
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киlвськоl ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

~ Про підготовку та проведенНJI земельного аукціону 
з продажу права ор~нди земельної ділянки площею І ,22001а, 

розташоваН01 по бульв. Незалежності в районі 
розміщенНJI Броварського шиноремонтного заводу 

Розглянувши подання земельного відділу від 16.07.2009 року N!! IЗ82 
про підготовку та проведення земельного аукціону з продажу права оренди 
земельної діJIJlНКИ площею І ,2200га, розташованої по бульв.Незалежності в 
районі розміщенНJI Броварського шиноремонтного заводу, керУІОЧИСЬ 
ст.ст. lЗ6-137 Земельного кодексу Украіни, п. З4 статті 26 Закону Украіни 
«Про місцеве самОВРЯДУВВННJI в Украіні», п.п. З.l, З.5-З.6, 8.1, 8.2 Порвдку 
проведеННJI аукціону з продажу права оренди земельної ділянки, 
затвердженого рішенНJlМ Броварської міської ради від 2З.ОI.2009 року 
К!! 1006-54-05, 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 земельної ділянки, розташованої по 
бульв.Незалежності в рaliоні розміщенНJI Броварського шиноремонтного 

заводу, ШІощею І ,2200га (додаток І). 

2. Затвердити стартову ціну лоту в розмірі 75ЗО17,00 (сімсот п'пдесвт 
три ТИСА cїмнaдцJIТЬ гривень). 

стики лоту що виСТ8ВJIJIється на аукціон, згідно З. Визначити характери , 
3 додатком 2. 

І.СТОТНІ· умови договору оренди земельної ділянки 4. Затвердити 
(додаток З). 

. з продажу права оренди земельної · 
. 5. Призначити проведенНJI a~101i.oo. ВизначИТИ MiCЦ~M проведеННJI 

дuuIнки на 02 BepeCНJI 2009 Po~. альної товарної бірЖІ, розташоване 
аУІЩіону приміщенНJI УкраїНСЬКОІ у&lверс а 1 НІ< <сЕкспоцентр Украіни», . а гnvшков , 
3а адресою м. Киів, вул.АкадеМІК ... " 
павільйон 6. 
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6. контроль за аиконанНJlМ цього рішенНJI покnасти на постіІіну 
коfttісію з питань розвитку та благоустрою територіR, земельних відносин, 
ар)tітеК1УРИ, будівництва та інвестиціR. 

~-

.~ ... \ 

Ц.-~': ~~.\ rJ :(' 

ВикоН)'lOчиR обов'язки міська \ ~ ~, 
roJIови - секретар ради \ і' 

м.Бровари 
від 30 nИПИJ1 2009 року 
N'! .(181- 6 r -05' 

~ ... 
'. 
о. 

--. 

І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

зсмenы�оro відділу. за пропозиціЄJО 
постїПиої комісії з ПJrraиь • 
РОЗВІІТКУ та бпаroУСТРОI~ теРIIТО:1Й. 
земenЬНIІХ відНОСІІН. аРХІтектур • 
будіВНllцтва та інвестиці~I--;t'rrr_-t~~~ 
начanЬНJfка земельноro B'H~_".J Л.М.ГудимеНkО 

ОО 

ПОГОДЖЕНО: 

ЗаСТУПНl1К міськоro roпови 

Начanьник юридичного відділу 

Начanьник упрaвnїивя 
містобудувamus та архітектури
головний архітектор міста 

Начальник загального відділу 

Гопова постійноі комісіі з питань 
розвитку та бпагоустрою територій. 
земenьних відносин. архітеICrypИ. 
будівництва та інвестицій 

-. 

В.О.Андрєєв 

І с:.' 
С d І.Г.Лавер 

Л.Є.Рибакова 

С.В.Піддубияк 



ДОДАТОК 1 
до piwellllJl Броварської міської ~aдIl 
від зо ЛIIПIIJl2009р. Не 1,ftfJ'-б1-0~ 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАІни ПО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСАХ 

Головне упрaвnіllllJl Дсржкоftl3Cltsy у КJIЇBcькi8 обnаcti 

Biддin ДсржкомзсltlУ У М. Броварах КJIЇBCЬKOi oбnаcti 

3110600000:00:038:0011 
(кaдacтpoBlln ІІОМСР земcnы�оіi дWнIOI) 

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ 
зсмcnьної дimuпcи, ва ВИCТВВJIJIЄТЬСJl на зеМCJlЬні торrи, та її місце Р03ТDlП)'llВlIИJI 

