
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИївськоJ ОБЛАСТІ 
РІШЕННя 

г .Про підготовку та проведення земельного І 
аУКЦІОНУ з продажу права оренди земельної ділянки 

площею 0,3366 га, розташованоі по вул.Красовського 
в районі розміщення заводу "Торгмаш" 

РОЗГJUIнувІПИ подання земельного відділу від 26.01.2009 року N!! 62 про 
підготовку та проведення земельного аукціону з продажу права оренди 
земельно~ діJUIНКИ площею 0,3366 га, розташованої по вул.Красовського в 
районі розміщення заводу "Торгмаш", керуючись ст.ст. 136-137 Земельного 
кодексу України, п. 34 cтaтri 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», п.п. 3.1, 3.5-3.6, 8.1, 8.2 Порядку проведеННJI 
аукціону з продажу права оренди земельної ділянки, затвердженого 
рішеimям Броварської міськоі ради від 23.01.2009 року N!!1008-S4-0S, а також 
враховуючи пропозиції постійної комісії з питань ~озвитку та б~агоустр~~ 
територій, земельних відносин, архітектури, БУДІвництва та IнвеСТИЦІИ, 

міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1 З . .. паспорТ земельної дїляики, розташованої по 
. атвер~ти теХНlЧИ~ . То гмаш" площею 0,3366 га 

вул.Красовського в райОНІ РОЗМ1щения заводу" Р , 
(додаток 1). 

2 3 Ціну лоту в розмірі 137210,00 (СТОТРидцать сім 
. атвердити стартову 

ТИСА двісті десить гривень). . . 
ики лоту що виставляЄТЬСJl на аУКЦІОН, ЗГІДно 

з. Визначити характерист , 
3 додатком 2. .. . . . и договору оренди земеЛЬНОІ ДІЛJIНКИ 

4. Затвердити ІстоТНІ умов 
(додаток 3). .. 

кціону з продажу права оренди земепьнql 

S. Призначити проведення аУ 11 ОО визначити місцем проведеИИJI 
ділянки на 03 березия 20~9 po~ ~Bep~~HOЇ товарної біржі, розташоване 
аУІЩіоиу приміщеННJl Yкpa1HCЬK~1 глywкова,1 нк <сЕкспоцентр Украіни», 
за адресою м. Київ, вул.АкадеМІка 
павільйон 6. 
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6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 
ІісіlO з питань розвитку та благоустрою територій, земельних відносин, 

~. б' . '" арКЇтеКТУРИ, УДІвництва та lнвеСТИЦlИ. 

м.Бровари 
від 29 січня 2009 року 
N!! {о,рр-55" 1Jt) 

I.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 - заступник 
начальника земельного відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Начальник юридичного відділу -~-'----"~ 
СсЗ.. 

ОО 

Начальник загального B~ ;с .-

Голова постійної комісії з питань 
розвитку та ~лагоустрою територій, 
земельних ВІДНОСИН, архітектури 
будівництва та інвестицій ' 

Л.М.Гудименко 

В.О.Андрєєв 

І.Г.Лавер 

Н.І.Гнатюк 

С.В.Піддубняк 



Додаток 1 

д~ рішенНJI Броварської міської paдll від ..t.9 
СІЧНя 2009 р. Н!! 1'Щ.9-5-оS-

3210600000:00:047:0009 

(КD.аDСТРОВIІП "омер земen""оі .аШRtIКII) 

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ 

зеМельно; ділянки, яка виставляється на земельн" . д n д .... uu аУКЦІОН з про ажу 
рава орен и, та " МІсце розташування 

м.БРОВАРИ 

2009 рік 

LBiдoJ\locтi про розмір земельної діJlЯНКl1 

1. I1nоща земельної ділянки - 0.33ббга 

2. Конфігурація та довжина сторін земелЬНОІ ДІЛЯНКИ, рельєф місцевості, опис меж 
І DeJlЬИОЇ ділянки та санітарних, протипожежних, історико-культурних та інших зон, де 
а6межуєтьCJl господарська діяльність, меж частин земельної ділянки, які містять обмеження 
(о6шкеиВJI) щодо використання землі, визначені на квдастровому плані земельної ділянки та в акті 
DОroджеВВJI суміжних меж 

3г;д,,0 кадастрового ІVlаllУ та висновків управління АtістобудуваllНЯ та архітектУРl1 
п.uельна діІи",ка АІає не nРЯАfОКУnШУ С1VIад"у ФОРАfУ, АІає сnокіЙ1lий рельєф. 

