(б
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киІвськоl ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

Г

Про підготовку та проведення земельного аукціОНУI

з продажу прав~ оренди земельної ділянки площею

0,7578 ra,

розташоваН01 по вул.Красовського в районі розміщення
заводу "Торгмаш"

. Розглянувши подання земельного відділу від 23.07.2009 року Н!! 1410
про П1ДГ~.ТО~КУ та проведення земельного аукціону з продажу права оренди
земеЛЬНОІ ДІЛЯНКИ площею 0,7578 га, розташованої по вул.Красовського в

районі розміщення заводу "Торгмаш", керуючись ст.ст.

136-137 Земельного

кодексу Украіни, пункту 34 cтaтri 26 Закону України <<Про місцеве
самоврядування в Україні», пунктів 3.І, 3.5-3.6, 8.1, 8.2 Порядку проведення
аукціону з продажу права оренди земельної ділянки, затвердженого
рішенням Броварської міської ради від 28.05.2009 року Н!!1128-63-05, а також
враховуючи пропозиції постійної комісії з питань розвитку та блаГОУСТРОIО
територій, земельних відносин, архітектури, будівництва та інвестицій,
міська рада
ВИРІШИЛА:

І.Затвердити проект землеустрою щодо BiдBeдeННJI земельної ділянки
площею 0,7578 га ДJIJI розміщення об"єкту промислового використання -

землі промисловості, по вул.Красовського в районі розміщеННJI заводу
"Торгмаш" Броварській міській раді ДЛJI виставлеННJI на аукціон з продажу
права оренди земельної ділянки в М. Бровари.

2. Затвердити звіт про визначення вартості ~ренди земельної ділянки,
яка відноситься до категорії земель про~словоСТ1, ~адається в оренду :ерез

аукціон площею 0,7578 га ДЛJI РОЗМlщенНJI 06' єкту промисловоСТІ по

вул.Красовського в районі розміщеННJI заво~ ,.'Toprмam".
.
Визначити стартову ціну лоту в рОЗМІрІ 303 477,00 (триста три тиСЯЧІ

Чотириста сімдесят сім гривень).
3.З атвердити озмір відшкоДУВання втрат .сільськогосподарського
Ки....
виробництва відповідно до розр~нКУ Державного П1~?риємства " 1Вськии.
науково-дослідний та проектниЙ ІНСТИТУТ землеустрою .

Р
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ічний паспорт земельної ділянки, розташованої по

к· атвердити тайехннІ· розміщеННJI заводу "Торгмш', площею 0,7578 га

-",л. расовського в р

(додаток 1).

о

000531

J.

s. Визначити характеристики ЛОТУ. щО виcтaвnJlЄТЬСJl на аукціон. згідно

з додатком 2.

6. Затвердити істотні умови договору оренди земenьної дimmки
(додаток 3).
7. Призначити проведенНJI аукціону з продажу права оренди земenьноі
ДЇJUIНки на 02 BepeCНJI 2009 року о 11.00. Визначити місцем проведенНJI
аукціону приміщенНJI Украінськоі універсanьноі товарної біржі. розташоване
за адресою М. Киів, вул.Академіка Глушкова,l НІ( «Експоцентр Украіни».
павільііон 6.
Контроль за виконанНJlМ цього рішенНJI помасти на постійну
комісію з питань розвитку та бпаГОУСТРОIО територій, земenьних відносин,

8.

архітектури, будівництва та інвестицій.

І.В.Сапожко

м.Бровари

від 30 JIИПIIJ[

2009 року

N!1{1'-6~-()r

ПОДАННЯ:

земenьного віддіпу, зв пропозиціЄJО
постійної KO~liciї з ПlfТ8НЬ
...
РОЗВІІТКУ та благоустрою теРИТОРІИ,

земenЬНllХ відНОСІІН, архітектури,
будіВНllЦТВВ та jнвестицj~ -.