М. Бровари бульв. Незалежності в районі розміщенн. Броварського 
Шllворемовтного заводу 

(назва населеноro пуипу) 

2009 рік 



1. І1ло~а земc:rьної діJIJIНКИ 1,22 гектарів ( кв.метрів) 
2. КОНфlгураЦI~ ~ довжина сторін земельної діJIJIНКИ, рельєф місцевості, опис 
меж земелЬНОI ДIJIJIНКИ та санітарних, протипожежних, історико-культурних 
та інших зон, де обмеЖУЄТЬСJl господарська дiВnЬHicть, меж частин земельної 
діJIJIНКИ, Jlкі містять обмеженНJI (обтяжеННJl) щодо використанНJI землі, 
ВltзначеННJI на кадастровому плані земельної ділJlНКИ та в акті погодженНJI 
суміжних 
меж конфіzvoаllія nРЯAlокvтня. дОВЖllНа стоРін - 255.46111.95.91111. 75.09111 
J,4.0 111. 57.91111.23.0111. 34.03111. 37.37111. 1ІІе:ж:ує З південно -сххідноі сторони
територія UIUHOpЄJII01llnHOZO заводУ. з південно; сторони- територія 
краllобудівно; фіР1llи «Стріла». з illUIUX сторін світу -ЗЄJIlЛі заzалЬНО20 
користування - бульвар Незалежності та проїзди!! рельєф 1ІІісцевості -
рівнинний. 
;НЗlсенерний коридор 1ІfереЗlС комунікаціЙ на ЗеАlельній ділянці площею 0.4716 
zа.fтеnлоnровід-0.2528 га .водоnровід.каналїзація - 0.1916 га. зв'Rзок- 0.0256 
га. ЛЕП- 0.1003 га. ). 

п. Відомості про місце розташуваllllВ земелы�оіi діJlВllКl1 
РозташуванНJI земельної ділянки відносно населеного пункту: 

а) відстань: 
від межі населеного пункту 2,4 км, __________ _ 
від центру населеного пункту 2,8 км. __________ _ 
б) нивні IIIJUIXИ сполученНJI бульв.Незалежності, ________ _ 
в) планові IIIJUIXИ сполученНJI. . .. 
г) розташуванНJI земельної ділянки ВІДНОСНО ПрИМІСЬКОІ зони 

В приміській зоні 

г) розташуванНJI земельної ділянки відносно рекреаційних територій і 
об'єктів природно заповідного ФОНДУ', . 
історико-культурних та оздоровчих об ЄКТІВ_ 

не відноситься 

д) ступінь техногенного забруднеННJI прилеглої ДО земельної дinянки 
територпL-________ ~~==~----------------------------

не забруднена 

) . . ІХ' І'нженерних мереж та умови іх викориCТ8ННJI: 
е НИВНІСТЬ ЗОВНІШН 

водопостачaнНJI __ !в~н~ая~вmН~о~стm~і----------------------------

канВJIізаціїI_----~в.!!Н=ая~в::.Н:;:::о--с .... т-і ------------------------

в Наявності_---------------енергозабеспеченНJI_ !!.J:!===-
ее ілянки в межах населеного nyнктya) адреса 

2. РозтamyванНJI з_ем_ел_Ь_НjО~IJ.~!шl~~u~6~~~rn!!!ь!:в.~н.lSез:!QЛ~е:нс~'Н~0~с=т~I:..:· B::..Ip~a::.:I;:::;O=Hi 
земельної дimппcи 1I1.DDOBap-

НО20заводу Броварського ШZlноремонm 

1 



б) Dдміністра~вний cтatyc населеного пункту, чисельність 
населення Аllсто 06лаСllого Зllачє",lЯ" чuселыlстьь 92 nшс. чол. 

в) наявність у населеного пункту статусу курорту або історичного міста 
відсутній ~-

г) входження населеного пункту до зони радіаційного забруднення 
_---------:lІє входllmь ________________ _ 

г? розташування земельної ділянки відносно транспортних магістралей 
населеного пункту вздОв.1ІС бvльв. Нєзалe:JIСllосmі 

д) розташування земельної ділянки відносно шляхів сполучення, які можуть 
використовуватися для транспортування сировини та готової продукції __ 
авmОАfобільнuu lШlJ1X - Кuїв- Чернігів. Південно-Західня залізНlIliR 

е) розташуванНJI земельної ділянки відносно функціональних зон населеного 
пункту 

_____ nрОАfllслова ____________________ _ 
(сenьбищнв,промисловв,рекреацііінв,ОЗДОРОВЧlІ,3аповідtlа теРIП'ОріJl, реrynюваННJI 

