
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КІ'АОІОВС оо 
~1 ЬКОІ ОБЛАСТІ 

РІШЕННя 

г .Про підготовку та проведення земельного 
аУКЦІОНУ з продажу права оренди земельної ділянки І 
площею 1 ~ 15~0 га, ~озташованої по Об"їзній дорозі 

в раИОНІ РОЗМІщення АЗС ТОВ "Делі ка" 

Розгmmyвши подання земельного відділу від 26.01.2009 року Н9 63 
про підготовку та проведення земельного аукціону з продажу права оренди 
земельної ділянки площею 1,1500 га, розташованої по Об"їзній дорозі в 
районі розміщення АЗС ТОВ "Деліка", керуючись ст. ст. 136-137 Земельного 
кодексу України, пункту 34 cтaтri 26 Закону Украіни «Про місцеве 
самоврядування в Україні», пунктів 3.1, 3.5-3.6, 8.1, 8.2 Порядку проведення 
a~ioнy з продажу права оренди земельної ділянки, затвердженого 
рішенням Броварської міської ради від 23.01.2009 року Н91010-54-05 а також 
враховуючи пропозиції постійної комісії з питань розвитку та благоустрою 
територій, земельних відносин, архітектури, будівництва та інвестицій, 
міська рада 

вИРІШИЛА: 

1 З хнічний паспорт земельної дimmки, розташованої по . атвердити те . " 1 1500 
Об"їзній дорозі в районі розміщения АЗС ТОВ "Детка ,площею, га 
(додаток 1). 

2 У Ціну лоту в розмірі 585104,00 (п'ятсот 
. Затвердити стартов . 

вісімдесят п'ять тисяч сто чотири ГРИВНІ). 
_ ... _ лоту що виставляється на аукціон, згідно 

3. Визначити характерис.L"~" , 
з додатком 2. .. . 

. . мови договору оренди земельНОІ д1JIJlНКИ 
4. Затвердити ІСТОТНІ у 

(додаток 3). .. 
кціону з продажу права оренди земельНОІ 

. 5. Призначити проведенняо ау о 11.00. ВlfЗначити місцем проведення 
д~ на 03 березня 20~9 р ;'ніверсальної товарної біржі, розташоване 
аУКЦІОНУ приміщення yкpalHCЬK~1 а глушкова 1 НІ< <сЕкспоцентр України», 
за адресою М. Київ, вул.АкадеМІК J 

павільйон 6. 

ЗАТ ..fiPtI8tIPOd a,yrtlIPМ. 2fЮ5 р. 3 ... Nl155.аІОО 

го 



UСОІЗО 



6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 
sicilO з питань розвитку та благоустрою територій, земельних відносин, 

~'O~ б. . ... 
архітектУРИ, УДІвництва та lнвестищи. 

м.Бровари 
від 29 сїЧНJI 2009 року 
N!! 1't/.:f: ~ -55,()S-

І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

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

земельного відділу - заступник 

начальника земельного відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Начальник Юридичного відділу 

Голова постійної комісії з Питань 
розвитку та ~лагоустрою територій, 
зем~льних ВІДН~СИН, архітектури, 
БУДІвництва та Інвестицій 

.М.ГуДименхо 

В.О.Андрєєв 

с с7 І.Г.Лавер 

Н.І.Гнатюк 

IJI С.В.fПщбшк 



Додаток 1 

ДО ріШ~ННJI _~OBapCЬKOЇ міської 
ради ~IД Jy сіЧНJI 2009 р. 
Н! t'().j'f- $-а-

3210600000:00:052:0525 

(КDдDС1'рОВIІП номер земc:nь"ої дinJlНКII) 

ТЕХНІЧНИЙ ПДСПОРТ 

земельно; ділянки, яка виставляється на земельний аукціон з 
продажу права оренди, та її місце розташування 