3еАfєльна ділянка Аte:Ж:Ує з n;вніЧНО-ЗQXід1l0f стОРОНIІ - територія ТОВ «ТРlIнетРII», ЩО 
ntред6ачає під РО3АfіщеllНR виробничого КОАlnлексу з nівдеllно-західноf стОрОlll1 - теРllторія заводу 
110 вироБНlIцтву Аfетало nЛQСnJIIКОВl1Х та QЛЮАfі1lієвux конструкцій ТОВ«БровсерВіс», з niBdellllO
JlIlid"ol сторони _ ЗЄАші загального користува1lНЯ (nроfзд), з nівдеlll,о-східно; сторони - 3еАІЛі 
JfIlaRьного користування (проїзд). 

П, Відомості про місце розташування земеJlЬНОЇ ДЇJJянки 

1. Розташування земельної ділянки відносно населеного пункту: 

а) відстань: 

від межі населеного пункту - 0,5 КАІ. 

від центру населеного пункту - 4. О км. 

6) 
• КJ совського по ВУЛllllі без твердого nОКРllтnUl. 

HВJlВHl ШJUIXИ сполучення - з вул. ра 

в) плановані 1WIJIXИ сполучення- відСУnJllі. оо • 

прилеглої до земельН01 ДUIJIItКИ території ~ 
r) ступінь техногенного забруднення 
М6руд"Єllа. 

д) НlUIвність зовнішніх інженерних мереж та УМОВІ! їх використання: 

ВОДопостачвння- відсуm"і. 

ІСІНВJIiзацїї - відсутні. 

енерrозабезпечення - "алВ1Іі. 



земельної ділянки 

б) IІnа,tіністративний статус населеного пункту' . 
~. , чисеЛЬНІСТЬ населеННJI - -",сто. чuселыlстьь 

.' н,1R 92 "шс. 
а) наявність у населеного пунJn)' статусу курорту або історичного міста _ відсутllіЙ. 
r) входженНJI населеного пунJn)' до зони радіаційного забруднеННJI _ ІІе входить. 

() розташув~ня з~мелЬНОї. діЛJlНКИ відносно транспортних магістралей населеного пункту _ 
.,uова"о "а вІдстат 20 КА. вІд " •. Києва ІІа автомагістралі - Саllкm-Петербvoг _ КиІв _ Одеса, 
_,,,,на магістраль - Киів - Одеса. 

д) розташуванНJI земельної ділянки відносно функціональних зон населеного пункту _ 
!!RUnrорія nро",uсловuх niдnpиЄJI.cтB та бvдівЄЛЬНl1Х оргаllізаllіzї. 

е) розташУВВННJI земельної ділянки відносно об'єктів перевищеННJI допустимоro piBНJI IПyrtIУ 
1-06'єrmIllЗ nеревиЩЄНllA' рівНеА' ІІIУ.МУ відсут"і. 

Ш. Відомості про належність зеМeJJЬНОЇ ділЯНКl1 до державної чи комунальної 
масності 

1. Статус земельної діJDПIКИ резерв,,; тєритор;ї J\f;cma (рілля). 

2, НайменувВННJI органу державної влади або органу місцевоro сам~вридуванНJI, 
уповноваженого пр~ати рішення про відчуженНJI відповідних земель - Броварська ,,"ська рада 

3. Відомості про право власноСТЇ на земельну дimIвкy державно; власності. 

4. Дані про державну реєстрацію: 

) ОРИ~НJlземельноїд~ики а) встановлених обмежень (обтяжень на вик 

• А'ІЖа ІZDоїздУі 8 жах інже"ер"ого коридору КОАl1ІнікаиіЙНl1Х А,ереж: 
зе. .. ельна ділянка IVIОЩЄІО 0,054 га в А'Є 

D...ЕП та каналїзаl(іЙноf Jo,epe:JlCi,·. д для nDОЮlадан"я 1І0Вих, реконсmР1llmії та 
• mJBOpumu та забезпечити ]ІА,ови ВІЛь"ого остУ'l:дятьCR в А,ежQX За3наченоf теоиторіУ. 

IКСnлvamачіf іСН1ІІОЧUX іllжєнеРНIІХ А.єреж, що знtlX< 
б) земcnьних сервітутів - відсутні. 

