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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИІвськоі ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г !уро підготовку та проведення земельного І 
аУКЦІОНУ з продажу права оренди земельної ділянки 

площею 0,91 ОО га, по бульв. Незалежності в 
районі розміщення заводу «Стріла» 

Розглянувши подання земельного відділу від 26.01.2009 року N!! 66 про 
підготовку та проведення земельного аукціону з продажу права оренди 
земельної ділянки площею 0,9100 га, по бульв.Незалежності в районі 
розміщення заводу «СтріЛ8», керуючись ст. ст. 136-137 Земельного кодексу 
України, п. 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», п.п. 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 N!! 1009-54-05, а також врахОВYlочи 
пропозиції постійної комісії з питань розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, будівництва та інвестицій, міська рада 

вИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічний паспорт з~мелЬНОї ділянки, ро~ташованої по 
по бульв.Незалежності в районі РОЗМІщення заводу «СТРІЛ8», площею 
О,9100га (додаток 1). 

2 З тов У ЦІ'ну лоту В розмірі 546091,01 (п'ятсот сорок 
. атвердити стар 

шість тисяч дев'яносто одна грн.) 01 коп. 
З. Визначити характеристики лоту, що виставляється на аукціон, 

згідно з додатком 2. 
. . vмови договору оренди земельної ділянки 

4. Затвердити ІстоТНІ J'" 

(додаток 3). " 
я аукціОНУ з продажу права оренди земелЬН01 

. S. Призначити проведс;:н оку о 11.00. Визначити місцем проведення 
д~КИ .на 03. березня 20~ ~oї універсальної товарної біржі, розташоване 
аУКЦІОНУ ПРИМІщення УкраIНСЬ. глушкова 1 НІ< <<Експоцентр Украіни»' 
за адреСОIО м. Киів, вул.АкадеМ1ка' ' 
павільйон 6. 
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ВlnCОИУЮЧИЙ обов'язки міська 
roпови - секретар ради 

М. Бровари 
від 29 січня 2009 року 
N!! ~Шf)-,§5-1)f: 

2 

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 

Начальник юридичного відділу 

Л.М.Гудименко 

В.О.Андрєєв 

('" d' І.Г.Лавер 

начальник загального Відді: _ ~ Н.І.Гнаnoк 

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

будівництва та інвестицій 
с.в.mддубняк 



Додаток J 

до ріШ~ИИJl Бpj)ВВРСЬКОЇ міської 
радІ! ВІД d січюr 2009 р 
.N'!!Lta?-='2:..о$ . 

32] 0600000:00:038:00] О 

(КадІІСТРО8IfА lІомер Jе~fел""оі діля",,,,) 

ТЕХНІЧНИЙ ПДС ПОРТ 

земельноJ
8 

ділянки, яка виставляється на земельниu аукціон з 
продажу права оренди, та ії" місце розташування 

м.БРОВАРИ 

2009 рік 

І. Відомості про розмір земельної діЛЯНКl1 

І. Площа земельної ділянки - 0.9100 2а 

2. Конфігурація та довжина сторін земельної рнки, рельєф місцевості, опис меж 
земельної дimmки та санітарних, протипожежних, історико-культурних та іНШІІХ зон, де 
обмеЖУЄТЬСJl господарська дiJшьність, меж частин земельної рики, акі містить 
обмежеННJI (оБТJlЖеИИJl) щодо використанп землі, визначені на KaдaCТPOBor.fY плані 
земельної ділянки та в акті погодження суміжних меж 

Згідно 1\адастрового плану та висновкІв ynраtIЛlнНR JlIIcmo6yдyвallНR та 
архітектури, 3еАfЄЛЬНQ дїЛЯlll\О ,110Є nР1lAlокynJIIУ складну конфігурацію, JlIDC cno1\llїmlli 
рельєф. 

3еАІЄЛЬ1lа ділянка Аte:ж:ує: 

А до Б - ЗеАlЛі загQJlЬНО20 KOPlICтVВDHНR (nDоfздl 

ВІд Б до В - ВАТ ((КРОllо6уд1ВlІй фі(lltIО trСтрlлО» 

Від Б до r тов trABlnOJleHmD ПОІІовто» 

ВІд Г до А 3еАІЛі за2DJlЬ1l0го КОРllСllЛlllаН11R (бульв. НЄЗDJlеЖllосmі) 

n. Відомості про місце розташуваНJIЯ земельноі ділянки 
1 Р ельно'l' дїJIЯНКИ відносно населеноro пункту: . ОЗТВПІуВания зем 

а) відстань: 

від межі населеного пункту - 1.0КАI 

від центру населеного пункту =.3.0КАІ • 
б) вмвні шляхи сполученн. - по 6vлЬВ,Нрале3ІСllосml 