~~Л.М.Гудименко

JIВЧanьникв земельного ВІДДШУ
~---1Г-:::

ПОГОДЖЕНО:

В.О.Андрєєв

Заступник міського roлови

cc::z
,

Начanьник юридичного відділу

Начanьник упрaвnіННJI
містобудуванНJI та архітектури ГОЛОВНИЙ архітектор міста

с

І.ГЛавер

Л.Є.Рибакова

Нач8JIЬВИК зaranьноro Biддiny

Н.І.Гнаnoк

Гопова постійноі комісії з питань
розвитку та ~пагоустрою територій,
земenьних ВІДНОСИН, архітепури

будівництва та інвестицій

•

с.в.ЩцдуБJUIIC

Додаток І

до ріШС11111 Броварської міської РІІАІІ

від 30 JlІІПJІІ2009 року N!{tf6-Єl"'Ш

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАІни ПО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСАХ
ГОЛОВІІС упраВnїllll1 Держкомзему у КllїВСЬкіn області

Відділ Держкомзсму у м. Броварах КlIЇВСЬКоЇ області
3210600000:00:047:0198
(квдаСТРОВlln Ilомер зеМeJlЬJlОЇ дimrlIКlІ)

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ
земельної дiПJIнКИ, Іка ВИСТВВЛlЄТЬСI на зеltrельні торrи, та ї1 місце розтaшyвaнJII

м. БроваРl1 в раЙОllі розміщеllllЯ заводу ССТОРnlаш))
(назва населеного пункту)

2009 ріК

_

1. Ilno~a зем~ьноі ділянки
• 0,7578
мктарів ( хв.метрів)
2. ІСОНфlгурац~ ~ довжина CТ~PIH земельної ділянки. рельєф місцевості, опис
меж зеМeJlЬНОI ДIJUlНКИ та саНlтарних, протипожежних, історико-культурних

та інUlИХ зон. де обмежується господарська діJШьність меж частин земельноі

ділянки. Jlкі міСТJlТЬ обмеження (обтяження) щод~ використанНJI землі,
ВI,значенНJI на кадастровому плані

земельної ділянки та в акті погодження

суміжних
меж
конф;zypаll;Я nРJlAlокутllЯ, довжина стор;н - 165.47 'лІ, 75,94 А', 62. 13
АІ, 151,67 АІ, 27,68 АІ , А.е:»t;,Yє з 11;ВН;ЧНО - сх;дIlО; сторони - територія ПП
«[КСП; [H:JICUH;pUHZ», з 11івденно-східної стОРОНIІ- теРІІIIJОРія ПП Будівельна
КОАfI1QНія «СОАfI1екс».з 11;вденно-зах;дної сторо"и - ЗЄАfЛ; тов tr Укр6уd.л.аш».
3ЄАtл; загального користування (проїзд), з n;в,,;чно-зах;дноі сторони - ЗЄАfЛ;

тов «Бровсерв;с», рельєф АІ;Сllевосm; - Р;Вllинншї.
П. BiдoalOcтi про місце РО3ТDWУВDІІІІЯ земелыоіi діЛЯllКl1
розташуванНJI земельної ділянки відносно населеного пункту:
а) відстань:
від межі населеного пункту

____0'8 км___________
2,6 км,___________

від центру населеного пункту

-__________
в) планові ШЛJIXИ сполучення.
.
ее

б) HВJlВHi ШЛJIXИ сполучення

. г) розташування земельної ділянки ВІДНОСНО ПРИМІСЬК01 зони
В nрш,;ськ;й зон;

г) розташування земельної ділянки відносно рекреаційних територій і
об'єктів природно заповідного фонду"
,
історико-культурних та оздоровчих об ЄКТ1В__
не відноситься

д) ступінь техногенного забруднення прилеглої до земельної ділянки
терпорu~______~~~--------------------------забруднена
, ,.
мереж та умови їх використання:

е) H8JlВHicть зовНІШНІХ Інженерних

водопостачання __!~~о~с~уm~ня!-----------------------------

канаШзаціїl____~в~н~aR==в~НО~с=n~lі---------------------------енергозабеспеченНJI _

Н
!!.В.ш:=IоІІ"~~-

lОавНості __- - - - - - - - - - - - - -

..'