історичного nандшаф'l)', охоронні зони території, об'екти природно-заповідного фОlrдy, 

санітарно-захисні зони промислових об'еmв, водоохоронні зони) 
є) розташування земельної ділянки відносно об'єктів перевищення 
допустимого рівня шуму не входllть в ЗОНУ nереВШllення ШУА'" 

( специфічне промислове ВllроБЮIЦТ80, зanїЗНIПUI, 

ВВТOMвricтpвnь, аеропорт тощо) 

Ш. Відомості про наJlежність зеl\ІeJlЬІІОЇ діJlJlНКl1 до держаВllОЇ ЧІІ 
комунаJlЬНОЇ BJlaCHOcтi 
1. Статус земельної ділянки державна власність 

2. НвйменуванНJI органу державної влади або органу місц,евоro 
иймати рішення про ВІдчуження 

самОврядуванНJI, уповноваженого пр . д 
відповідних земель Броварська АІІська ра а, _________ _ 

-3" сті на земельну ділянКУ. _______ _ 
. ВІДОМОСТІ про право власно 

_ BiдcyтHi~-----~.-.--------------------------
4. Дані про державну реєстрацІЮ. 
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а) встановлених обмежень ( обтяж ) 
ень на ВИКористання земельної дімнки_ -

--
б)земenьних сервітутів _________________ _ 

ІУ. Відомості про грошову оціlllСУ зсl\ІeJJы�оіi діЛRllКl1 та її стартову QillY 

1. Вартість земельної дїJulнки відповідно до експертної грошової оцінки_ 
753017,00 (сімсот п'ятдесят три тисячі СЇАmадllяmь ) гривень .. 

2. Величина нормативної грошової оцінки земельної діmrнки 986921 
(дев'ятсот вісімдесят шість дев'ятсот двадцять одна) гривень. 

3. Стартова ціна 753017,00 (CЇAfCOIn п'ятдесят три тисячі сіА,надllять ) 
mивень. 

У. Відомості ПРО ПРИРОДНІІН і rосподаРСЬКllU cтall зеаleJIыlіi діЛJl111С11 

І. Фактичне використанНJI земельної дїJIJlнки _не використовуєrься ___ 
(резервні території .міста) 

2. Ступінь техногенного забрудненНJI не 3абруднена. _______ _ 
3. Інженерно-геологічні умови: 

а) несуча спроможність грунтів!-____________ _ 
б) глибина заляганНJI rpунтових вод _ більи, З Метрів. ______ _ 
в) періодичність затоплеННJI поверхневими водами~ ______ _ 

______ ~не3атоnnю~Ься--------~----------------------
г) заболоченість території не 3а6олочена~ ____________ _ 
г') прояви небезпечних геологічних явищ ( зсуви,карст,сель тощо. __ 

відсутні . 

5 3 _Іра інженерного облаштування земельної ділянки: • агальна характери~ ... ~ 
а) водоводів_в НаявНосmі!_--------:-:;------------
б) дощової каналїзації_-----в наявності ______ _ 

в наявності _______ _ 
В) побутової Каналізвції_----- в наявності 
г) промислової КВНВJIізвції відсутні '-------
г,)локальних очисних спорУДI-__ ~-
д) дренажної системи відсуmніl _________ _ 

з -



е) raзопровоАУ " в;дсуmн," __ ~ _______ _ 
є) тепломереЖІ в IIQRBHocm; 

ж) електромережі ---B-H-QR-S-'110Cm; 

з) телефонної мережі в HQRBHOCm; --

ІУ. ВідОl\lОсті про цїnьове ПРІІЗl18чеllllR зеl\lмы�оіi діnНlllСl1 

Катеroрі.земenь ____ ~3~~==и~;~n~р~о=~,~U~cn~0~в~0~сum~; __________________ ___ 

Установлене цільове призначення земельної ділянки ________ _ 

ЗЄАfЛ; nро.Лfиcnовосm; та можливість зміни 
Цільового призначення і дозволеного функціонального викориСТ8ННJI 
земельної ділянки 

.мож:лuво 

Технічний паспорт земельної ділянки: 

Склав 
заСnnmllllК lIачалЬlluка 

( посада) ~ 
_~«~ __ 2009 р. 

