БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИІвськоІ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

Г Про підготовку та проведення земельного аукціону --,
з продажу права оренди земельної ділянки

площею 1, 7289га, розташованої по вул.Красовського
в районі розміщенНJI заводу "Торгмаш"

Розгnвнувши поданНJI земельного відділу від 16.07.2009 року он! 1384
про підготовку та проведенНJI земельного аукціону з продажу права оренди
земельної дїЛJIнки площею 1,7289га, розташованої по вул.Красовського в
районі

розміщенНJI

заводу

"Торгмаш",

керуючись

до

ст.ст.

136-137

Земельного кодексу України, пункту 34 статті 26 Закону України «Про
місцеве caмoBpJIДyBaнНJI в Україні», пунктів 3.1, 3.5-3.6, 8.1, 8.2 Порядку
проведеННJI аукціону з продажу права оренди земельної дїJIJlнки,
затвердженого рішенням Броварської міської ради від 23.01.2009 року
Н! 1007-54-05, а також враховуючи пропозиції постійної комісіі з питань
розвитку та благоустрою територій, земельних відносин, архітектури,
будівництва та інвестицій, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічний паспорт земельної дimппcи, розташованої по

вул.Красовського в районі розміщенНJI заводу "Торгмаш"

площею

1,7289 га (додаток 1).
2. Затвердити стартову ціну лоту в розмірі 708 086,00 (сімсот вісім
тисJIЧ вісімдесят шість гривень).

3. Визначити характеристики
з додатком

4.

лоту що ВИСТaвJIJIється на аукціон, згідно

,

2.

Затвердити

.

. умови договору оренди земельної дiJIJlнки

ІсТОТНІ

(додаток 3).

..'
іону з продажу права оренди земельВОІ

5. Призначити проведення аукц 11 ОО. Визначити місцем проведеННJI
дimппcи на 02 BepeCНJI 2009 p~кy о ої • універсальної товарної біржі,

аукціону приміщення YКPa1НC~B вул.Академіка ГпymкoBa,1 НІ(
м.
,
Р озташоване за адресою• йон6
<<Експоцентр УкраіНИ)), павшь

.

000525

б. КОН'ІрОПЬ за виконанням цього рішення покnасти на постійну
комісіІО з питань розвитку та бпагоустрою територій, земenьних відносин,
архітектури, будівництва та інвестицій.

виконуючий оБОВ'JlЗКИ Mi~~::> :~;~'~;;::\
гопови - секретар ради

М. Бровари

від

N!!

30 липНJI 2009 року
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І.В.Сапожко

ПОДАННЯ:

.• •

земельного ВІДДШУ,

за ПРОПОЗlщіЄJO

постіRJlоі комісії з питань

...

РОЗВIfТJCy та бпaroУCnPОIО• теритоРIIt,
и
земenЬНl1Х віДНОСIІН, ap~l~eК'1'YP ,

будівництва та інвеСТИЦl~f -.

Л.М.Гудимеико

начальника земельного ВІ

--

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови

В.О.Андрєєв
,

НачалЬНlfК юридичного відділу

с")

с- CЗl І.Г.Лавер

Начальник УПРaщUННJI
міСТОбудування та архітектури _
гоповний apxiтetcтop міста

л. є. Рибакова

Начальник зaram.ного відділу
Н.І.Гнатюк

ГОпова постійної Комісії з ПИТаІП.
РОЗВИТКУ та ~лaroустрою територій.
земельних ВІДНосин, архітехтури

будіВництва та інвеСТИЦій

'
С.В.ПіддуБПJК

·

Додаток І

д~ РІШСIIJIJI Бровuрсьхоі місьхоі paдll

ВІД ЗО ЛlIПІ•• 2009р. Не 11"9 -I~ ~

ДВРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАІни ПО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСАХ
Головне упрaвnіJ'Н. ДеРЖХОАl3ему у КlІїВськіА області

ВWtш Держкомзему у М. Броварах КlІЇВСЬКОЇ області
3210600000:00:047:0010
(кадаСТРОВIIІі IIОМер земenьноі дinянкн)

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ
ЗІ:Мепьвої дimппcи, ва ВИCТ8ВJJJJЄТЬCJI на зе.tenьні торrи, та її місце p031'lUD)'llIlНRlr

.1. Бровари вул. Красовськоrо в районі розміщення заводу «ТОРПI8Ш))
(назва населеного пункту)

r

.-

2009 рік

І. I1JJo~a зем~ьноі ДЇJIJlнки
. 1,729_
гектарів ( кв.метрів)
2. КОНфlгураЦI~ ~ ДОвжина CТ~PIH земельної діЛJIНКИ, рельєф місцевості, опис

аlеж земелЬНОI ДIJUlНКИ та саНІтарних, протипожежних, історико-культурних

та інШИХ зо~, д.е обмеЖУЄТЬСJl господарська діяльність, меж частин земельної
дimUJКИ , ЯКІ МIСТJlТЬ обмежеННJI . ( ОБТJlже~~я~ щодо використанНJI землі,
ВJlзначення на кадастровому планІ земельно! ДІЛЯНКИ та в акті поroдженНJI

суаtіЖИИХ

аlеж

КОН і

аж ія n ~IO 'тН1І довжина сто ін - 2 J1/ J5 .ІІІ 73 84.111 2J8, 5.111

86. 27.111 .ІІІе;) 'є З південно - східllОЇ сто НІІ" те lІто і1l ТОВ «7] "нет 11» з
північно;' l11а південно-західно; стоРін .. ЗЄJIlЛі заzалЬ1l0Z0 HODllcmYBallH1I _
; і'3д.
елЬЄl .ІІііс евосmі - івнинн"іі іНЗlСене ни'; но "до .111е е:ж:
КОАІунікаllій на ЗЄJIfЄJIьніzї ділянці площею 0.4457zа,(ЛЕП -0.4457 га, J.
П. Відомості про місце розтаWУВВlІІlЯ зсl\leJlыоїї діЛЯ111С11
РозташуванНJI земельної діЛJlИКИ відносно населеного пункту:
а) відстань:
від межі населеного пункту

1,1 км,___________
2,3 км,___________

від центру населеного пункту

б) вапні IПJIЯXИ сполучення

вул.КрасоВсьНоzо,__________

в) ІШанові IПJIЯXИ сполучеННJI.