2. Розташування земеЛЬНОI дiJIJIН

земельної дiшmки

ки в межах населеного ~a} ~eca

ЛІ.БроваРI' по вул••
l103Аfіщення заводу «TopZA,aUl»

Красовського в 1ЮIІОНI

б) адміністративний статус населеного пункту, Чllсельність

HaceneHНJI Аlісто облаСIІОZО 311ачеННR" чисельність 92 nlllс. чол.
В) HВJlBHicть у населеного пункту статусу курорту або історичного міста
відсутній
'""""-г) входженНJI населеного пункту до зони радіаційного забруднення
_-------~He входllть_________________

r') розташування земельної ділянки відносно транспортних магістралей
населеного пункту д) розташування земельної ділянки відносно шляхів сполучення, які можуть
використовуватися для транспортування сировини та готової продукції_-_

е) розташування земельної ділянки відносно функціональних зон населеного
пункту

_________

________________________

nроМиcnова

(сenьбищна,проfttltcnовв,рекреаціАнв,оздоровча,зanОВЇДllа територbr, perymOBDRl1JI
історичного J1вндwаф'l)', охоронні зони тepllТOpii, об'екти природно-заповідного фонду,

санітарно-захисні зони промислових об'ектів, водоохоровві зови)

є) розташування земельної ділянки відносно об'єктів перевищення
допустимого рівня шуму

в зоні перевищення ЩУАfУ

( специфічне проt.lиcnове виробництво, запїЗНИЦR,
ВВToMaIicтpanь, аеропорт тощо)

Ш. Відомості про належність земельної ділянки до державної ЧІІ
Комунальної власності

1. Статус земельної ділянки

державна власність

2. Найменування органу державної влади або органу Mic1t.eBoгo

самоврядування уповноваженого приймати рішення про В1дЧ)'Ження
відповідних зем~

-3

.
_
4.

-

•

Броварська міська радаl__________

•

ВІДомості про право влаСНОСТІ на

_______________

земельну ділянІСУ

вщс~ні~__--~.~--------------------------

Дані про державну реєстраЦІЮ:

2

а) встановnених обмежень ( обтяжень) на використавня земелЬНОl.. ДШJIнки_
•

б) земельних сервітутів_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

ІУ. Відомості про грошову OQillКY земелыоіi діЛВllКl1 та іі стартову

QillY

1. Вартість земельної ділянки відповідно до експертної грошової оцінки
303477. оо (триста три тисячі чотириста сutдесяm сім ) гривень.. 2. Величина нормативної грошової оцінки земельної ділянки 1184008

(один

Jifільііон сто вісімдесят чотири тисячі вісіА. )грн:,.

3.

Стартова ціна ЗОЗ

rpивень

477. ОО (триста три тисячі чоmиguсmа сіА,десяm сіА, )

..

У. Відомості про ПРIIРОДНlIЇl і ГОСDодаРСЬКllїІ стан земельної діЛВIІКlI

1. Фактичне використання земельної ділянки _не використовуєrься _ _

д) наявність територій на земельній дїЛJIНЦ1, порушених
виробками

ВідсутНі_-------------

.
блаштув8ИНJI земельної ділянки:
S.Загальна характеристика ІНженерноГО о
а) водоводів
ВідсутНіziL_---:-:-~7-------

б) дощової кВilaПізації

відсутні - - - - - - -

3

В) побутової Kанanізації ______Відсу"'Ні

--------

r) промислової канапізації - -_____В наявності

"-------

г~nокanьних очисних споруд____...;Відсутні

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

д) дренажної системи

_ _ _ _ _ відсутні

-----------

е) газопровоДУ _________ Вllаявності

є) тепломережі
відсутні
"---------ж) електромережі_-:-_____________В наявності
з) телефонної мережі
ВідсутНі--

