
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИІвськоІ ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

г .Про підготовку та проведення земельного 
аУКЦІОНУ з продажу права оренди земельної ділян;;J 

площеJO 1,6553 га, по Об'їзній дорозі в районі 
розміщення овочевої бази 

2' 

Розглянувши подання земельного відділу від 26.01.2009 року Н!! 61 про 
підготовку та проведення земельного аукціону з продажу права оренди 
земельної ділянки площею 1,6553 га, по Об'їзній дорозі в районі розміщення 
овочевої бази, 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!!1011-54-05, а також враховуючи пропозиції постійної 
комісії з питань розвитку та благоустрою територій, земельних відносин, 
архітектури, будівництва та інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічний паспорт земельно! ділянки, розташОlВ6анssозї по 
Об'" .... • "ОНІ' розміщення овочеВОI бази, площею, га 

ІЗНІИ ДОРОЗІ В раи 

(Додаток 1). 

ЦІ'ну лоту В розмірі 844 269,00 (вісімсот сорок 
2. Затвердити стартову 

., дев"ять гривень). 
чотири тисячі двіСТІ ШІстдесят . . 

ки лоту що виставляєrься на аукцІОН, ЗГІДно 
3. Визначити характеристи , 

з додатком 2. .. . 
. . . и договору оренди земеЛЬНОІ ДІЛЯНКИ 

4. Затвердити ІСТОТНІ умов 
(додаток 3). " 

іону з продажу права оренди земеЛЬНОІ 
. S. Призначити проведення a~ 11.00. Визначити місцем проведення 

ДІЛЯНКИ на 03 березня 20~9 ро? . ерсальноі товарної біржі, розташоване 
аукціону приміщення yкpa1НCЬK~1 YHгl~ТlKOBa 1 НІ< «Експоцентр Украіни», 

" АкадеМІка .... J -- , 
за адресою ~. КИІВ, вул. 

павільйон 6. 



000l~2 



6. контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

sісію з питань розвитку та благоустрою територій, земельних відносин, 
КО) • • ... 
архітеКТУРИ, БУДІвництва та IнвестиЦlИ . 

.. ~=~~ 
* -оі- 0<t*' ~
~ 'l- Р .а І н -і" 

rr 1Il~ ., t\ ~01 ~~ 
... , • CQs -Іф q,- '~o O~ 

Виконуючии обов язки М1СЬКОГ О. -:J- '" 41 

голови - секретар ради ~ ~ / 

м.Бровари 
від 29 січня 2009 року 
N2 (~-о5-f)S' 

І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицією 
постійної комісії з питань 
розвитку та благоустро~ територій, 
земельних відносин, аРХІтектури, 

• '0# 

будівництва та lнвеСТИЦIИ -
виконуюча обов' язки начальника 

земельного відділу - заступник 
начальника земельного відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Начальник Юридичного відділу 

'. 

Л.М.Гудименко 

В.О.Андрєєв 

І.Г.Лавер 

Начальник загального B~ -~ Н.І.Гнатюк 

Голова постійної комісії з Питань 
розвитку та ?лагоустрою територій, 
земельних ВІДносин, архітектури 
будівництва та інвестицій ' N С.В.Піддубняк 



Додаток 1 

до рішення Б '" 
радll в' ,;t.90В~РСЬКОІ "llськоі 
H!!.@~ ~.:1' 05" СІЧНЯ 2009 р. 

3210600000:00:052:0526 

(квдаСТРОВlln номер земельнот ділIН"II) 

ТЕХНІЧНИЙ ПДСПОРТ 

земельної ділянки, яка виставляється н ... 
пnодаVnI а земельнии аУИЦIОН з 

,., '··1 права оренди, та її місце розташування 
м.БРQВАРИ 

2009 рік 

І. ВідоаlОеті про розмір зеl\lельноі діJJИllКl1 

1. Площаземельної ділянки -1.6553 га 

2. !<о~Фігурація та.Довжина сторін земельної дітmки, рельєф місцевості, ОПlIС ме)к 
земельно! ДІЛJIНКИ та caНlтapHlDt, протипожежних, історико-культурних та інших зон, де 
обмежуєrьСJI господарська діяльність, меж частин земельної діляНЮl, які містять 
обмеження (обтяженНJI) щодо використанu землі, визначені на кадастровому плані 
земельної ділянки та в акті погодження суміжних меж 

Згідно кадастрового nла"у та ВZICIIOBKiB уnравліllllR ""істобудуваllllR та 
архітектури ЗеА,єльна ділянка ""ає складllУ фОрА,у, "'Іає сnокіііllШЇ рельєф, заболочеllості 
3еАfелыІ;'. ділянки не "'Іає . 

