
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИlвськоl ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Г Про підготовку та проведенНJI земельного аукціону --, 
з продажу .~paBa орен~и земельної діЛJIНКИ nлощеlО 0.7708 ra, 

розташовано І на перетиНІ бульв.Незалежності та вул. Щолківської 

. Розглянувши подання земельного відділу від 23.07.2009 року Н!! 1409 
про ПІД~:ОВІ?' та проведенНJI земельного аукціону з продажу права оренди 

земельнО1 ДІЛJIНКИ площею 0.7708 ra, розташованої на перетині 
бульв.Незалежності та вул. Щолківської. керуючись ст.ст. 136-137 
Земельного кодексу Украіни, пункту 34 статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядуванНJI в Украіні», пунктів 3.1, 3.5-3.6. 8.1, 8.2 Порядку 
проведеННJI аукціону з продажу права оренди земельноі дimrнки. 
затвердженого рішенНJIМ Броварської міської ради від 28.05.2009 року 
Н!!1129-63-05, 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 BiдBeдeHНJI земельної дїЛJIНКИ 
площею 0.7708 га, з них 0,0607 га - землі обмеженого використанНJI -
іюкенерний коридор мереж комунікацій, ДJIJI розміщеННJI об"єкту транспорту 
- землі транспорту, на перетині бульв.Незалежності та вул. Щonкiвської 
Броварській міській раді ДJIJI виставлеННJI на аукціон з продажу права оренди 
земельної дimrнки в м. Бровари. 

2. Затвердити звіт про визначеННJI вартості оренди земельної дimrнки. 
па відноситься до категоріі земель транспорту, надаєтьCJI в оренду через 

аукціон площею 0.7708 га ДJUI розміщенНJI o~"єктy .. транспорту викориCТ8ННJI 
на перетині бульв.Незалежності та вул. ЩОЛ~~СЬКОІ . . • 

Визначити стартову ціну лоту в рОЗМІрІ 386 138,00 (триста ВlСlмдесп 
шість ТИCJIЧ сто 1ридцJlТЬ вісім гривень). 

3. Затвердити технічний паспорт земель~ої д~, розташованої на 
перетині бульв.Незалежності та вул. ЩОЛК1ВСЬКОI, площею 0,7708 ra, 

(додаток 1). 

4. Визначити характеристики ЛОТУ. щО виставлиється на аукціон. згідно 
3 додатком 2. 
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s. Затвердити істотні умови договору оренди земельної дimmки 
(додаток 3). 

б. Призначити проведення аукціону з продажу права оренди земельної 
дїJIЯнки на 02 вересня 2009 року о 11.00. Визначити місцем проведеННJI 
аукціону приміщення Української універсanьної товарної біржі, розташоване 
за aдpeCOIO м. Киів, вул.Академіка Глушкова,1 НІ( с<Експоцентр Украіни», 
павinьйон б. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 
KOMicilO з питань розвитку та благоустрою територіЯ, земельних відносин, 
архітектури, будівництва та інвестиціЯ. 

м.Бровари 
від ЗО липня 2009 року 
Н! ·(1./1/- &!!! -os-

І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

земельноro відділу, за пропозицією 
постіliної комісії з питань 
РОЗВltТКУ та бпаroУСТРОIО територій, 
земелЬНIfХ віДНОСІІН, архітектури, 
будіВlfIlцтва та інвестицій -
наЧDJ1ЬНIІКВ земельноro відділу Л.М.Гудименко ---
ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міськоro roлови 

Начальник юридичного відділу 

Начальник упрaвniННJI 
містобудуввнНJI та архітектури -
головний архітектор міста 

Начальник загального відділу 

Гоnова постійної комісіі з питань 
розвитку та ~naroycтpo~ територій, 
земeJlЬНИХ ВІДносин, аРХІтектури 
будівництва та інвеСтицііі ' 

В.О.Андрєєв 

~ І.Г.лавер 

Л.Є.Рибакова 

Н.І.Гнатюк 



ДСШDтокl 
до ріШСIllIlIiРОIІРС:ЬКОТ MiC:Ь:'!I!J:aд:1 
lід 30 "'lln1112009 роху Н! *Ifr12.::R' -ог 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАІни ПО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСАХ 

ГОЛОВІІС ynpaвnillllR Держкомзему у КllївськіА області 

Відділ Держкомзему у м. Броварах Кllївськоі області 

3210600000:00:036:0535 
(квдастровиR Ilомер земcJlы�оїї ДЇЛJlJIКlI) 

