БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИlвськоl ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

Г

Про підготовку та проведення земельного аукціону -,

з продажу права оренди земельної ділJlНКИ площеlО

0,1400 ra,

розташованої по Об'їзній дорозі в районі розміщення АЗС ТОВ
"Автобансервіс"

. РОЗГЛJIнувши

поданНJI земельного відділу від

23.07.2009 року Н!! 1408

про ПІДГОТОВКУ та проведення земельного аукціону з продажу права оренди

земельної діЛJIНКИ площею 0,1400 ra, розташованої по Об'їзній дорозі в
районі розміщеННJI АЗС ТОВ ,,Автобансервіс", керуючись СТ.СТ. 136-137
Земельного кодексу Украіни, пункту

34

cтaтri

26 Закону України «Про
3.1, 3.5-3.6, 8.1, 8.2 ПОРJlДКУ

місцеве самОВРJlДУВання в Україні», пунктів
проведення аукціону з продажу права оренди земельної дїЛJIНКИ,
затвердженого рішенням Броварської міської ради від 28.05.2009 року
Н!!1127-63-05, а також враховуючи пропозиції постійної комісії з питань
розвитку та благоустрою територій, земельних відносин, архітектури,
будівництва та інвестицій, міська рада
ВИРІШИЛА:

I.Затвердити проект землеустрою щодо BiдвeдeННJI земельної дїЛJIики
площею 0,1400 га ДЛJI розміщення об"єкту комерційного використання землі комерційного використання, по Об'їзній дорозі в районі розміщення

АЗС ТОВ "Автобансервіс" Броварській міській раді ДJIJI виставлеННJI на
аукціон з продажу права оренди земельної дїЛJlнки в м. Бровари.

2. Затвердити звіт про визначеННJI вартості оренди земельної дiЛJIнки,
па віДНОСИТЬСJl до категорії земель комерційного викориcтaнНJl, HaдaєrьCJl в

оренду через

аукціон площею ,.~,I.~OO га. ДЛJI ро~міщен.п об"єкту

комерційного використaннJI по Об ІЗНІИ ДОРОЗІ в райОНІ РОЗМlщеННJI АЗС
ТОВ "Автобансервіс" .
Визначити стартову ціну лоту в розмірі

98723,00 (дев'шосто вісім

тисJIЧ сімсот двадцять три rpивні).

3.Затвердити розмір відшкодування втрат .сільськогоспода~сько~.
виробництва відповідно до розрахунку Державного ПІДприємства ,.киIВСЬКИИ
· ститут землеустрою"
науково-дослідний та проектний Ін
.

000532

І.

4. Затвердити технічний паспорт земельної ДЇJIJlнки, розташованої по
Об'їзній дорозі в районі розміщенНJI АЗС тов ..Автобансервіс" , lШощеlО
0,1400 га (додаток 1).

s. Визначити характеристики лоту, що вистаВJIJIЄТЬСЯ на аукціон, згідно

з додатком 2.

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

7. Призначити

проведенНJI аукціону з продажу права оренди земельної
вересня 2009 року о 11.00. Визначити місцем проведення

ділянки на 02
аукціону приміщення Української універсanьноі товарної біржі, розташоване
за адресоlO м. Київ. вул.Академіка Глушкова.l НІ< «Експоцентр України)).
павільйон 6.
Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну

8.

комісію з питань розвитку та благоустрою територій. земельних відносин.

архітектури. будівництва та інвестицій.

Виконуючий обов'язки міськ
голови

-

секретар ради

м.Бровари

від 30 JIИIIНJI

N! 41JS-

2009 року

(, ~ - O.r

І.В.Сапожко

ПОДАННЯ:

• •
зсаrenыоro ВJДQШУ.