м.БРОВАРИ 

2009 рік 

І. Відомості про розмір земельної діJJЯНКl1 

1. Площа земельної ділянки - ), J 500 га 

2. Конфігурація та довжина сторін земельної дimmки, рельєф місцевості, ОПJІС ме)к 
земельної дiлJппm та санітарних, протипожежних, історико-культурних та інших зон, де 
Обмежуєrься господарська діяльність, меж частин земельної дimmки, ві містить 
обмеженНJI (обтяженНJI) щодо використанни землі, визначені на кадастровому плані 
земcnьної ділянки та в акті погодженНJI суміжних меж 

Згідно кадастрового маllУ та ВUCIIOBKiB уnравліlllUl А,істобудувmllUl та 
архітектури ЗЄJI,єльна ділянка А,ає c1(JladllY фОрА'у, А,ає сnокіІіНI"; рельєф, 

Зе.мельна ділянка А,е:JlCУЄ,' 

від А до Б - ТОВ« УкраУІІські ваllта:ЯСІІ; "'")ІР 'єри»: 

від Б до Г _ відділ каnіталыlгоo будіВlIlll/тва БроварськоУ А,іськоУ ради,' 

з іниіих сторі" - ЗЄJIfЛі резеРВНl1Х територіІі А,іста БроваРІІ. 

П. Відомості про місце розташування земеJJЬНОЇ ДШЯНКlI 

1. РозташуванНJI земелы�оїї дїЛJIНКИ відносно населеного пункту: 

а) відстань: 

від межі населеного пункту - 0.05 КА' 

від центру населеноro пункту - 5, О КI1І 

б) • з Об '1'31101 дороги по вvлlщі без твеsЮого nOKR"nIl7lJl. 
наиВНI ПШJIXИ сполучеНRJI -

в) плановані UШJIхи сполучеННJI- відсутні. 
:\ • брvrnrеННJI прилеглої до зе)lельної ділянки території- - н! 

г} СТУПІНЬ тeXHoreRИOro за ~_. 

забруднена. 
• • их мереж та умови іх викориCТВННJI: 

д) наивність зовніШНІХ Інженерн 

водопостачання- відСУnJllі, 

каналізації - відсуmllі. 



, енергозабезпечення - НQЯ(lIIі. 

2. розташування земельної ділЯНКIf .. . В межах населеного пун . 
а) адреса земельно І ДІЛЯНКІІ' 110 Об ,.. .• пу. • • 13111І1 доаоз; В n· . 

fiJIЛ-"m,» ~allOIll ll.оз.,,;щеIlIlЯ АЗС тов 

б) адміністративний статус Н8селеного п н . 
!у'сепЬ1lіСnlЬ 1ІQселе""R 92 тис. у пу, чиселЬНІСТЬ Н8селення - _"істо. 

в) наявність у населеного пункту ста СК· ту У урорту або ІСТОРИЧНОГО міста - в;дСУnlll;й 
г) входження населеного пункту до зони р . . оо • 8Д18Ц1ИНОГО забруднення - lІе входить 

r) розташування земельної ділянки відносно тр . . пункту внспортних мanстралеfi носеленого 

розтаUIОВQНО 20 I\AІ. від .111. Киева ІІа aBmOlolazicmp • С . Odеса і залі311ZlЧ1lQ .11fагістраль Москва. Киlв- Одеса. QJlI alll\,,,-Пеmеll.буР? КиТв-
д) розташув~НJI земельної ділянки відносно функціональних зон населеного 

пункту - територІЯ nРОlolислов,1Х nідnриЄі11ств та будіВЄЛЬ1ll1Х Оll.zаllізаllій. 

. е) розташування земельної ділянки відносно об'єктів перевищення ДОПУСПlltlого 
РІВНЯ шуму - 06 'єкти 3 17еревшце1l'ІІо1 аіВIlє,,\llllWlІУ відсутІІі. 

Ш. Відомості про наJlежність земельної ділЯНКИ до держаВIІОЇ ЧІІ 
KOМYllaJlLHoi ВJlасності 

1. Статус земельної ділянки - резеll.ВН; mеаитоаії Іоlісmа (рілля). 
2. Нaiiмeнyв8ННJI органу державної влади або органу місцевого самоврядуввння, 

уповноваженого приймати рішення про відчуження відповідних земель - Бll.оварська 
.1fiCЬKa аада 

З. Відомості про право власності на земельну ділянку - держаВ1Іоf власності. 