ТЕХНІЧнИЙ ПАСПОРТ 
земельної дinинки, JIIC8 ВИСТ8ВЛJlЄТЬСJl на зе~fельні торrи, та її місце розташуввпu 

1\1. Бровари на переТІІні бульв. Незалежності та вул. Шолківськоі 
(назва населеного пункту) 

2009 рік 
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1. I1no~a зем~ьноі ділянки . 0.7708 гектарів (кв.метрів) 
2. КОНф1гураЦ1~ T~ довжина CТ~P1H земельної ділянки, рельєф місцевості, опис 
меж земелЬН01 ДІЛянки та саНІтарних, проmпожежних, історико-культурних 

та іНШJfХ зон, де обмежується господарська діяльність меж частин земельної 
діляНКИ, які містять обмеження (обтяження) щод~ використання зеr.ті, 
ВllзначеННJI на кадастровому плані земельної ділянки та в акті погодження 
суміжних 
меж конфіZ1!Pація прямокутІІЯ. довжина сторін - 70,17АІ,21,46АІ, 48,66 АІ, 
132,41 .АІ,166,31АІ.20,69 Af, 141,63АІ, 131.04 АltpglЄ з nіВllічно -західно; сторони
теоиторія ТОВ «Евро-Арm-сервіс». західllОЇ сторони - зе.млі ЗflZалЬН020 
коguсmування ( бульв.НезШlежносm;), з nівдеНllо-західної сторони - ,землі 
КООВСА ,зе.млі резервних теритоРій Аlіста. північно-східної та східно; 
сторін -ЗЄАfЛі загального користування( вул. Шолківська)' з n;вдеllНОЇ та 

nівденно- східної сторін - територія СП ТОВ «Tpahc-ГRYn». рельєф 
АІеСlJJності рівнинниЙ, інженерниzi коридор АІере:нс КОАІунікаzфї на Зе.Аfельніzi 
ділянці nлощеl0 0,0607 га.(каНШlїзація - 0.0607 га ). 

п. Відомості про місце РОЗТ8ШУВ811НR зеJ\lельної діЛПllКl1 
Розташування земельної ділянки відносно населеного пункту: 

а) відстань: 
від межі населеного пункту 1,1 км, __________ _ 

від центру населеного пункту 2,2 км. . 
б) наявні ШЛJlХИ сполучення бvльв.Незалежностl. вул .. ШОЛКlвська, __ 

в) планові шляхи сполучення . оо 
г) розташування земельної ділянки відносно ПРИМІСЬКОІ зони 

в приміській зоні 

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

не відноситься .. • ---------------------=--- приnеглоідоземелЬНОIД~КИ 
д) ступінь техногенного забруднення 
reриторu~ ________ ~~~~------------------------~ 

не забруднена -
еж та умови їх використання: 

е) нмвність зовнішніх інженерних мер 
водопостачання~в~Н~aR!в~н~о~сштuі~-----------------------------

каналізації~ ___ в!!..!!Н!:!aR~в~н:.:;::о=с"",'''_і_--_-------------------

енерroзабеспечення _ в наявноСmі __ -----------

оо • межах населеноГО пункту: 
2, Розташування земелЬН01 діЛЯНКИ в 
а) адреса земельної ділянКИ 
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б)адміністративний статус населеного пункту чисел . • 6. ' ЬНІСТЬ 
населеННJI.JIflсmо О lJIacllOZo значеННR" чllселыlстьь 92 nшс.чол. 

в) НlUIвність У населеного пункту статусу курорту або історичного міста 
відсут,,;'; ~-

г) входження населеного пункту до зони радіаційного забруднення 
_________ .не входllть 

------------------------------
г~ розташування земельної ділянки відносно транспортних магістралей 
населеного пункту_вздовз/С вул.Щолківськоі ------------

д) розташування земельної ділянки відносно ШЛJIXів сполучення, які можуть 
використовуватися для транспортування сировини та готової продукції_ 

автОАfобільний ШJlJIX - Киів-Чернігів, Південно-ЗахідНR залї3НZlllR 

е) розташування земельної ділянки відносно функціональних зон населеного 
пункту 

_____ ~nроМислова _____________________________________ __ 
(сenьбищна,ПРОМИC1l0ва,рекреаціRна,оздоровча,заПОВЇДI'D тeplrropi., реryЛIОВВtltUl 

історичного ландшафту, охоронні зони території, об'екти ПРИРОДНО-ЗDIIОВЇДНоro фонду, 

санітарно-захисні зони промислових об'еКТЇв, водоохоронні ~OHII) 
є) розташування земельної ділянки відносно об'єКТІВ перевищення 
допустимого рівня шуму не входить в зонv nереВZlZlIення ІІІ»"! 