ІУ. Biдol\locтi про цільове ПРl1311ачеllllЯ зеl\Icnыоїї діЛЯllКl1
КатегорїJIземель IVlОЩЄ10 0.47/8 га- 3ЄАші nРОАllIсловості
ПЛОЩЄ10

0.2860 га-

(рілля)

Установлене цільове призначення земельної ділянки _________

3ЄАfЛі nDомuсловосmі

та можливість зміни

Цільового призначення і дозволеного функціонального використання
земельної ділянки
MO:JICJlUBO

Технічний паспорт земельної ділянки:
СМІВ
заступник началыllкаa

(

посада)

~

( підпИС)

ГОНnJаренко О.М
( iнiцianв та прізВllще)

/р _----::.a....;..~
__ 2009 р.

м.А.Шокун

( ініціВJIl1 та прізВllЩе)

ЗатверджуЮ

-

(

посада)

( iнiЦЇВJIII та прізВllЩе

( підпllС)
4

ПОДАННЯ:

зеr.seJIЬНОro відділу, за пропозицією
постійноі комісії з питань
розвитку та бnаГОУСТРОIО територій,
зеМeJlЬНlfX відносин. архітектури,
будіВНJщтва та інвестицій
начanьника земельного віддіЛІ

~{-.~~~~Л.М.ГудимеИkО

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міськоro гоnови

В.О.Андрєєв

ДОДlПOк2

до рішс..... Броварської міської POДlI

від 30 JlIIПIIВ 2009 р. Ке /и6 -&11-(&

ХарактерllСТllКl1 лоту, що Вllставляєrься на аукціон
Місце 31lаходжеllllR:

по ВУJl.Красовського в рВnопі розміЩСllllВ заводу ссТорrмаш»;
Цільове ПР11311аче1111R:

зеМJIЇ ПРОМНCJlовості;

Розмір земеяьноі ділRНКII:

0,7578 га;
Умовн внкористаННR земеяьноі ділВНКlI:
Земельна ДiJUmКa передбачена ДJIЯ розміщен", об'єкту ПРОМИCJI080rо ПРll3начен...

Виконуючий обов'JlЗКИ міського
ronови

-

секретар ради

І.В.Сanожко

ПОДАННЯ:

земельного віддіЛУ. за пропозицією
постіАноі комісії з питань
РОЗВІІТКУ та благоустрою територій,
земелЬНJIХ відносин, архітектури,
будіВНllцтва та інвестицій -

начальника земельного Biддiпy:-_-I---=~§;~_

Л.М.Гудименко

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови

В.О.Андрєєв

Додаток 3

до ріШС1111' БРОDарської 1\.іської Paдll

від 30 JJІІПІ1Jl2009 p.1&(1Jg-61-І',f"'

Істотні УМОВІІ договору ореllДl1

..

РОЗ.IIР та МІСЦС.РО~ТDШ~DRІІR зсr.lелыоїї ДЇJJRIIКlI. що Dпередаєтьсн opelrдy _ 0,7578 211,

ПО

mlJf.KlJQcotlC~1(OZO в 0011011І оо:v.flщеllllЯ заводу trT01J?1I01l1»,'
тер••111 opellДll -

25 РО1(;В,'
розмір opellДllOЇ плаТlІ - J0% вІд ІІ04.,ОnIllВІІО" ;-РОlllов010ll;ІІ1(ІІ зе.'IЛІ ІІа 0;1(;
цШьове ПРIІзначеllllR - Зl!.1ІЛІ IlРОАflIСЛОВОСІІІ;
)'1\IОВII

BIIKOPIICтaJlНR

земельної

дїЛRllКlf

для

роз.1Іllllе1l11R

об 'а,",,", nРfJAfIlслового

llP'l311ачеllllЯ,'