за ПРОПОЗlщією

постіііної комісії з ПИТІIIЬ
•fI
РОЗВІJТКУ та БJlагОУСТРОJ~ теРИТО:l ,

зеatenЬНlfХ віДПОСI!Н, ap~lтeктyp

,

fl

будіВНIЩТва та інвеСШЦ1tі·-,~.I)t..-j~~~~::--- Л.М.ГудименJCО

наЧ8JIЬНlfка земельноro В<:

ПОГОДЖЕНО:

ЗаСТУПНlfК міського ГОJlОВИ

В.О.Андрєєв

Нач8JIЬНИК ЮРидичного відціпу

Начanьник управліщ

МіСТОбудуВВНна та архітектури _
ГOJIОВний архітектор міста
Л.Є.Рибакова

Н.І.гнатюІС

Голова ПОстіЙUої комісії 3 ПИТаНЬ
РОЗВИТКу та ~пaгoycтpo~ теРИТОрій,

земельних ВІДНосин, аРХІтектури
будіВНИЦтва та інвеСТИЦій
'

rr! --,І;JIIIC

C.B.IJJAЦ,7"

Додаток J

до ріlllCllНІ БJIOВ8pcI.каТ ..ic.....~
від 30 ЛlIПIII 2009 року N!! :111'~ 6 ~4)J-

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАІни ПО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСАХ
ГОЛОВllе ynРDDЛі11111 Держкомзему у КlІївськіІі обпасті
Відділ Держкомзему у м. Броварах КJIЇBcькoЇ обnасті
32] 0600000:00:059:0J97

(КDДастровий Ilомер земелыІїї дimrJJJОI)

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ _ .
земельно.
- диDIИКИ,
•

_- 8 ВИcтaвJIJlЄТЬСI на земельні торт, та 11 МІсце РОЗТDJIJ)'ВDJІНJI

М. Бровари в районі розміщення АЗС ТОВ С(J\втоБВllсервіс»
(назва населеного пункту)

2009 рік

1. I1nо~а зем~ьноі ділянки
• 0,1400
гектарів (KB.MetpiB)
2. КОНфlгурац~ T~ довжина СТОРІН земельної ділянки, рельєф місцевості, опис
меж земелЬНОI ДІЛЯНКИ та санітарних, протипожежних, історико-культурних

. .

та інших зон, де обмежується господарська діяльність, меж частин земельної
ділянки, ЯКІ МІСТЯТЬ обмеження

(обтяження) щодо використання землі,

ВlfзначенНJI на кадастровому плані
суміжних

земельної ділянки та в акті погодження

меж

конфіzyoація не тІтова. дОВ3ІСllllа сторі" - 60.65 АІ. 37.28 АІ. 8.93 АІ.
17.63 АІ. 50.03 АІ.20.30 АІ. Ме3lСУЄ з n;вден"о - сх;дної сторони територія ТОВ

«Авmо6ансерв;с».
3
ІJ;вдеll"О-ЗQX;д"ої сторони
ЗЄАІЛ; заzальноzо
КОDlIстування "JроїздJ з ;НШIIХ стор;" - ЗЄАІЛ; резерВlІІ1Х територ;Й Аlіста,
рельєф АІ;сцевосm; - P;BHиHHиlЇ.
П. BiдOl\lOcтi про місце РОЗТОWУВОІІІІИ зеl\ІелЬІІОЇ ділИ11К11
Розташування земельної ділянки відносно населеного пункту:
а) відстань:

200 м.___________
з600м._____~__::_:__-----

від межі населеного пункту

від центру населеного пункту

б) HВJlBHi UШJIXИ сполучення Санкт-Петер6урz-Кuїв-Одеса
в) планові UШJIXИ сполучення.

.

"

г) розташування земельної ділянки ВІДНОСНО ПРИМІСЬКО. зони

В IJpUAf;CbK;ZЇ зон;

г) розташування земельної діЛJIНКИ відносно рекреаційних територій і
об'єктів природно заповідного фОНДУ"
.
історико-культурних та оздоровчих об ЄКТІВ_
не відноситься

----::-----=----

__
-д)-ступ--ін-ь-те-хн-о-ге-нн-о-г-о-з-а-=б;-р=уднеННJl прилеглої до земельної дїJuIНКИ

reриторu~______--------------------------------

.