В) плановані ШJIJD(И сполучення - f!i~CVI)Jlli 
. б vnненНЯ прилеглої до земельної ділянхи території -~ 

r) СТУПlнь техногенного за Р.І'"" 
~6рJЮllе"Q 

• .., рних мереж та умови їх використанНR: 
д) НВJlВИlСТЬ зовН1ШНJХ Jнжене 

водопостачання • відсутІІІ 



каналізації .. відсутні 

енергозабезпечення - ІІШ1Вllі 

2. розташування земельної ділянки в межах нас 
еленого пункту: 

а) адреса земельної ділянки - бульв Не • оо. • 
"Стріла 11. • залеЖIІОСnll в раиО1ll роз.\fIще""R ЗQводv 

б) адміністративний статус населеного пункту Чисель . . 
,,"селЬ1lісmь населення 92 lШIС. ,НІСТЬ населення - ,,,,сто. -

~~ наявність у населеного пункту статусу курорту або історичного міста _ 
відcynJIIШ. 

г) входження населеного пункту до зони радіаціЯIІОГО забруднення - lІе вход"ть. 

д) розташування земельноі ДШІНКИ відносно шляхів сполучеННІ, які можуть 
ВllКористовуватися для транспортування сировини та готовоі продукціі 

- RозтаиlоваllО на відстаІІі 20 км від _".Києва ІІа Qвnzо,маzістралі 
Пеmербwz - КІІЇВ - Одеса, заліЗIІІІЧllа Аfаzісnzраль - Киів - Одеса. 

Саllкт-

е) розташування земельної ділинки відносно функціональних зон населеного 
пункту - mеgиторія ngО.1fl1словu.t 11iдnpиЄJIICтB та будівельmа орzаllізаllіzї .. 

є) розташування земельної ділинки відносно об'єктів перевищення допустимого 
рівп шуму - об 'єкти з nеревtlщеНllAf piBHЄJ.I IllУ"ІУ відСУnJ1lі. 

Ш. Відомості про належність земельної діЛRНКlI до державної ЧІІ 
. комунальної власності 

1. Статус земельної ділянки - gезе(lВllі mериторіС "Ііста foiллR). 
2. Найменування органу державної влади або органу місцевого самоврядування, 

. ' VWP.ння відповідних земель - Броварська 
уповноваженого приймати РІшення про ВIДЧ.1"'- :::;~~== 

,міська рада 

3 В·· ності на земельну ділянку держаВllоі влаСllості. . lДомоСТ1 про право влас 

4. Дані про державну реєстрацію: оо • 

а) встановлених обмежень (обтяжень) на використання земельНО1 дшянки 

ельної ДЇЛJUIКИ відповідно до експертної грошової 
1. Вартість права оренди зеr.f. ІЬ 1IJ1ICRЧ дев 'RlloCnJO odllQ Z. tlВlIR 01 копійка. 

. l' 1IJ СО ок ,,,,сn 
оЦінки - 546091 О n 'Я1IJСО .. • J 7І5 40'8 6 д 

оо шовоі оціНКИ земельНО1 ДIJJJПIКИ - о 'ІІІ 
2. Величина нормаТИВНО1 rpoОnZІI l'С1lJа вісЬ' г "вень 

",їдь" Ь ' lад, 1IJЬ 1lJlIC1JЧ Ч 



, У. BiдO~loeTi про ПРllРОДИllіі і господарсь .. 
. ((1111 стан ,еl\lелы�оіi діЛИ111С11 

2. Ступінь техногенного забруднеННJI І: 
• Ifе ЗQuрудllеНQ. 

3. 3aranьHa характеристика інженерного об 
. . лаштуванНJI зеr.teJJьноі ДЇЛЯНКJJ: 

а) ВОДОВОДІВ - ВІ()суmнс. 

б) дощовоі каналізації - відсутІІЄ. 

В) побугової каналізації:" відСУnlllЄ. 

r) промислової каналізаціj - відСУIІ1I1є. 

r) локальних очисних споруд - відСУlnllє. 

д) дренажної системи - відСУnlllє. 

е) газопроводу - (/ідСУnlllС. 

є) тепломережі - відСУnlllЄ. 

ж) елеюромережі - відСУlIlllє. 

з) телефонної мережі - відсутнє. 

VI. Відомості про цільове ПРJfзначення земельної ділЯИКIІ 

Категорія земель - 3еАfЛі nDОАlІІсловосmі 

Установлене цільове призначенИJI земельної дimlики - Зе.АUlI nDlJAllIслоt10сmі 

та МОЖJIИDість зміни цільового призначенИJI і дозволеного функціонального 
ВИКОРИстання земельної ділянки -зzідно ЧI/ІІІI0Z0 ЗQКОllодаВСlnВQ. 

Технічний паспорт земельної ділянки: 
СkЛав 
Головний спеціапіст земельного відділу 

Перевірив 
Виконуюча обов'юки начальника 
земельного відділу - заступНИК 
начальника земельного відділу 

е!2 ee"Цe.f 200~ р. 