ЗЄА,єльна ділянка ""eж:)lє з nівнічно-західllоt' стОРОНIІ- mepllnJopi1l дп «БроваРСЬКIІІЇ 
onmoвzn; ринок», з nівденно-західllОі' сmОРОНІІ - mерuторія ТОВ« УкраїlІські Ba~ma:НClli 
кур'єрш~, з південно-західно;' сmороllll - ЗеАlЛі загального Kopucmyвml11R (ВУЛ. Східна), з 
півде1l1l0-східНОі' сторони _ ЗЄАlЛі загального користування (Об '13ІІа дорога). 

П. ВідОl\lОсті про "Іісце РОЗТІІШУВІІНВR зеl\Iслы�оіi дinВ11К11 

1. Розташування земельної ділянки відносно населеного ~ктy: 

а) відстань: 

від межі населеного пункту - 0.4 КА' 

від центру населеного пункту - 5 . О КА'. 
Об'f3на дорога 

б) наявні ШJIЯXИ сполучення -
l!о""llIJlmя 

під 'rзд по ВУЛllllі без твердого 

в) плановані шляхи сполучення - ~cyn",i. .. • • .. 

б ння прилеглої до зеr.leDЬНОI д1ЛJlНКИ терИТОрll - ll!. 
г) ступінь техногенноГО З8 рудне 

mбруднеllа 
ме еж та УМОВІІ їх використання: 

r) HВJlBHicть зовнішніх інженерНl1Х р 

водопостачання - відсутІІЄ 

каналізаціі - відсутІІЄ 

енергозабезпечення - відсутІІЄ 



2 розташування земельної ділянки в межах на 
• оо • селеного пункту: 

а) адреса земеЛЬНО1 Д1ЛJlНКlf - 110 06 'і,,,;'; доро,; в ра';Оll; РО~,,;ще'''1R овочево' базll 
б) адміністративний статус населеного пункту Чlfсел . , ЬНІСТЬ населення : 
місто. чисель,,;сть ІІаселе""я 92 тис. 

в) наявність у населеного пункту статусу курорту або історичного міста _ Biдcyn",;zї 
г) входження населеного пункту до зони радіаціliного забруднення _ lІе входить 

r) розташування земельної ділянки відносно транспортних магістрanеП населеного 
пункту - розтаиlоваllО 20 КА'. в;д А'. Києва ІІа автОАtа2;стоал; Са"кт-ПетеоБW12 
Кllі." - Одеса і залі"ШЧllа А,а2іСIllРаль Москва КIIЇВ - Одеса. 

д) розташування земельної ділянки відносно функціонВJlЬНИХ зон населеного 
пункту - територ;я 12РО.ШIСЛОВlа n;дnриЄА'СIІІВ та буд;вєлыlla 002all;,all;l; 

є) розташування земельної ділянки відносно об'єктів перевищення ДОПУСТІІМОГО 
рівня шуму - 06 'єкnш , nеревищеll1lA' dOlf)lCnIllAfllJl' Р;ВIlе." и1УА'У в;дсуn",і. 

Ш. Відоаlості про IIDJJсжність зсI\IcJlы�оїї ДШВІІКІІ дО держаВllоі ЧІІ коl\І)'ІІaJJы�оіi 

власності 

1. Статус земельної ділянки ре,еРВIІ; lІІеРlIlllор;і АІ;ста (рiлJlJl). 

