
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА І<Иівськоl ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

г Про .Підготовку та проведення земельного І 
a~KЦIOHY з продажу права оренди земельної 
Д1ЛJlнки площею 1, 7289га, розташованої по 

вул.Красовського в районі розміщення 
заводу "Торгмаш" 

Розглянувши подання земельного відділу від 26.01.2009 року Н!! 65 про 
підготовку та проведення земельного аукціону з продажу права оренди 
земельної ділянки площею 1, 7289га, розташованої по вул.Красовськоro в 
районі розміщення заводу "Торгмаш", керуючись до ст. ст. 136-137 
Земельного кодексу Украіни, пункту 34 статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Украіні», пунктів 3.1, 3.5-3.6, 8.1, 8.2 Порядку 
проведення аукціону з продажу права оренди земельної ділянки, 
затвердженого рішенням Броварської міської ради від 23.01.2009 року }(g 

1007-54-05, а також враховуючи пропозиціі постійноі комісії ~ питань 
розвитку та благоустрою територій, земельних відносин, аРХІтектури, 
будівництва та інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1 З ХНl·ЧНИЙ паспорт земельної ділянки, розташованої по . атвердити те "1 7289 
вул.Красовського в районі розміщення заводу "Торгаш площею, га 
(додаток 1). 

2 
.ну лоту в розмірі 708 086,00 (сімсот вісім 

. Затвер~ стартову ЦІ 
ТИсSIЧ вісімдесят шість гривень). . . 

лоТУ що виставляється на аУКЦІОН, зпдно 
3. Визначити характеристики , 

з Додатком 2. .. . 
.. договорУ оренди земелЬНОІ ДlJUlНkИ 

4. Затвердити ІСТОТНІ умови 
(додаток 3). .. 

а кціону з продажу права .оренди земельно,l 
. 5. Призначити проведеННЯ У 11 оо. визначити МІсцем проведеВНJJ 

дuIянки на· 03 березня 2009 p~~ о .. . універсальної товарної біржі, 
a.VIr'т,,· • Укра1НСЬКОІ . Г 1 НІ< 
"щ"IОНУ ПРИМІщення КИїв вул.АкадеМІка лушкова, 
РОзташоване за адреСОIО М. , 
<<Експоцентр УкраїНИ», павільйОН 6. 

'+ 



ОО0162 



6, контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 
, 'ІЮ З питань розвитку та благоустрою територій, земельних відносин, 

SO)IIC , • • .. 
арХітектУРИ, БУДІвництва та ІнвеСТИЦІИ. 

ВlІКоиуючий обов'язки місько 
roлови - секретар ради 

м.Бровари 

від 29 січня 2009 року 
Н!! (1J2II::-~S:- ()~ 

І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицією 
постійної комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій -
виконуюча обов 'язки начальника 

земельного відділу - з~ступник 

начальника земельн.огq відділу ~s:юt:=t::.. Л.М.Гудименко 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Начальник юридичного відділу 

Начальник загального відділу 

Голова постійної комісії з питань 
розвитку та ?лагоустрою територій, 
земельних ВІДНОСИН, архітектури, 

будівництва та інвестицій 

В.О.Андрєєв 

І ~ ('" ст І.Г.Лавер 

Н.І.Гнатюк 

С.В.Піддубняк 



Додаток 1 
до . 

PIW~Hwr ~~OBapCЬKOЇ міської 
ради ВІД Q. січwr 2009 
N2:L1J/,(J-S5();p- р. 