Викон)'!очий обов' юки місько 
l"OJJОВИ - секретар ради 

Ю.Ю. Дорошенко 

- Л.М. Гудименко 

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 відцілу - заступник 
начальника земельного відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Л.М.Гудименко 

В.О.Андрєєв 



Додаток 2 

ДО ріw~ння JR,0BaPChKOЇ міської 
роди ВІД t:!:L січlUl 2009 Р 
N!!1'IНР-я~ . 

Характеристики лоту, що виставляється на аукціон 
Місце ЗIIDходження: 

бульв. Незвnежності в районі розміщеННJI заводу "Стріла". 

Цільове ПРlrзначеннп: 

землі промисловості; 

Розмір земельної діЛПНКlr: 

0,9100 га; 

Уl\І0811 використання земельної ДЇЛПНКJI: 

Земельна дiшmка передбачена Д1IJf розміщеННJI об'єкту ПРОМИСЛОВОГО призначеННJI 

ВИКОНУЮЧИЙ обов 'JlЗКИ міського 
ГОпови - 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.Гудимевко 

В.О.Андрєєв 



додаток 3 

до ріw~ння J).доаарськоі міської 
Paдll ВІД -1к січня 2009 р. 
Н!! -ra3r;-2' -с5" 

Істотні Умови договору ореНДІІ 

розмір та місце розташування земельної діnян 
100 б"'!11 и . ~ ки, ЩО В передається оренду -

DJ 2а. 110. ,. ьв.пе3QЛе:жно~ml в oal101li ОО:L1fіщеllIlR заводу «Стоіло».' 
теРМ1Н ореНДIІ - 25 РОКІв: 
р?зr.fір орендної плати - / O~ від IIoG1famIlBlloї· ZOOlllO"OЇ· Оllіll1\11 3eAt.tIi ІІа oi~,' 
ЦІЛьове призначення- зеМЛІ промисловості: 

~ІОВИ використання земельної ділянки - для РОЗАlіще""R 06 'Є~"'Y nРО.lIllслового 
l1R'UllачеllНR,' 

~IOBII збереження стану об' єкта оренди - 3еАlелыla дїЛЯІІ~а nовmlllа nеое6уваnlll в 
JQаовілЬНОJlfV стан;,' 

~fОВИ і строки передачі земельної ділянки орендаРІО - передача зе.1fєль"оf дїЛЯIІ"'" 
miliСllюєmься n;СЛЯ державllОЇ реєсmраці;· договору ореllдu за a~mo.", nРІІЙ\lа'ІІIR -
передачі,' 

умови повернення земельної ділянки орендодавцеві після припинення ореНДІІ -
Jt.1Іелыla ділянка повертається орендареві 30 a~"'OAI nРIIЇIJ\ІаllllR - передач; у ста,,;, ІІе 
Z;PlIlOAty nор;вняно 3 тllAі, V ЯКОJlfv він одержав і1 в OpeHdv,' 

існуІОчі обмеження (оБТJDIсення) щодо використання земельної ділянки - BidnOB;dllO 
ао JlІ;ст06удівНIIХ УJlІов і 06J11ежень та nрое"71"' 3еАІЛеvcmрою щодо відведеll11R 3еАrелыlff 

аlлRlІ""': 

Вихоиуючий обов'язки міського 
голови - секретар ради 

U\IOB дО20ВО 

І.В.СапоЖІСО 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицією 
. W.. • ... 

ПОСТІИНОl КОМІСll 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 



ВИКОНУІОЧОМУ обов'язки міського 
,0 голови - секретарю ради 

rJ 'С И' l?; Сапожку І.В. 

ПОДАННЯ 

:е~ель~~й відділ міської ради просить Вас розглянути на черговому засіданні 
сеСI1 МІСЬКО1 ради питання 66 про підготовку та проведення земельного аукціону з 
продажу права оренди земельної ділянки площею О 91 ОО га. по 

бульв.Незалежності в районі розміщення заводу «Стріла»: • 

1. Затвердити технічний паспорт земельної ділянки. розташованої по по 
бульв.Незалежності в районі розміщення заводу «Стріла». площею 0.9100га 
(додаток 1) . 

. 2. Затвердити стартову ціну лоту в розмірі 546091.01 (п'ятсот сорок шість 
mсJIЧ дев'яносто одна грн.) 01 коп. 

з. Визначити характеристики лоту. що виставляєтЬСЯ на аукціон. згідно з 
додатком 2. 

4. Затвердити істотні умови договору оренди земельної ділянки (додаток З). 
. s. Призначити проведення аукціону з прод~ права оренди земел~ної 

дlJIJlНки на АЗ березня 2009 року о 11.00. Визначити МІсцем проведення аукцІОНУ 
приміщеНWI Украінської універсальної товарної біржі. ~озташов~: за адресою 
М. Киів, вул.Академіка глушкова.1 НІ< <<Експоцентр УкраІНИ». павшьион 6 . 

. . .. 
..... --:. 

Виконуюча обов' язки начanьника 
земельного відділу - заступНИК 
начальника земельногО відділу 

І$.:з~ __ --..;.;л:::...м.гудименко 

~ • І 
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