ої шинки та її стартову ціну IV. Відомості про грошову оцінку зеМeJJЬН Д 
..' 'дnoBiднo до експертної rpошової оцінки 1 ельНОl дUUПIКИ ВІ 

1 • Вартість права оренди зем. . десять )гРllвень. 
J11JO,OO (сто т(lUдllять cїJo' тисяч dBlcml_ 

rpивень .. . 
. .. цін:ки земельНОl дiЛJIНКИ 

2. Величина нормативної ГРОШОВОI о . ень 
SSЗS ., оТ ciмдeCJIТ СІМ )rpив 

77 (П'атсот п'ятдесят три тиСJlЧI n JIТC ..' 13121 О. ОО (сто тРllдЧRmь сіл' mщ:яч двісті 
мельНОl дuumки 3. Стартова ціна права оренди зе 

~ JгрlІвень. 



·Bi,qoalocтt про ПрllрОДИllіі і 
господар"ь .. '" КІІІІ cтall зеl\lельно·· • ІДІЛИІІКІІ 

ФаК11ll1llе ВІІКОРІІСТВІІИИ земелы�оіi діЛИI . 
vUC/l.OBOгo n 113I1QЧЄIlIlЯ. ІКІІ - ПІд РО:L\f;щеНІІR 06 'ЄКІІDl 

2. Ступінь техногенного забруднеННJI- ІІе за6Dудllеllа. 
3. Звronьна характеристика інженерного обnЯ"'''''1І 

• • -6.1 .. аННJlземenьноі діJIJIНКИ: 
а) ВОДОВОДІВ - ВІдсутІІЄ. 

б) дощової каналізації - ВідсутllС. 

В) побутової каналізації - відсутllС. 

r) ПРОМJ!СnОВОЇ каналізації - відсутllС. 

r) nокальних очисних споруд - відсутІІЄ. 

д) дренажної системи - відсутнє. 

е) raзопровоДУ - відсутІІЄ. 

є) тепломережі - відсутнє. 

ж) елеКtpомерехd - відсутнє. 

3) телефонної мережі - відсутнє. 

VI, BiдOl\lOCTi про цільове приз на чен НИ земельноі ділИНКl1 

Категоріи земель - 3ЄАfЛі nро,мuсловості 

у СТ8Иовпене цільове призначеВИJI земельної дЇJuIНКИ - '(!Аа; nРОltfuсловосmі 

та можпивість зміни цільового призначеННJI і дозволеного функціонального вихористаини 
3еМenьиоі дinивxи _ ,гідно чинного законодавства. 

Технічний паспорт земельної дimmки: 
Cкnaв 
n:'10ВНИЙ спеціаліст земельного відділу 
~ СІ: V4.V 2001. р. 

Перевірив 
ВИКОнуюча обов'язки начальника 
земельного відцілу - заступнИХ 
lfачlUlЬНИха земельного відділу 
el!l ~ 20O:fP. 

~IQcОIlyюЧИJi обов'язки міського 
ПАВИ - секретар ради 

Ю.Ю. Дорошенко 

Л.М. Гудименко 

І.В.Сапожхо 



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.Гудимепхо 

В.О.Андрєєв 



Додаток 2 

до рішення Броварської міської роди від 
,{L січня 2009 р. N2dU..P-5.3~ 

Характеристики лоту, що виставляється на аукціон 

Аlіеце ЗIIDходжеНIIИ: 

dовуп.Красовського в районі розміщення заводу «TopГMВW)); 

Цільове ПРIIЗ118чення: 

землі промисловості; 

РО31\Іір земеJlЬНОЇ діJlЯНКИ: 

0,3366 га; 

УІІОВІІ використання земеJlЬНОЇ дшянки: 
• . 

• . . об' e'1l'I'V промислового призначенНR Земenьна Д1JIRНКВ передбачена ДЦR РОЗМlщенНR - •• .1 

ВИКонуючий обов'язки міського 
1'OJIОВИ - секретар ради 

І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

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

земельного відцілу - заступник 
начальника земельного відцілу 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Л.М.ГудимеIfl(О 

В.О.Андрєєв 



Додаток 3 

до рішеННJI Броварської міської раді. 