Перевірив 

В.О. начальника відділу ~IJ~~~~E.\' 
( посада) 

-L __ ()/ __ 2009р. 
Затверджую 

( посада) (підпис) 

-
4 

rOllmapellKO Й.м. 
( іиіціanи та прізвище) 

( іиіціDJПI та прізвище 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу. за пропозиціЄJО 
постіliJIОЇ комісії з Пlfтань 
РОЗВlfТJCy та бnаГОУСТРОIО територій. 
земелЬНJIХ відносин. архітектури. 
будіВНlщтва та інвеСТІІцііІ -
начanЬНlfка земельного віддіnу 

ПОГОДЖЕНО: 

ЗаСТУПНJfК міського гоnови 

л.м.гудименко 

В.О.Андрєєв 



Додаток 2 

до рішеНl1JI Броварськоі )Ііськоі 
Раді. ВЇ4 30 ЛІ.ПІIR 2009 р. 
Н! 11'''-8У-ог 

ХарактеРlfСТИКlf лоту, ЩО 811ставляється на аукціон 

Місце ЗllаходжеllllЯ: 

по бульв.Незалежності в раПОllі розміщення Броварськоro ШIIIIОРе)IОнmоro заводу 

Цільове ПРIIЗllачеIlIlЯ: 

землі промисловості; 

PO:JI'Iip земельної ділЯНКII: 

1,2200 ra; 

-' 

УІІОВИ використання земельної діЛRНКIІ: 

3еАleJlЬиа дimппcа передбачена ДJIJI розміщенНJI об'єкту промисловоro призначеННJI 

Виконуючий обов'JI3КИ мiCLKOro 

1"ОВОВИ - секретар ради 



ПОДАННЯ: 

земenьного відділу, за пропозицією 
постіDної комісії з ПltтaНь 
РО3ВlІТКУ та блаroУСТРОІО територій, 
земenЬНlfX віДНОСІІН, архітектури, 
будіВНJЩТва та інвестицій
начanЬНJlка земenьного відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Л.М.ГудимеНkО 

В.О.Андрєєв 



Додаток З 

Одlо ріШСIll18 Броварської міської 
Paдll від ЗО JlIIПIIJl 2009 р. 
НІ ~,fН-6"і'-Оr 

ІСТОТІІі Y~IOBII договору оре11дll 

розмір та місцс РОЗТDШyDаllllJl зе"елыІїї діJlJl111СІ1 що в псредаєтьс. 0PClrдy -J 2200 
l.0' 110 бllJ1ЬІІ.НезалеЖllості в polїOlli ' ~' , -• ро~\"ще",,. ОрОІІорсь"ого ''''III0pe.''Olln",OZO зовоdv 
теРМІІІ OPCIIДII - 25 ро"ів: -

Розмір ОРСІIДІlоі ПJlаТlІ - JOfU в,'·, . 
nJ V ІІ0р."Оnlll"ІІ01 ZPOIIIOB01 011І11"'"11 зе.\Ulі ІІа рі",' 

ЦШЬОВС ПРllЗllаЧСIШJl ~ ЗеАUlі IJРО.ШІСЛОllосmі,' 

УМОВІІ BllKopllCТnllllJl ЗС"CJlЬJIОЇ діМlllСІІ - для РОВfіще""R об 'ату nРОАfllСЛОllого 
ПOlОllоче""R,' - , . 

УМОВІ! збереЖСННJI стану об' єПа оренди - зе."елЬІІО dIЛRІІ"О nОll''''''О nеребvвоn", 11 
зоdовlлЬІІОАfУ стОІІі,' 

умови і строки передачі зе"CJlЬНОЇ дімНIСІІ ореllдарю - nepedo.,o зе..,елыlrr дIЛRІІ"'"lІ 
зdі';СІІЮЄlПЬCR nіслв dеРЖОВllОЇ реєстРаllі1 договору opelld" зо о"то.." npII,1\10''''R -
переdочі: 

умови повернеННJI зеМCJlьноі дїJJRНICII орендодавцеві пісм приmmеНl1R ореНДІІ -
ЗeJIfелЬІІО dIлRІІ"О повертостьсв ореllдорєві зо о"mОАІ IJPII,iAfOllllR передочі ycmOlli, ІІе 
гiaЦlOAIY nоріВІІВНО з nШAf, v В"01lІУ віll оде1JЖQВ П fI opelldy,' 

існуючі обмежеННJI (обтяжеННJI) щодо вuкориCТIUIНJI зсмenьної дімНIСІІ - зе."елЬІІО 
дIлRІІ"О площею 0,47/ б - іllжеllеР"ІІй "ор"дор "01lOOl;KOII;';II01 "fережі.· ЛЕп, водОnРОtlоду. 
nороnроводУ. зв DКY, "ОllаліЗОІІ;йllО."lofереж; то mеnЛОАfереж;,' 