4. Дані про державну реєстраціЮ: 
а) встановлених обмежень (оБТJlЖень) на використання земельної ділянки 

1І0ВІІХ 

11 О 311аходяmься в "teжах 

IV. Відомості про грошову оціllКУ земельної ділЯНКlI та іі стартову ціну 
1. Вартість права оренди земельної дinяНКlf відпОВіднО до експертної грошової 

оцінки _ 585 J 04 ОО 17 'ятсот BiCЇJoIдecвm п'ять т"СВЧ с",о ЧО"," 11 г lIвень 
2 В ої грошової oцiНlOI земельної дinинки - 1947144 (одІІІ' 

оо • еличина норма~ивн ок ЧОnJll и г ивні 
АflлыІнH дев 'ятсот со ок CIIoI nJlfСЯЧ сто СО 

. нди земельної дїЛJPПGI - 585 J 04. ОО (п 'Rmcom віСЇJolдесяm 
З. Стартова ЦІна права оре 

ll'ять mllCRЧ сто чоmllри) гРllВШ 
V В" ЇІ і господарСЬКlIЇl cтall земелы�оїї ділЯНКl1 

• ІДОМОСТІ про ПРIIРОДИII 

1. ФВIC'l'Ичне ВИJ(ориСТВННЯ земельної ДЇJIJIНКИ - під РО3JI,іщеllllЯ об'єкту 
lJpОlofllслового 17р1I311аченНЯ"""""", 



2. Ступінь техногенного забруднення _ 
lІе забоvдllеllа. 

3. 3aranьHa характеРистика інженерного б 

) 
.'д о лаштування земельної дїЛЯНКlf' 

в ВОДОВОДІВ - вІ СУnJllс. ' 

б) дощової каналізації - відСУnlllС. 

В) побyrової каналізації - відсуmllС. 

г) ПРОМJfСЛОВОЇ каналізації - відСУnlllС. 

() локальних очисних споруд - вІдсу","с. 

д) дренажної систеМІf - вІдсуmllС. 

е) газопроводу - eidCYI1lIlC. 

є) тепломережі - відСУnlllС. 

ж) електромережі - відСУlIllІС. 

з) телефонної мережі - відСУnl1lС. 

VI. BiдO~IOCтi про цільове ПРJI:J118ЧСIIIIJl :JеАIслы�оіi ділJl11К11 

КатеГОРія земель - зt!J\lлі nРОJ\llIсловосmі 

Установлене цільове призначення земельної ділЯНКИ - ЗЄJ1tлі nоо..Шlсловосm; 

та МО>Ісливість зміни цільового призначеННJI і дозволеного функціонального 
впкориCТ8ННJI земельної дi1IRНКJ1 - З2ідно ЧUНІІО20 законодавства. 

Технічний паспорт земельної ділянки: 
Склав 
Головний спеціаліст земельного відділу 
J!1.. СL"tшR 200.9 р. 

Перевірив 
Виконуюча обов'язки начальника 

земельного відділу - заступник 

начальника земельного відділу 

h ~20o.9'P. - -

ВИІсОН)'Іочий обов'язки міСЬКОІі 
roлови - секретар ради 

ю.ю. Дорошенко 

Л.М. Гудимеmcо 

І.В.Сапохасо 



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.Гудимевхо 

В.О.Андрєєв 



Додаток 2 

ДО ріШ~ННJI ..!Jяоварської міської 
ради ,!~ ""У сіЧНJI 2009 р . 
.N! -tf}." ~E~ 

Характеристик ... лоту, що Виставляєт • 
ься на аУКЦІОН 

Місце Зllаходження: 

РО Об'їзній дорозі в районі розміщеННJI АЗС ТОВ ссДеліка)); 

Цільове ПРllзначеннп: 

землі промисловості; 

Розаlір земеJJЬНОЇ ділянки: 

1,1500 га; 

YalOBl1 використання земеJJЬНОЇ ділянки: 
:\ 

Земельна дimuпca передбачена ДЛJI розміщенВJI об'єкту промислового призначенВJI 
\ \,: .. 