2 Найменування органу дер)кввної влади або органу місцевого самоврядування, 
. ..' . ння відповідних зеftlель - Броварська уповноваженого приимати РlшенНJI про вщчуже 

АІїська рада 
• дїJIJIHКY - деRжаВIІОї влаСllост;. З. Відомості про право влаСНОСТІ на земельну ~~~=:.===--

4. Дані про державну реєстраціІО: _ . 
б ) а використвння земельНОІ Д1JIJlНКИ: 

а) встановлених обмежень (о тяжень н 

- А.ежа nРОі3ду.· 
- червона лінія вул. Східної,' 
- інженерниЙ коридор .мереж; ЛЕП,' • дост для n ОЮlадаlll1R 1І0Вl«. 

ство ити та за6езnечиnlll !АІОВІІ B~bHoг~ lІ1а АІе еж, 11 О ,lІtlXодRться в межах 
еКОНСIІІ ії та екс,ш атаl іС іс" Чlа Інжен 

'QЗначеllОЇ території: . 
б) земельних сервітутів - відсу"''''' 

і дiJшUКlI та її стартову ціну 
IV. Відоаlості про грошову OQillКY зеl\leJJЬUО оо оо 

оо' їдповїДНО до експеРТНО1 rpОШОВ01 

1 Baтmcть права оренди земелЬНОl ДI~i:"'i Illістдесят дев ~ ь г llвень. 
• ,... • чоnlll 11 ",IIСЯЧІ 

оцінки - 844269 оо в;сіА.сот СО 01' оо' мельноі дїЛJIНКИ - 3105487 (три 
оо оШОВОI ОЦІНКИ зе 

2 Величина HopMaТliBHOl rp .' ;аеся'" сім г IIBellb 
• • IІСIll ВlСlAlu • 

АflЛЬ "Оllи сто n 'ять тисяч ЧО!IJIІ оо дЇJUПIКІІ _ 844269.00 (ВlсіАlсот сооок 
земелЬНОl . вва оренди 

З. Стартова ЦІна пр д 'яnlЬ г lI(lell&. 
Чоти 11 тислч; двісті иl;СlІІдесяnl ев • 

it ста.1 зеl\leJJьвоі ДIJlDОКU 
V В'· ДВІІіі і господорсьКІІI 

• lДомоen про ПРllрО ..' _ під РОЗJII;llIеllllR об'єкту 
земелЬНО1 ДiJUmIGI 

1. Фактичне використання 
lIDОАfислового nрuзначеНlIR,..:. _ не ,а6mЮIlеllа 

забрудненНJI - оо • • 

2. Ступінь техногенНОГО б аштувВННJI земелЬНО1 ДШJIНКИ. 
інженерноГО о n 

З. Зaranьна характериСТИка 

а) водоводів - в;дсу"""-



б) ДОЩОВОЇ каналізації - відС)'''lIIС 

В) побyrової каналізації - відсутІІЄ 

r) промислової каналізації - відСУnlllС 

r) JlОJ(8JlЬНИХ очисних споруд - відсуm1lЄ 

д) дренажної системи - відСУnlllС 

е) газопроводу - відсутІІЄ 

є) тепломережі - відСУnlllЄ 

ж) електромережі - відсуm1lС 

з) телефонної мережі - відсуm1lС 

VI. ВідОl\lості про ціпьове Пр11311в .. е1ll1R :JCI\ICJJLlloi діЯВllКl1 

Категорія земель - ЗЄАfлі 17РОJ\fuсловосmі 

Установлене цільове призначення земельної ділянки - зеJ1ші nРOJ1fl,словосmі 

та можливість зміни цільового призначення і дозволеного функціонального 
використання земельної діJIJIНКИ - згідно ЧllНllого заКОllодавсmва. 

Технічний паспорт земельної ділянки: 

Склав 

Головний спеціаліст земельного відділу 

1...' GL''t~L~ 2ooLp· 

Перевірив 
Виконуюча обов'язки начальника 
земельного відділу - заступНИК 
иачальвиказемельноговUudnY 
J!!. ce:~ 200~ р. 

roЛови - секретар ради 

ІО.Ю. Дорошенко 

Л.М. ГУДllМе"о 

І.В.Сanожко 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицією 
постійної комісії з питань 
розвитку та блаГОУСТРОІО 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 ріШ~ННR oJ~pOBaPCЬKoi міської 
paдl!._ рщ ~ сіЧИR 2009 
НІ! -!tд.l -5 ~S- р. 