( специфічне проltlИСЛОВС ВllроБНlIЦТ80, ЗDJJізНllЦJI, 

aвТOMaгicтpвnь, веропорт тощо) 

ш. Відомості про наJlежність земeJJы�оїї діЛВIIК •• до держаВllОЇ чu 
Комунальної ВJlасності 
1. Статус земельної ділянки державна власність 

2:" Найменування органу державної влади аб~ органу місц,евого 
самоврядування, уповноваженого прийма~ РІшення про В1ДЧ)'Ження 
відповідних земель Броварська Аflська рада, _________ _ 

-3" . на земельну ділянІ<У _________ _ 
. ВІДОМОСТІ про право власнОСТІ 

_ BiдcyтHi_--~:__:_-------------

4. Дані про державну реєстраціЮ: 
2 



а) встановлених обмежень ( оБТJI ) 
жень на використання земельної ділянки_ 

б) земельних cepBi1Yl'iB ------------------------

ІУ. BiдOl\locтi про ГРОШОВУ оціllJСУ зсI\Iслы�оїї діЛRllКl1 та га стаРТОВУ ціllУ 

1. Вартість земельної ділянки відповідно до експертної rpошової оцінки 
3И6 13И.ОО (триста вісімдеат шість тисяч сто тридцять вісіАІ) -
rpивень .. 

2. Величина нормативної rpошовоі оцінки земельної ділянки 1 ЗЗ5 261 
(один JlfїЛЬ1Їон триста тридцять п'ять тисяч двісті llIicmdeCJInl одна) 
___ rpивень. 

3. Стартова ціна 3И6 13И,00 (триста вісіА.деат шість тllCJIЧ сто тридІІять 
вісіА. )Іривень. 

У. Відомості про ПРIIРОДНIIЙ і господаРСЬКllЙ cтall зеl\1eJ1ЬІІОЇ діЛRllКl1 

1. Фактичне використаННJI земельної ділянки _не використовуєгься __ _ 
(резервні території .міста) 

2. Ступінь техногенного забрудненНJI не забруднена';....,.. ______ _ 
3. Інженерно-геологічні умови: 

а) несуча спроможність rpyhtiB, __ --:----:---:-------
б) глибина зaJIJlГ8llНJI rpунтових вод _ більи, 3 Jllетрів, ______ _ 
в) періодичність затоплення поверхневими водами~ ______ _ 

_______ ~незаmопnю~ЬCJl------~~---------------------
г) заболоченість території не заболочена, ______________ _ 
г~ прояви небезпечних геологічних явищ ( зсуви,карст,сель тощо __ 

відсутні . ... . нці порушених прськими 
д) наявність територій на земелЬНІИ д1ЛJl , 

Виробками відСУmні_-------------

. облаштування земельної дimrнки: 
S.Загальна характеристика ІнженерноГО 

а) водоводів в наявностіf_-----------:-=;--------------
- в наявності 

б) До"'ової каналізації _-------- --------- в наявносmі _______ _ 
в) побутової каналізації_----- в наявності 
г) промислової каналізаціі відсутні '----------
г')покальиих очисних споруд.....-_--
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д) дренажної системи Bidcymlli 
е) raзОПРО80ДУ в IІflRВltо~-m-і---------
є) тепломережі в IlflRBllocmi 
ж) електромережі в HflRBHOCmi-----
з) телефонної мережі в HflRВltocmi 

ІУ. BiдOl\loeтi про цільове ПРl1311DчеllllJl зеаleJIыоіi діЛЯIІІ'-с.-. ------

Категорія земель __ ...:3:.::l!JI=lЛ~і~n~1J:=ОА~I~1I~СЛ~О~В!!і'О:!:С~'lJJ!.!.; _________ _ 

Установлене цільове призначенЮІ земельної діЛJlНКИ -----------------
3eJ1lЛ; nРОАfuсловосm; та можливість зміни 

Цільового призначення і дозволеного функціонального 8ИКОРИстанНJI 
земельної ділянки 

МО:JIСЛUВО 

Технічний паспорт земельної ділянки: 

Саав 
застУnflllК "ачqдь,шка 

( посада) 

-------

3атверджуІО 

( посада) 

2009 р. 