е) HВJlВН1CТЬ зов

нішніх інженерних мереж та умови іх використання:
В НQЯвності

водопостачаННJI

каналізації _ _- - - - - - - ВНQЯвносmі

енергозабеспечення ___-----------~~~~~-----------

ЇJ(JIНКИ в межах населеного пунктуа) адреса
06 'їзніІЇ до озі в aZЇOHi 03А,іu ення
Аf.Б ова 11 ПО
"

2. РозтamyванНJI земеЛЬН01 Д

земельної діЛJIНКИ

АЗС ТОВ «.4.вт06ансервіС»

1

б) адміністративний статус населеного пункту. Чlfсельність
НDселенНJI А,;сmо 06лаСIІОZО значеllllSl.. Чllсель,,;сmь 92 IIlllС. чол.

в) H8JlBHicTL У населеного пункту статусу курорту або історичного міста
в;дСУlIlllій

----

г) входжеННJI населеного пункту до зони радіаційного забрудненНJI
__________~Heвxoдunlь___________________
г~ розташуваННJI земельної діЛJlНКИ відносно транспортних магістралей
населеного пункту авmОАfо6ільнш; шли -

Cahkm-Пеmер6УРZ-КlIїв-Одеса

д) розташуванНJI земельної діЛJlНКИ відносно ШЛJIXЇв спопученНJI. Jlкі можуть

__

використовуваТИСJl ДnJl транспортуванНJI сировини та готової продукціі

авmОАfо6ільнu1Ї иUIJIX - Санкm-Пеmер6урz-Кztїв-Одеса

е) розтamyванНJI земельної діnянки відносно функціональних зон населеного

~--------

-------------------------------------------------------perymoBaJJIIJI

(сenьбищнв,промиcnовв,рекреацііінв,оздоровча,зlПОВЇДtll тepllТopїJI,

історичного nандшаф'l}', охоронні зони територіі, об'екти природно-заповіДlJОro фонду,

санітарно-захисні зони промислових об'ектів, водоохоронні ЗОНlI)

є) розтamyвaнНJI земельної дїЛJIнки відносно об'єктів перевищеННJI
ДОпустимого piBНJI шуму

( специфічне проltlllcnове виробництво, зaniзllИЦll,

UToMmcтpanь, аеропорт тощо)

ш. Відомості про належність земелыоїї дїЛЯllКl1 до державної ЧІ.
КОl\tyнальноі власності

1. Статус земельноі діnянки

2 Н"

.

аименувaнНJI органу

державна власність

державної впади або органу місцевого

. . ~eHНJI

caмoBpJIДyВaнНJI уповноваженого приймати РlшеlПUl про вІД

·о .
'
БfJоваrpська Аlіська рада:.....- _________
ВІДП
В1ДНИХ земель,_---- r

3. Відомості про право власності на земельну дїJIJlНКy---------
_
4.

відсутні

..

дані про державну реєстраЦІЮ.

2

а) встановлених обмежень ( обтяжень) на використання земельної ДЇЛJIнки_

-------------------------

--------------------~-

____________________

б) земельних сервітутів

ІУ. Відомості про ГРОШОВУ оціllКУ зеl\leJlыоіi діЛRllКl1 та її стаРТОВУ ціllУ

1. Вартість земельної ділянки відповідно до експертної rpошової оцінки_
98 723,00

(дев 'яносто вісіАІ тисяч сіАlсот двадцять три) Іривні.

2. Величина нормативної rpошової оцінки земельної діЛJIНКИ 584794,00 (сто
СUfдесят тисяч дев 'ятсот Zllістдесят одну) ІрИВНІО.

3.

Стартова ціна

98 723,00

(дев 'яносто вісіАІ тuсяч cїAfcoт двадцять тои)

гривні.

У. Відомості про ПрllрОДНllЙ і господарСЬКlIЙ стаll зеl\.eJlыоіi ділВ11К11

1. Фактичне використання земельної дiлJIнки

не вuкорцстОf/Yється

2. Ступінь техногенного забруднеННJI lШ. забруднена
3. Інженерно-геологічні умови:
а) несуча спроможність rpYHTiB~______________

б) глибина залиганНJI rpунтових вод _ біль!" 3 АІетрів,_ _ _ _ _ __
в) періодичність затопленНJI поверхневими водами~

_______

______~не3атоппю~ься----------------г) заболоченість території
не заболочена~_ _ _ _ _ _ _ __
г') прояви небезпечних геологічних явищ ( зсуви,карст,сепь тощо:.....-_
відсутні

.