Від!g сіЧНJI 2009 р, Н! ('t'U~6r-~ 

" Істотні умови договору оренди 
роЗМІР та МІсце розташуваННJI земельної д' 

тер.ІIН оренди - 25 ро",в,' 
IІ'1кDqсовсы\гоo в районі РО3Аfіщеll1lЯ завод v «'ro ІЛJlНКИ, ЩО в передаЄТЬСJl оренду - О,3366га, 110 
ІР', , - I1 рг.."аIЩ>,' 

РОЗ.fір орендної плати - J 0% від 1І0РJ\lаllШВllоі' " , гРОIllОВОС 011І111\11 зе.'UlІ ІІа 1';1\,' 
цшьове призначення - ЗЄАІЛ; 11РОJШlсловост;: 

умови використання земельної діЛJlНlСИ - для n03AI;lIIel"lR б' 
gJначєнНR,' ~ - о ату nро.Шlслового 

умови збереження стану об' єкта оренди - зє""єлыla діляllка 6 JJдoIЇЛЬНОJlІУ ста"і: nОВllllllа пере 1IIIal"" в 

• умови і, строки передачі земельноі ділянки орендарю - передача зєАIєлыlff дiЛRlІl\lI 
_;ІIСIlIOЄmЬСЯ піСЛЯ державно; реєстрації' договору ореllд" за актОА' nРIll;'"аНlIR - передачі: 

, умови повернення земел~НОї діЛJlНКИ орендодавцеві після припинення оренди - земельна 
ДUIIIIIКa повертається орендареВІ за актом приймання - передачі у стаІІі, не г;РlllОАІУ nорівllЯІІО з 

тіа', VЯКОАfУ ві" одержав ;1 в оренду,' 

існуючі обмежеННJI (обтяжеННJI) ЩОДО використання земельної ділянки -
• А'ежа проїзду,' 
• 'ІєрвОІІа лінія бульв, НезаЛеЖІ,ості; 

31!А,ельна ділянка площею." .0, Q548 га в АteЖОХ інженерного коридору 1\0J,ryнil\aEI;ZЇHII% Аlереж: 
ЛЕп, водопроводу, зв пку,' теnлOltfЄрежі lІІа каналізаціzїної' Аteрежі, а mal\O:JIC в АlежQX 
са1lіmарно-зaxuсної зони свердловини,' 

• створити та забезпечити УАІови вілыlгоo доступу для прокладання 1І0ВІІ%, peI\Ollcmp~·lIiї' та 
'''сnлуатаціі' іСНУІОЧUX інженерних Atepe:J/C, ЩО знаходяться в J1fежQX ЗD311аченоf mepllmopif. 

СТОРОНІ, щО несе ризик випадкового знищеRНJI або ПОID1(ОДЖСННJI об'єпа оренди - орендар,' 
відповідальність сторін _ зо HeBUKOllallllR або неналеЖllе ВlIKOllaHIIR УАІОВ договору сmОРОlІІ1 

Н!Cwnь відповідальність згід"о чuн"ого зоконодавсmва,' 

Викон)'ІОЧИЙ обов'ИЗКlі міськоГО 

1'ОJlОВИ - секретар ради 

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 - заступник 
начальника земельного відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Л.М.Гудименко 

В.О.Андрєєв 
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Виконуючому обов 'язки міського 
голови - секретарю ради 

Сапожку І.В. 

ПОДАННЯ 

... Зе~ель~~Й відділ міської paд~ просить Вас розглянути на черговому засіданні 
сеСll МІСЬК01 ради питання про шдготовку та проведення земельного аукціону з 

продажу права оренди земельної ділянки площею 0,3366 ra, розташованої по 
вуп.Красовського в районі розміщення заводу "Торгмаш": 

1. Затвердити технічний паспорт земельної ділянки, розташованої по 
вуп.Красовського в районі розміщення заводу "т.оргмаш", площею 0,3366 га 
(додаток 1). 

2. Затвердити стартову ціну лоту в розмірі 1 3 7 21 0,00 (сто тридцять сім тисяч 
двісті десять гривень). 

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

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

S. Призначити проведення аукціону з продажу прв:ва оренди земельної д~ 
на 03 березня 2009 року о 11.00. Визнач~~ ~eцeM проведення аУКЦІОНУ 
Dpиміnтення У" .. УНІ' вереальної товаРНОI БІРЖІ, розташоване за адрееою м. 

~ І<р81НСЬКОl •• ... 6 
ІСиів, вул.Академіка глушкова,1 НІ< <<Екепоцентр УКР81НИ», павшьион . 

ВИКонуюча обов' язки начальника 
земельного відділу - заступник 
начальника земельного відділу 

Л.М.Гудименко 
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