)'1\IОВII збережеННR CТDIIY об'єкта оренди - зєАff!Rыla дlляll1(О nOlllllllla nеребvвоти

11

зодо'їлыlJAlу CIIIOIII;

)'1\IОВIІ і СТРОЮІ передачі земельної дЇJJRНкн орендаРІО - передача зl!Afl!Jlыl11 дlляll"'ll
М;,;СllюаllЬCR II;t:/IJl держаВllоr реЄСlllраllі1 договору opelldll за а1(тОАІ nl!IllїAf01l11R - передачІ;
УМОВІІ поверненВR земельної дЇJJRики орендодавцеві піeJJR прнпннеНIIJI opeНДJI - земenывB
дinoкa повертаЄТЬСR орендареві за актом прийманнн - передачі v стаІІІ. ІІе Z;РUltщv nорlВllRІІО 3
nrrщ УЯ1(fJAfУ ІІ;Н одержав П' В Ol!elldy.·

ісН)'lОчі обмеженНR (обтнженНR)

щодо внкористанНR земельної дiJJJrнкн

- B;dnOBldllO

до

А,ісmо6уд;вm,а у,АІОВ І оБJlfежеllЬ 11І0 "роекnrу 3ЄАUlеvcmрою 11Іод0 BidBedelll1R 3l!Afl!Jlbllof дlляll""';
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І.В.Сапоzкo

ПОДАННЯ:

земenЬJIОro відділу, за пропозицією
постійної комісії з питань
РОЗВlrrкy та бnаroустрою територій,
зеASeJlЬН11Х відносин, архітектури,
будівництва та інвестицій -

начanЬНltка земenЬНОГО~В~іДД~ілу==:~~j~~~_

Л.М.ГудимеНl(О

ПОГОДЖЕНО:

Заступник MicLKOro гоnови

В.О.Андрєєв

&--~ /r. ~C-1JoиJ••. r1.,

Виконуючому обов'язки міського
голови

-

секретарю ради

Сапожку І.В.
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ПОДАННЯ

J. з· 0-1· .иo~

.~е,,!ельн.~Й відділ міської p~ просить Вас розгmrнути на черговому засіданні
ceCl1 МІСЬКОІ ради питання про Пlдготовку та проведення земельного аукціону з

продажу права оренди земельної дimrнки площею 0,7578 га, розташованої по
вул.красовського в районі розміщенНJI заводу "Торгмаш":
I.Затвердити

проект землеустрою

щодо

BiДBeдeННJI земельної дїЛJIнки

lШощею 0,7578 га ДJIJI розміщеННJI об"єкту промислового використанНJI - землі
промисловості, по вул.Красовського в районі розміщенВJI заводу "Торгмаш"

Броварській міській раді ДJIJI вистaвnенНJI на аукціон з пРодажу права оренди
земельної дiлJIнки в м. Бровари.

"

•

2. Затвердити звіт про визначенНJI вартості оренди земельної дimrнки, па
віднОСИТЬСJl до категорії земель промисловості, надається в оренду через аукціон
площею

0,7578

га ДJIJI розміщенНJI об"єкту промисловості по вул.Красовського в

районі розміщения заводу "Торгмаш".

З.Затвердити
розмір
відшкодуванНJI
втрат . сільськогоспа.g.ськог~
виробництва відповідно до розрахунку Державного ПlДПриємства ,,кИІВСЬКИИ
науково-дослідний та проектвий інститут землеустрою".

4. Затвердити технічний паспорт земельної ДЇЛJIНКИ, розташованої по
Вуn.Красовського в районі розміщеННJI заводу "Торгмаш", ПJIощею 0,7578 га
(додаток 1).
5• В изначити
Додатком 2.

истики

характер

лоту що виСтaвJIJlєrься на аукціон, згідно з

,

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

•ону з продажу права оренди земельної
.
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Призначити проведеВНJI аУКЦI
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&~, ВУЛ.Академіка Глушкова,1

1іа1JIUIЬИИК земельного відділу
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