XBpBICТepllCnIKII лоту 
t ЩО ВllttQВЛJltТLСJl ІІа аукціОl1 

.іісцс :JIIDходжеIIПВ: 

по Об'їзній дорозі в районі розміщення овочевої бази 

ЦinьoBe ПРIIЗllвчеIIIIВ: 

землі промисловості; 

РО:lalір зе&fсльноі діЛИНКIІ: 

1,6SS3ra; 

У_ІОВИ ВІІКОРІІСТВІІИВ зеl\Iслы�оіi діЛSІІІКII: 

Земельна ділянка передбачена Д1Ul розміщення об'єкту ПРО~ІІІСЛОВОГО призначення 

Вnоную'ШЙ обов'язки міського 
roпови - секретар ради 

І.В.Свпожко 



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 ~і~~г--.,;л~.м.гудименко 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови В.О.Андрєєв 



Додаток) 

ДО ріW~ння ряоварської міської 
РЦІІ вІД Jy сjчня 2009 Р 
N!! fpJ.,/-~§" о 

ICTonri УІ\ІОВІІ договору ореНДІІ 

розмір та місце розташування земельно" о 
.~~, 06'" ОМ дО. І дIЛJlНКlI, що 8 передається оренду _ 

jJ.JJ.Jzo, !'О ,ЗНIlI ОР031.В раиОllі PO~\lilllellllJl овочевоlБОЗll 
тepltf1H оренди 25РО1(IВ,' 

розмір орендної плаТJ{ - J 0% від 1І0ГL\lаnIllВllОЇ гРОlllОВОЇ оці"к" зе.1lЛі "а оік.' 
цільове призначення - зеАlЛі ПРОАllIслоtlосmі,' 

умови використання земельної ділянки - для роз.1І;щеllllJl об 'єкту про.lІІ'Сдоtlого 
ШlI131lаче1l1Ul,О 

, умови збере.ження стану об'єкта оренди - зe.r.lелыlo діляllка ПОВI"'ІІа переБУВа"", в 
JадавIлыlАfvv стаНІ,' 

умови і строки передачj земельної ділянки орендарю - передача 31L\lелыlff діляll"U 
JdіlїснюєmьCJl 12ісля деРЖDВНОЇ оеєсmра"іІ договору оре"дu 30 акmО.JIІ nplllїAlalll1Jl _ 
"mєдочі: 

Виконуючий обов'изки міськоrо 

rОJlОВИ - секретар ради 
ІоВоСапожко 

та 

припииеиИSl діі 



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 



,' .. і.,І.' CR.JU І ' 

ВИКонуючому обов 'язки міського 
О, голови - секретарю ради 

І- ~ {()І' Сапожку І.В. 

jfI 'І 

"'І J.G· ()/. t)J р. ПОДАННЯ 

. 3е~ель~Й. ві~~л міської ради просить Вас розглянути на черговому 
заСI~аннl сеСl1 МІСЬКО1 ради питання про підготовку та проведення земельного 
a~10~ з продажу права оренди земельної ділянки площею 1 6553 га по 
Об'lЗНІЙ дорозі в районі розміщення овочевої бази: " 

1. Затвердити технічний паспорт земельної ділянки, розташованої по 
Об'їзній дорозі в районі розміщення овочевої бази, площею 1,6553 га (додаток 1). 

2. Затвердити стартову ціну лоту в розмірі 844 269,00 (вісімсот сорок чотири 
тисячі двісті шістдесят дев"ять гривень). 

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

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

. 5. Призначити проведення аукціону з прод~ права оренди земел~ної 
~ на 03 березня 2009 року о 11.~.0. Визна:.и~ м!сцем проведення аУКЦІОНУ 
ПРИМіщення Української універсалЬНОІ товарНОI БІРЖІ, ~озташов~: за адресою 
М. Київ, вул.Академіка Глушкова,l НІ< <сЕкспоцентр Укрat8И», павшьион 6. 

ВnОнуюча обов'язки начальника 
земельного відділу - застуПНИК 
начальника земельного відділу 

Л.М.Гудименко 
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