(підпис) 

ГОllтар,,,,:о о.м. 
( іиіціaml та прізвmце) 

м.А.Шокун 
( ініціoml та прізвmце) 

( іиіціDJПI та прізВllще 



ПОДАННЯ: 

• • • 
земельноro ВІДДІЛУ. зв ПРОПОЗJЩIЄЮ 

постіііноі комісії з питаНЬ 
РОЗВJSтку та блаroустрою територій, 
земелЬНl1Х віДНОСlfН, архітектури, 
будіВНlfцтва та інвестицій
начanЬНlfКВ земельноro відд' --t::~~~Г'Л.М.Гудименко 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови В.О.Андрєєв 



Додаток 2 

до ріШСIIII. Броварської ~liCЬKOЇ 
Paдll від ЗО ЛІІПІ" 2009 р. 
N! 11/1-(/I-йГ 

XapaICТep11CT11K11 JlОТУ, що ВllстаВJlЯЄТЬСЯ ІІа аукціон 
Місце 31IDХОДЖСIIІIR: 

на перетині бульв. Незалежності та вул. Щолківськоі 

Цшьове ПРI13I1DчеIIllR: 

РО311ір земельвоі ДЇЛRІІКІІ: 

0,7708 ra; 

УІІОВН ВllКОРllставвн зсмелы�оіi ділЯНКIІ: 

3eMenьBa ДЇJuпIха передбачена ДJUI розміщенна об'єкту транспортноro прнзначс:нна 

Виконуючий обов'язки міськоro 

roпови - секретар ради 
І.В.Свnожко 



ПОДАННЯ: 

зеМeJlЬНОro відділу, З8 пропозицією 
постійноі комісії з Пlrraнь 
РО3ВІІТКУ та бnаГОУС'1'рОIО територій, 
зеМeJlЬНIІХ відносин, архітектури, 

будівництва та інвестицій - ........ __ ----:~~~~;=-; 
начanьника земельного ві • Л.М.ГудимеНkО 

ПОГОДЖЕНО: 

ЗаСТУПНlfК міського голови 
В.О.Андрєєв 



Додаток 3 

до рішеlllUl Броварської міської 
Paд!J..J'~Biд 30 JlIIПIUl 2009 р. 
N!77tr~-G:f-f» 

Істотні УМОВІІ ДОГОВОРУ opellAl1 

P03~lip та місце ро:muuУВШIIUl земenьп - • 
110,а і б 01 дIJlIІIКlI, ЩО В передвm.cJI opelrnv 

!А о га. '!О nереnш УЛЬВ. НезалеЖllості та ,",Л. Шол 'І, •• ~ -
тep~1111 ореНДІІ - 25 років: - ~ BCb~OY. 
P~3Mip opeндllOЇ ПJlаТ1f - J 0% від ІІ0РJI,аnlIlВllОС 2РОІІІОВОС OllillKII ЗfL'fЛі ІІа р;к: 
Ц1JlЬOBe ПРlfзначеllllR - зЄАfЛ; "'раllСlJорту: 

умови DIIКОрІIСТ8ННЯ земenьноі ділянки - для РО3J\,іщеllllR об 'єкту mpallcnopnIll020 
П"I111ачеllllR.' 

)')ІОВІІ збер~жеННR стану об'єtn'В оренди - зо.елыla діляllка nОВllllllа nереб'WIат" 11 

звао,IлЬІІOJl'У ста",.' 

• )')ІОВИ і ~оки передачі земenьН~і дinянки ореНДВРІО - nеnедача зо.елыl11 діляll"" 
здіllСНЮЄnIЬCR піСЛЯ деРЖО'"0f реєстРОIllС д020ВОрУ ореllд" за aKтrм. nPllliJI,mlllR - передач;; 

)')ІОВИ повернення земenьної дinянки орендодавцеві піCJIR припинення оренди -
'еА,елыla діляllка nо,ертаЄnIЬСЯ ореllдореві за акто". nplI,iJI.al"lR nєредачі ycmalli. ІІЄ 
zіршOJlПl 1J0ріВІIRНО :1 тш •• у ЯКOJIО' він одержав П В ореllду: 

ісН)'lОчі обмеження (обтяження) щодо використаини земenьноі дШиНIGt - зо.елыla 
а_ка ,vrощею 0.0607го - іllжеllеРІІlllї KOPlldop "аllалізаllіііllоf ".ережі.· 

сторонІ, що несе ризик випадкового знищенни або пошкодженни об'єкra оренди -
ореІІаар: 

відповідальність сторін - за ІІеВU"Оllаllltя або ІІеналежне BII"OllallllR У"'ОВ договорУ 
сторони "єcymь відnовідалыlстьь згідllО ч,,,,,,02О за"Оllодавства: 