3210600000:00:047:001 О 
(КIUШСТРОВIІR номер земenьtlоі l1iпJlHKII) 

ТЕХНІЧНИЙ ПДСПОРТ 

земельно; ділянки, яка вuставляється на земе .. . 
пnодаJUl1 д iJ1bHUU аУКЦІОН з 
,. '·'1 права орен u, та її місце розташування 

м.БРОВАРИ 

2009 рік 

І. Відомості про розмір земельної ділянки 

1. Площа земельної ділянки - J. 7189 га 

2. ~О!lФігурація та довжина сторін земельної ділянки, рельєф місцевості, опис ftlеж 
земельНОI Д1JIJПП(И та санітарних, протипожежних, історихо-культурних та інших зон, де 
об~ежуєтьCJI господарська діJШьність, меж частин земельної дiJulНКИ, ві містиь 
обмежеНJUI (обтяження) щодо викорис1'8ВВJl землі, визначені на К8Д8С1ровому плані 
земельної ділянки та в акті погодження суміжних меж 

Згідно кадастрового плану та ВZlСIІОВК;В уnравліllllЛ А.ісmобудува,,,1Л та 
архітектури. зеА,елыla діЛЯllка А,ає np1lAІОlоmlllУ КОllфігурацію. А,ає СnОl\іЙlllllї рельєф. 

ЗЄА,ельна ділянка JlІеЗIСУЄ 3 n;ВllіЧIl0-зохід1l0f сторони - теРllторія (lIIроБНlIчоf 6Шl1 
АТЗТ «ЄВРОВікн06уд». з 12івденно-східllоІ сторони - теРllторія ТОВ «ТРІІнетр,,», ЩО 
Ilередбачена під РОSA,іщеllНЛ виробllZlчого КОАtnлексYr: 3 nівденно-західllоІ cтo~o"" - 3ЄАUlі 
загального корuстуваllНЛ (nроfзд). з nівдеll1l0-сх'-д1l0І сторон" - 3еАUlІ ЗaгaJlЬ1l0го 
~ОРllсmуваннл (проїзд). 

П. Відомості про місце розташування земельної дїJJBHКlI 

1. Розташування земельної дїJIJПIКИ відносно населеного пункту: 

а) відстань: 

від межі населеного пункту - 0.5 КAf.. 

від центру населеного ПУНКТУ - 4.0 КJlI. 
б) BВJlВBi ШJIJIXИ сполучення - 3 вVЛ.КDасовського Ilй ВУЛllllі без nJвеодого nОКRummл 

в) план • УПnllVU споmntенНЯ-BidcWnlli 
ОВВИ1 UUU&A6" ... .1 • оо • -

б HНJI прнnеглоі до земельНО1 ДIJIJIIПCИ терИТОрl1 
r) ступінь техногенноro за рудне 

lІе за6рудllеllа. оо 
мереж та умоои 1х використання: 

д) BВJlBBicть зовнішніх інженерНИХ 

водопостачаННJI - відсуnші. 

каналізації - {(ід,утні. 

енерroзабезпечення .. llQJlBlli. 



2. розташування земельної ділянки в межах 
" . населеного пункту: 

а) адреса земеЛЬНОІ ДІЛЯНКИ : 110 'Л.m aeOBebl\OZ _. • 
,ТоргАІОlll» О в аllОlll 03.1"11 е",1Я завод 
-б) адміністративний статус населеного пункту чи . , сеЛЬНІСТЬ населеННR 

- АІ;еIllО. чисельність ІІаселе""Jl 92 "ше, 

в) наивність у населеного пункту CTaтvcy курорту б . 
• _ •• J а о lСТОРllЧНОГО міста _ _ ",,". 

r) входження населеного пункту до зони радіаційного забруднення 

- ІІе входить. 

д) розташування земельної ділянки відносно IIIJUIхів споnyчеННR, икі можуть 
JIIкористовуватися ДJIJI транспортуванНR сировини та готової продукції 

- РОЗlllаиlоваllО ІІа відетаІІі 20 I\AI від ЛІ.Києва "а автОЛlаzісmDалі - Санкт
Петербvрг - КиіВ - Одєса. зол;зниЧ1lа Лtаzістоаль - Київ - Одесо. 

е) розташування земельної діnинки BiдaOCllO функціональних зон нвселеного 
пункту - територія nрОЛfZlСЛОВlIХ nідnОIlЄАІеmв та бvдівелыІІх ОDzа"ізаціli. 