" ~, . '" . \ \ 

\ 
.. , 

\ 

ВИКОнуючий обов'язки міського 

I'Опови - секретар ради 
І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

земельного відцілу, за пропозицією 
постійної комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій, 

• • 
земельних ВІДНОСИН, арютектури, 

будівництва та інвестицій -
виконуюча обов'язки начальника 
земельного відділу - заступник 
начальника земельного відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

..... 

.М.Гудимевко 

В.О.Андрєєв 



Додаток З 

до ріШ~НlfJl ~Б.яоваРСЬКОї міської 
ради !ІД ~.Y сіЧНJI 2009 
N!,tOf ~~~ р. 

Істотні УМОВIf договору оренди 

розмір та місце розташуваННJI земельної ділян 
lf!,.. по 06 'fз~і1Ї дорозі в районі РО:IJ\lіщеIlIlR АЗС ТОВ «К;~~::., передаЄТЬСJl оренду - І, J 500 

теРМІН оренди - 25 років,' 
розмір орендної плати - J 0% від lІoр.\lаmllВIІОТ гРОlllОВОТ 0";11"" зє.\m; ІІа Р;",' 
цільове призначеННJI - ЗЄАlлі IJРDJ\І"словосm;; 

умови використаННJI земельної діляНКlf - длн РО3АІ;щеllllR 06 'єкту nPDJ""СЛОВOZО 
пml3наченНR,· 

. умови збере>кеННJI стану об'єкта оренди - 3еАlелыla дїЛНlІка nоtlllllна nеребvваn", в 
задОВlЛЬ1l0Jlty стані,' 

умови і строки передачі земельної ділянки орендарю - передача зє.\lедыlff дїЛНIl"" 
МlііснюєmьCR після дер,/СаВlІоl' реєстраціТ договору ореllдll за актОАІ nPlIli.\la1ll1R -
передачі.· 

ВИКоIly10ЧИА обов'JlЗКИ мїськоro 
roпови - секретар ради 

І.В.Сапоио 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицією 
постійної комісії з питань 
розвитку та благоустроlO 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 



нІЗ 

''І J..I. о/. 091'. 

ВИКонуючому обов'язки міського 
голови - секретарю ради 
Сапожку І.В. 

ПОДАННЯ 

Земельний відділ міської ради просить Вас розглянути на че .. .... .. рговому заСІдаННІ 
сеС11 МlСЬК01 ради питання про підготовку та проведення зе . мельного аукЦІОНУ з 

про~~ прав~ оре~ди. земельної ділянки площею 1,1500 га, розташованої по 
06' 1ЗН1И ДОРОЗІ в раиОНІ розміщення АЗС ТОВ "Деліка": 

1. Затвердити технічний паспорт земельної ділянки, розташованої по 
Об"їзній дорозі в районі розміщення АЗС ТОВ "Делі ка", площею 1,1500 га 
(додаток 1). 

2. Затвердити стартову ціну лоту в розмірі 585104,00 (п'ятсот вісімдесят 
п'ять тисяч сто чотири гривні). 

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

4. Затвердити істотні умови договору оренди земельної діJDIНICИ (додаток З). 
5. Призначити проведення аукціону з продажу права оренди земельної 

ділянки на АЗ березня 2009 року о 11.00. Визн~ч~ти ~cцeM проведення аукціону 
ПРиміщення Української універсальної товаРНОI БІРЖІ, .~озташо~ан~ за адресою м. 
Київ, вул.Академіка Глушкова,1 НІ< <<Експоцентр УкраІНИ», паВІЛЬИОН 6. 

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

Л.М.Гудименко ---

J 

6РО8I1РСЬ"ІСА М61( 
IІШ'IИЙ ) 2-/1 
,ЄP~' ~ (;rj ,. 
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