дОТРИМВIПUI державних будівельних норм; 

здіАснеНJIJI відрахувань на розвиток coцiВnЬHoi та інженерної інфрacnpyктypи міста 
- 10" загалыlі'· кошmориСllоf lІартості будіВ",lIIтва об'єкта ",.істобgаl'НJI, 1ІU3l1аЧЄIlОТ 
згідllО з держаllнш.и 6vдіllЄЛЬІІШfll ІІ0Р".аАlIL без ур~аlllІЯ BII~paт ~ nРllдбаllllR та 
m,дlлеНIlR зо.єльноf ділянки. звілыlllllR будіВЄЛЬН02О "'.ОІlдаllЧlІка від будІВель. cnoD1!d та 
іllжеllЄРlІІ1% АfЄРе:ж. tlЛаштvвmlllR внvmpіШІІЬО- та nозtlA.а,їдmIЧIІ"ОВlIX іll:ж:еllернlІХ ".ерєж 
; сnори) та траllспортllll% "o"f1!Нi"allili: 

УМОВИ передачі у заставу та внесении до статутного фОirдy пр~а оренди земcnьноі 
";"_ .. __.:1> . '''-а nе e.:l>Qtlanrll о ендоваll зо.єль' д 'Н~ застtl та 
-ОАА&\ІІ - о elluQ І є АІtl n .. u u 
'"ecellllR до статутного фОllду.· 

• • б "'О МО'""""" ВПJlИнyrи на З.IЇRy або прппuнення ДІЇ 
1RIDl УМОВИ та О ставнии, _. -J :-

AOI'OBOPY оренди земeJIЬНОЇ дїJIJIНКИ - в,'дсуmlll. 

Виконуючий обов'язки місько 

I'Опови - секретар рвди 
I.В.CanожкО 



ПОДАННЯ: 

земельноro відділу, за пропозицією 
постіііноі комісії з питань 
РОЗВlmcy та бnагоустрою територій, 
земелЬНlіХ відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій -
начanьника земельного віддіny 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міськоro гоnови 

Л.М.ГУДимеНl\'О 

В.О.Андрєєв 



Виконуючому обов'взки міськоro 
голови - секретарю ради 

Сапожку І.В. 

~е,:,ель~й відділ міської paд~ просить Вас РОЗГJlJlнуІ'И на черговому засіданні 
сеСl1 МlСЬКОI ради питання про П1дготовку та проведеННJ( земельноro аукціону з 

продажу права оренди земельної діnинки площею 0,7708 ra, розташованої на 
перетині бульв.Незалежності та вул. Щолківськоі: 

1.Затвердити проект землеустрою щодо BiдвeдeННJI земельної дїJIJIнки 
JШощею 0,7708 ra, з них 0,0607 га - землі обмеженого використанни -
інженерний коридор мереж комунікацій, ДJUI розміщеННJI об"єпу транспорту -
землі транспорту, на перетині бульв.Незanежності та вул. Щолківської 
Броварській міській раді ДJIJl вистaвnенни на аукціон з продажу права оренди 
земельної дimIики в м. Бровари. 

2. Затвердити звіт про визначенни вартості оренди земельної ДЇЛJIНКИ, па 
відноситься до категорії земель транспорту, надаєтьск в оренду через аукціон 
пnощею 0,7708 га ДJlJI розміщенНJI об"єкту транспорту використанни на перетині 
буnьв.Нeзanежності та вул. Щолківськоі . 

3. Затвердити технічний паспорт . зем~ної ДЇJIJIНКИ, розташованої на 
перетині бульв.Незалежності та вул. ЩОЛЮВСЬКОІ, площею 0,7708 ra, (додаток 1). 

4. Визначити характеристики лоту, що вИcтa&JIJIєтьси на аукціон, згідно з 
додатком 2. 

s. Затвердити істотні умови договору оренди земельної дїJIJIНКИ (додаток З) ... 
6. Призначити проведевни аукціону з про~ права оревди зеМeJI!'НОl 

ді,,_ н 02 2009 року о 11.00. Визначити МІсцем проведенни аУКЦІОНУ 
"0AIUUl а вересИJI .. б· . зташоване за адресою м 
npиміщевви Украінської універсальної товарНОІ ~ЖІ, .~o павільйон 6 . 
Київ, вул.Академіка Гпушхова, 1 як «Експоцентр 1СрВ1J1И»), • 

IІа'lВnЬВИК земельного відділу 
Л.М.Гудименко 
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