є) розташування земельної діЛRНКИ відносно об'єктів перевищення допустимого 
рівИR шуму - 06 'єкти з nєоєвищеНUAf ріВНеАІ ШVЛІУ відсутllі. 

(специфічне промислове виробництво, залізниЦІ, автомвгіС1рaJIЬ. аеропорт тощо) 

Шо Відомості про належність земеJlЬНОЇ ДШИНКИ дО державної ЧІІ 
КОМУИ8JIьноі власності 

1. Статус земельної дimrнки рєзєрв"і територіС Лlіста fDiллR). 
2 Найм IUI opraнy державної влади або органу місцевого самовридув8ННR, 
. еиуван. • відповідних земель - 6роваеська 

уповноваженого приймати РlшенИJI про В1ДЧ)'ЖенИJI 
м!сь"а Рада 

. ельну дiлRнКУ - деежаВНОf власності, 
з. Відомості про право власноСТІ на зем 

4, Дані про державну реєстрацію: _ . 
а) встановлених обмежень (обтяжень) на викориCТ8НИJI земепьвОl д1JUПlКИ 

- Лlежа nDоfзду,' rzx іІІжене "ого 
ЗеА'ЄЛЬ1lа дiлJlнка мои єю О. 4 57 га в Лte:JЮ 
Аteрє:яс.· ЛЕЛ та каналізаціziно!' Аteое:жі1. вільноzo дост для" окладаНІIR нових 

- ство иlllи та за6єзnеЧ&lm". • !JI'OBII іl,же"е ІІIІХ ЛІ' ех 11 о З1lоходRтьCR в ЛfeЖОХ 
'Є"онст 'КІ іі' та експл ата' ,у ІС1l чих 

заЗllаЧЄ1l01 mєритоеіУ. , 
б) земельних сервітутів - g.,ідсутlll. 

о мельноі ділВНКl1 та іі стартову ціну 
lVo Відомості про грошову ОЦІНКУ зе 

оо : .... .nп.r відповідно до експертної rpошової 
. дн земельНО1 диииа-. 

1. Ваpnсть права орен . . десл 111іст" z. IlВЄIlЬ. 
оцінки _ 708086 СЇАІСОIl1 вісїА' mllCll.Ч ВІСІЛІ 

оо оцш· ки земельної ділинки - 2836263@ва 
оо грОШОВО1 

2. Величина нормаТИВН01 д 'сті ІlІістдє 111 т 11 z. lІвє"ь 
• _ 'сть тllСЯЧ ВІ' 

АІlЛьиОllll віСЇА,соm 111 &ІдІ IІІЬ IlII .. ,""анІСИ _ 708086(СЇА,сот вісім т"сяч 
нди земелЬНОl ~и_ 

З. Стартова ціна права оре 
!lСUlдеСЯIІІ шість J геивєнь, 

РСЬКllfi етан земельноі ДШВНКІІ V • іі і господа 
о ВІДомості про ПРІІРОДНІІІ 



І. фактичне ВИКОристання земельної дimrнки _ 
_ ,слового "РU3I1Qче""л . під DD3АlіщеllllR 06 'є"nr~ 

2. Ступінь техногенного забруднеНІІЯ ІІе за6рудllеllа. 
3. 3агanьна характеристика інженерного обл 

• . awтyвання земельної AimmКlI: 
а) ВОДОВОДІВ - ВlдСУnJIIЄ. 

б) дощової КВНВnїзацїї - BidcynrllC. 

В) побутової КВНВnїзацїї- відсуnшє. 

г) промислової каНВnїзації - відсутІІЄ. 

r) локальних очисних споруд - відсуnшє. 

д) дренажної системи - Відсу","є. 

е) газопроводу - Відсуm1lЄ. 

є) тепломережі - відсутнє. 

ж) електромережі - відсуm1lЄ. 

з) телефонної мережі - відсутнє. 

VI. Відомості про цільове призвачеввп земельної ділпнкп 

Категорія земель - 3еАші nDОАtIIСЛОВОСlnі 

Установлене цільове призначенНJI земельної ділянки - Зf!Aші nРОАluсловосmі 

та можливість зміни цільового признвчеRНJI і дозволеного функціональноro 
вuкористання земельної ділянки - згідно ЧUНllого заКОllодОВСnJІІО. 