S.3агальна характеристика інженерного облаштувaнRJI земельної дiлJIнки:
а) BOдOBoдiB_BiдcymHiZЇI------:-:----:----------

б) дощової каналізації_-----відсуmні - - - - - - -

8) побyrО80і канanізвції _ _ _ _ _~Biдcymlli

--------

г) промислової каналізації _______ Відсуmllі"______

_________

г')локanьних очисних споруді-..- ___~Віdсуn"'і,

д) дренажної системи

_ _ _ _ _ В;дсу",,,;"___________

_ _ _ _ _ _ _ B;дcymНl"·___________
є) тепломережі
В;дсуmн;"_ _ _ __

е) газопроводу

ж) електромережі

в "-QJl-S-Н-О-С-"'-;-

--

в;дсуm";,_______

з) телефонної мережі

ІУ. BЇДOl\IOcтi про цільове ПРllЗllачеllllВ зеl\lелыоіi діЛВllКl1

Установлене цільове призначення земельної ділянки _________

ЗЄАUlі комерційного ВZlкорuсmання та можливість зміни
Цільового призначенНJI і дозволеного функціонального використання
земельної ділянки
МО:JIСЛZlВО

Технічний паспорт земельної ділянки:
Склав

Й.М rOllmll1lellKo

ЗQсmУIJIIІІК НQЧQIIЬІІІІКQ

(

( ініціDПl1 та ПРЬВluце)

посада)

МА.Шокун

( ініціDJJП та nPЬВllще)

Затверджую

(

-

посада)

( ініціDПl1 та ПРЬВllще)

(пiдmIС)

4

ПОДАННЯ:

зсмenьноro відділу, за пропозицією
постіliноі комісії з питань
РОЗВJІТКУ та блaroУСТРОIО територій,
зсмenЬНl1Х відпОСІІН, архітектури,
будіВНlщтва та інвестицій -

r

наЧВЛЬНIІКВ земenьного ВіДД~і:::::::j~~~:~л:.~м.гудимеRКО
ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови

В.О.Андрєєв

'. .

1If1

e.vu'/. д.р

ВИКОНYJочому обов'язки міського

голови - секретаРІО ради

Сапожку І.В.

ПОДАННЯ

.~е,,!enьн.~Й відділ міської paд~ просить Вас розглянути на черговому засіданні
сеС.І МІСЬКОІ ради питанНJI про Пlдготовку та проведення земельного аукціону з

пр~~~ прав~ оренди. зем~ьноі ділянки площею 0,1400 га, розташованої по
Об 13НІИ ДОРОЗІ в райоНІ РОЗМІщення АЗС ТОВ "Автобансервіс":
I.Затвердити проект землеустрою щодо BiДBeдeННJI земельної дїJulнки
ІШощею 0,1400 га ДJIJI розміщеННJI об"єкту комерційного використаННJI - землі
комерційного використаННJI, по Об'їзній дорозі в районі розміщенНJI АЗС ТОВ
,,Автобансервіс" Броварській міській раді ДJlJI виставлеННJI на аукціон з продажу
права оренди земельної ділянки в м. Бровари.

2.

Затвердити звіт про визначенНJI вартості оренди земельної ділянки, яка

відноситься ДО категорії земель комерційного ВИКОРИСТ8ННJI, надається в оренду
через аукціон площею 0,1400 га Д1IJI розміщення об"єкту комерційного

впористання по Об'їзній дорозі в районі розміщеННJI АЗС ТОВ ,,Автобансервіс" •
З.Затвердити
розмір
відшкодуванНJI
втрат
сільськогосподарського
виробництва відповідно до розрахунку Державного підприємства ,,київський

науково-дослідний та проектний інститут землеустрою".

4. Затвердити технічний паспорт земельної ділянки, розташованої по
Об'їзній дорозі в районі розміщенНJI АЗС ТОВ "Автобансервіс" , площею 0,1400
га (Додаток 1).

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

6. Затвердити істотні умови договору оренди земельної ділянки (додаток З)...