сторон&, що несе ризик випадковоro знищеННJI або пошкоджеННJI об'ЄJCТD opeНДII
opelldog: 

BЇДnOBiдВJIЬHicть сторін - зо IIeBIIKOIIOlIIIR обо ІІеllалеЖllе ВІІКОНОІІ'IR *"ов dOZOflOPY 
стОРОІІ" ІІесуть відnовіdальність згідllО Ч""110га 30KOIIOdOflCnlBOj 

дотримВНИJI державних будівeJlЬНИХ норм; 

здійснеНIIJI відрахувань на розвиток coцiВnЬHoi та інженерної ЇВфрас1р)'К'lYpU міста 
_ 10" зогалыlff кошmОРІІсн01 вортості будіflllll"тво об'о,'mо JI,істобvdVВОІІН& ВllЗно.,еllоf 
,гідно , dеPЖQВНI""" будівель",""" HO""I~''', бо ~OН',. ВІІmрот , nDllдбон,,. то 
fIIIдlле",,. 3f!A,елыlff дiлJlнки, 'вїлыlll'lR буд,вельного ",Qllд!".,,,,,,'О "ід бrt'іВUЬ. сnотЮ та 
іllжеllерн"" ",ереж, lJIIо",mVВОІІІIR BllympilUIIIJO- то nо'tl1o,о"дОllЧ""ОflU% ",жеllерниz ",ереж 
і сnотЮ та mpallcnogmll"" КОАООІ/коціЙj 

, аставу та BHeCeВНJI до cтaтyтнoro фонду права ореНДІІ ЗС1leJIЬНОЇ 
умови передаЧІ у з д' 

дiJJaвки _ opelldap ІІе А,ОЄ право передовот" opelldoflOllY 3еА'enь"у IЛRII"'У У зосmа,", та 

Bllecell". до статутІІого фОllд'4 
iвmi умови та обставиви, що .1021'_ ~..щr-І на з •• їву або ПРIШllВеНВJI діі 

I~ 'ilCе, і .1 г 
доroвоРУ оренди земeJJЬНОЇ ДЇJUПIICИ - ВІи? ... J', о (І" .r' 

Внконую1JИЙ обов'азки MicbKoro 

I'OJJOBB - секретар рвди 

~ ~O " ~ф '" 
* .. ~~f\\ ()О Q , .... ... СІ 

'" СІ ~\ ::.;. - ID 
4.- \ ,'" 'tJ 
с.6 7,~ . С) І В С -о Qoт ,. •• апо_ 

~ .. -'" 



ПОДАННЯ: 

земельноro відділу. за пропозиціЄJО 
постіRної комісії з ПlfТВНЬ 
РОЗВІІТКУ та благоустрою територій. 
зеАfелЬНlfX відносин. архітектури. 
будівництва та інвестицій -
начanЬНllка земельноro відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Л.М.Гудименко 

В.О.Андрєєв 



Виконуючому оБОВ'JlЗКИ міського 
голови - секретарю ради 

C!fИJIі" 4,Р Сапожку І.В. 

,., 131 
11·01· 09 

Земельний відділ міськоі ради просить Вас РОЗГЛJIНУТИ на черговому засіданні 
сесії міськоі ради питаННJI про підготовку та проведеННJI земельного аукціону з 
продажу права оренди земельної діЛJIНl<И площею 1,2200га, розташованої по 
бульв.Незалежності в районі розміщенНJI Броварського шиноремонтного заводУ: 

1. Затвердити технічний паспорт земельноі дїЛJIнки, розташованої по 
бульв.Незалежності в районі розміщеННJI Броварського шиноремонтного заводУ, 

площею 1,2200га (додаток 1). 

2. Затвердити стартову ціну лоту в розмірі 753017,00 (сімсот п'ятдесят три 
. тисячі CЇМНaдцJlТь rpивень). 

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

4. Затвердити істотні умови договору оренди земельної дїЛJIнКИ ~дoдaTOK 3). 

5. Призначити проведенНJI аукціону з прод~ права оренди земел~ноі 
дinJlнки на 02 BepeCНJI 2009 року о 11.00. Визначити МІсцем проведенНJI аУКЦІОНУ 
приміщеННJI Украінської універсальної товарної біржі, .!'озташо~ан~ за адресою м. 
Київ, вул.Академіка Гпушкова,1 НІ( с<Експоцентр Укршни», павшьион 6. 

Начальник земельного в'&#-' ~. ~~ 
Л.М.Гудименко 
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