Технічний паспорт земельної дiJшucи: 
Склав 
ГОЛОВНИЙ спеціапіст земельного Bjддiпy 

Перевірив 
ВИКОНУІоча обов' язки начальника 
земельного відділу - заС'1')'ПИИК 

начальника земельногО Bjддїny 

ВИІсОRyючий обов'язки міського 
roпови - секретар ради 

. ІО.Ю. Дорошенко . 

Л.М. Гудименко 

впожко 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицією 
постійної комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій -
виконуюча обов'язки начальника 

земельного відділу - заступник 

начальника земельного відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Л.М.Гудименко 

В.О.Андрєєв 



Додаток 2 

до ріwенНJJ .~EOBapCЬKOЇ міської 
ради від ~? січня 2009 р. 
Ни t'4/tP-Я-а-

Характеристики лоту, що виставляється на аукціон 
!Іісце знаходження: 

по вул.Красовського в районі розміщення заводу «Торгмаш» 

Цільове ПРllзначення: 

зе.mі промисловості; 

Роза.ір земельної ділянки: 

1,7289 га; 

УаlОВП використання земельної ділянки: 

Земс:пьна дішппса передбачена ДJIJI РОЗМІщення о . б'єкту промислового призначення 

\. 

\. :\'.,'. \ 
. . \ .... , 

, 

\ 

ВИКОН)'lОЧИіі обов'язки міського 
I'OJIОВІІ_ секретар ради 

І.В.Сanожко 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицією 
постійної комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій -
виконуюча обов 'язки начальника 
земельного відділу - заступник 
начальника земельного відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Л.М.Гудименко 

В.О.АнДРєєв 



Додаток З 

до РіШ~ННІ ~I?OBapCЬKOЇ міської 
ради 'і ВІД ./у сіЧНІ 2009 р. 
Н! II2Н·.55-~ 

Істотні умови договору оренди 

розмір та місце розташуваННІ земельної діЛІН 
v". • " КИ, щО в передається оренду 

JJ.289za, ~O ВУЛ".l\.расовськог~ в раuоm роз.";щеllllR заводу «Тоог",аlll»." 
теРМІН оренди 25 РОКІв," 

розмір орендної плати - J 0% від IIop."amuBllo; 2.роиlов01 011;111\11 зє.\fЛ; ІІа ріl\." 
цільове призначення- зеJl'Л; nРОJlluсловості," 

)')ІОВИ використання земельної ділянки - для О03А,іще1l11J1 06 'Єl\ту nоо.""слового 
nDuзначеll1lRj 

)')ІОВИ збереження стану об'єкта оренди - зе."елыla дiЛRІІка nовllllllа nеое6уваn", в 
зtЮовілЬНOJI'У стані.' 

умови і строки передачі земельної ділянки орендарю - передача зeJI,елыlff дiЛRІІ1а1 
mіrіСllюєпlЬСЯ "ісля державної реєстраllі;· договору оренди за аl\тОJl' nOIlїlA,allllJl - передачі; 

умови повернення земельної ділянки орендодавцеві після припинення оренди -
ЗlAfельна ділянка повертається орендареві за акто." nРllііА,ання - передачі У cmall;. ІІе 

ziprllOAflI порівняно 3 тШІ, у ЯКОJl'У він одержав її в оренду." 

існуючі обмежеНВJJ (обтяженНJI) щодо використВННJI земельної ділянки - зeJI,елыla 
дinRНl\а площею 0.4457 ~ іll:ясенеРІІIІZЇ коридор KOJIfjlH;KalliZЇllol" А,ереж; ЛЕП та 
КQНалїзauійноі" Jllережі,· .~, . І • , 

сторона, що несе риЗ~ випадкового знищення або пошкоджеННJI об єкта оренди -
орендар,· '\ 

• • • ~ за IIeВIIKoHaHIIR а60 ІІеllале:ясне виконання »"ов договору 
ВIДПОВ1ДaJIЬНІСТЬ сторщ - . 