7. Призначити проведеННJI аукціону з прод~ права оренди зеМ~НОІ
11 ОО ВизнаЧИТИ МІсцем проведеННJI аУКЦІОНУ
на 02 BepeCНJI 2009 року о . .
.. б··
ташоване за адресою м
nPИМіщеННJI Украінської універсальної товаРНОІ ІрЖІ, ]'ОЗ
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дiJunncи

Ііачальник земельного відділУ

Л.М.Гудименко

Додаток 2

до ріШСlllUl Броварської r.,іськоУ
раді' від 30 JlIIПIUl 2009 р.

N! 1fif-8l-DГ

XupuкrcpllC11IК1I'nCnY, що Ullствa.nяєn.CJlllU UYIЩiOl1
Місцс 31IUSОДЖСIIIIЯ:

по Об'їзній дорозі в paRoHi розміщення АЗС ..Автобансервіс"
Цinьовс ПРI131IU'ІСIIIIЯ:

зсr.mі KOMcpuiJilloro Вllкор"стаIIНЯ;
РО311ір 3СIIС.ІІЬIIОЇ ділИIIКlI:

0,1400 га;
УІІОВВ DПКОРПeтDllllВ зеllС.ІІЬDоl ділЯIIКII:
Земenьва дimпuca передбачена ДJIR розміщеННІ об'єкту KOftlepuiAHoro ВИКОРIIСТВІIНl

Виконуючий обов'язки міського
I'OJIови - секретар ради

І.В.Сапожко

ПОДАННЯ:

..

.

земельноro ВІДДШУ. за ПРОПО31ЩІЄJО

постіЙНОЇ комісії з ПISтань

розвитку та блaroУСТРОІО територій,
земелЬНl1Х відНОСІІН, архітеК'1')'рИ,

будіВНlщтва та інвесТlщій начanЬНlfК8 земельного відділу

=--J

Л.М.Гудименхо

ПОГОДЖЕНО:

ЗаСТУПНIJК міськоro голови

В.О.Андрєєв

Додаток 3

до ріШС1111JI Броварської А.іської
POДlI

від

30 JlIIПIIJI 2009 р.

Ne1fJ'J-- 6~ -ог
leтonli ~'OBII доrОDОРУ оре_ІД__
розмір та Аіісце PO:muuyвВIIIIJI зсмenыоїї ,,; "..

0'/

400

га,. по

Об 'І:

• д

.

ІІІСІІ, щО В передоєn.CJI оренду

3111"2;Р031 в 0011011; ОО:J.";щеll'lR АЗС "Автобаllсеnв;с"
W

теРМІН opellДJS -

'w

_

...

рокі,,:

РОЗl\lір ореНДllОЇ ПJlВТИ - JО" ВІ'д ',0n."amllBllor

•

гРОІІIОВОТ OlllllKII ЗI!.'lЛі ІІа рік;

=
60 1I1JQ1Jl1lQ1l11R Вllтоат з ПР" О1ІНВ та
зzідllО 3 дер;ж;gВНШfU 6удівелыІІ"'uu II0lМIQJ\I",
~
о Од 6 івиь СПО
та
Іид'
':'І...' ІІеll
;велыlго0 Jllа" Q1,ч,~а ВІ
rлеllНJI 31!1tfельноі' иlІUlНки зВUlЬ
о
lа';даllЧ IKOвrIX ;нжене "ІІХ
е:ж:
і"же"е HU% JlfЄ е
влашm allNR ВІІ , ,,""ЬО- та nОЗQJ\
iGnоmЮ та mpa1lCnOnmHU% "ОJl"",;"а,,;';,
•
_

JI"

інші умови та обставинИ, щО MO~ В
AOroвopy оревди земem.ної ДЇJIJIIIКИ - від ""11',

Виконуючий обов 'пки міського
l'OJJови - секретар ради

JIJIIПIYПI на ЗМ1ІІ)' або ПРIППDIeJIJIJI Дl1

І.В,Сапожко

-

ПОДАННЯ:

земельноro відділу, З8 пропозиціЄІО
постіАної комісії з питаНЬ
РОЗВltтку та бnаГОУСТРОIО територій,
земenЬНlfХ відносин, архітекtypи,
будіВНltцтва та інвестицій начanьника земenьного Biддiпy~__+,:,,:~~~-

Л.М.Гудименко

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського гоnови

В.О.Андрєєв