сторо"и несуть відповідальність зг;д"о ЧlІнного законодавства, 

дотримання державних будівельних норм; ее " • 

.. иток соціальної та інженеРНОІ ІНфраструктури МІста 
здійснеННJJ ВІДРахувань на розв" " !lIlва 06'єкта .\lіСlllо6 llll ВІІзначеноі 

• 10% загальної кошто ІІСІІОЇ" ва "'осп" 6 lвНUб ання Вllт ат з n ид6ання та 
згідно з де жавнw.,u 6 івелЬ~II.I1ІU но ;'cu.1ll езго А,аriдаНЧlІl\а від 6 ;вель спо та 
виділеННR ЗЄJIfЄЛЬНОЇ" дїля"ки ЗВІЛьнення. ІВел:::: nОЗllA,аriда"ЧIІКОВ!1Х інжене Н!ІХ А,е еж 
і":нсе"е них JlІе e:J/C, ВЛQll.І.т ваНІIR ВН "'І ІІІІНЬО-
иnооуд та трансnортllllХ KOJlfVlliKmlizi:. .. 

статутного фонду права оренди земельНОІ 
умови передачі у заставу та BHeceHНJI до ендоваll ЗeJI'ель дiЛR",~ ЗQста та 

ділянки _ о е1lда 1Іе має пава nе едаваlllll О 

!Несення до статутного фОllдv:. обництва _ opelldapeJI': 
. . ськогосподарського вир 

В1ДШКОДУВВВНJI втрат сшь плинyrи на зміну або прнпиненНJI дії 
інші умови та обставиНИ, щО MO~ в 

доroвору орендИ земельної діляНКИ - відсуmlll" 

ВИКОНУЮЧИЙ обов'JlЗКИ міського 

ГОnови - секретар радИ 

І.В.Сanожко 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицією 
постійної комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій -
виконуюча обов'язки начальника 

земельного відділу - заступник 

начальника земельного відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

. . 
Заступник міського голови 

Л.М.Гудименко 

В.О.Андрєєв 



, ' . ."LI· Р 
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Виконуючому обов'язки міського 
"lV голови - секретаРIО ради 

'І G ~I, со Сапожку І.В. 

~'tI ~6. 1'/' еР..9" 

ПОДАННЯ 

.~е~ель~Й відділ міської ради просить Вас розглянути на черговому засіданні 
cecll МІСЬКОI ради питання про підготовку та проведення земельного аукціону з 
продажу права оренди земельної ділянки площею 1, 7289га, розташованої по 

вул.Красовського в районі розміщення заводу "Торгмаш": 

1. Затвердити технічний паспорт земельної ділянки, розташованої по 
вул.Красовськоro в районі розміщення заводу "Торгмаш площею 1,7289 га 
(додаток 1). 

. . 2. Затвердити стартову ціну лоту в розмірі 708 086,00 (сімсот вісім тисяч 
ВІСІМДесят шість гривень ). 

3. Визначити характеристики лоту, що виставляєrься на аукціон, згідно з 
додатком 2. 

4. Затвердити істотні умови договору оренди земельної дimmки (додаток 3). 

. 5. Призначити проведення аукціону з продах<>: права оренди земел~ної 
дuumки на 03 березня 2009 року о 11.00. Визна~ M~cцeM проведения аУКЦІОНУ 
ПРИМіщення Украінськоі універсальної товарної бlРЖ1, р?зтаmов~е ~a адресою 
м. Киів, вул.Академіка глушкова, 1 НІ< «Експоцентр УКРа1НИ», павшьион 6. 

" 

ВlІl<ОRyюча обов' язки начальника 
земельного відділу - заступНИК 
lJаЧВЛЬиика земельноГО відділу 

Л.м.гудимеико 

І 6puapcыllll. ~I В&lAний і!(-В 
: _./!-6" ()( рі 
: ... ~ '. 
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