.

оо

г) розтamyванНJI земельної ділянки ВІДНОСНО ПРИМІСЬКОІ зони
в nримісьній зоні
г) розтamyввнНJI земельної ділянки відносно рекреаційних територій і

об'єктів природно заповідного ФОНДУ',

.

історико-культурних та оздоровчих об ЄКТІВ_
не відноситься

д) ступінь техногенного забруднення прилеглої до земельної ділянки

~риторu~______~~--~--------------------не забруднена

. . .Інженерних мер еж та умови їх викориCТВIIНJI:
е) BUВнicть ЗОВНІШНІХ
водопостачВННJl-!в~Н~ая~В~н~о~с~тuі________---------------------хавалЬацііl_____~В~н~ая~В=н~о~с~т-і----------------------------

енергозабеспечення_ в наявності ___----------------

оо

2. РозташуванНJI земельНОІ дiJUIНКИ

земельвої дішппси

•

В межах населеного nyн~a) ~peca

м.БроваРIІ по fYЛ••

KpacOBCb1«JZO в раllОНI

1!L3А.іщеннв заводv «Торг.маш»

6) aдt.tіністративНИЙ статус населеноГО пункту,
1

чисельність

JJDсenення ,місто обласного значеlllUl"

чr.сел •
• bIIIClllb 92 тис. чол.

В) JJвявність У населеного пункту статусу курорту б •
BiдcyтHizї

-

.

а о ІСТОричного Мlста_ _

r) входження населеного пункту до зони радіаційного забруднення
__------~He входить

-

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

r') розташування земельної ділянки відносно транспортних магістралей
населеного пункту

В11л.Красовського. авmОАfобілЬІІll1Ї IIIJU1X Саllкт

ll.еnrербvoг -Київ·Одесса

д) розташування земельної ділянки відносно шляхів сполучення, які можуть
Вllкористовуватися для транспортування сировини та готової продукції

_QSlllОАfобілЬНlIlї I.UЛJIX Санкт-Леmербwг-Київ-Одесса

-

е) розташування земельної ділянки відносно функціональних зон населеного
пункту

_______

___________________________________

nроМuслоВа

(сenьбищна,промислова,рскрсаціЯна,оздоровча,звповіl1на тepllтopiJr, РСГУЛlОВDlllur
іСТОРllЧНОro Jlандшафту, охоронні ЗОНІІ тepllTopiї, об'екти природно-звnовїдноro фОНДУ,

санітаРНQ.звхисні зони промиCJIОВИХ об'ектів, водоохоронні зони)

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

в зоні перевищення

Zl!VA!y

( специфічне ПРОМИCJIове Вllробництво, зanіЗНllЦR,
ввтомагістрапь. аеропорт тощо)
••
nІ• В ІДОМОСТІ

•

lСоа'УНDJlьноі власності

1. Статус земельної ділянки

t

..

·ЛВІІКІІ ДО держаВI.ОЇ ЧІІ

про належНІСТЬ земелЬНОI ДІ

deD:JIcaBHa власність

Найменування органу державної влади або органу Mic~eBOГO
..

рішення про ВJДчужеНJIJI

С~ОВРЯдуВанняJ уповноваженого приима~и
ВІДповідних земель
Броварська Аflська paдa~ _ _ _ _ _- - -

--

.

3. Відомості про право власноСТЇ на земельну дIЛJIНку'

-відсутні
4. Двиі про державну реєстраціЮ:

__________________-------12-------------------------------

~

а) встановлених обмежень ( об1'Jlжень' на ви

')

--

.. •

користанНJI земелЬНОІ ДІЛЯНКИ_

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

ІУ. BiдOl\IOcтi про грошову OQillКY зеl\ІenЬІІОЇ діЛЯllКl1 та її стартову QilIY

1. Вартість земельної ділянки відповідно до експертної грошової оцінки
708 086,00 (сімсот вісім тисяч віСUfдесят шість)
гривень..

2. Величина нормативної грошової оцінки земельної ділянки 455969,0
(ЧОlnllриста п'ятдесят п'ять тисяч дев'ятсот шістдеCJIт дев'ять) ГРН:..

3.

Стартова ціна

708086,00 (сімсот вісіА,

тисяч вicїAfдeCJIт шість)

Іривень.

У. Відомості про ПР.IРОДИ.IЙ і господаРСЬКllЙ

CTal1 зеl\lenьиої діЛЯllКl1

1. Фактичне використання земельної дїЛJIнки _не використовується __ _
2. Ступінь техногенного забруднення
3. Інженерно-геологічні умови:

не 3абруднена,_ _ _ _ _ _ __

а) несуча спроможність гpyнтiB~---~----::__-----б) гnибина залягання rpунтових вод _ більи, 3 А'етрів:....-______
в) періодичність затоплення поверхневими водвми:..~

_______

____~Не3атоnnюQnЬся--------~--------------

г) заболоченість території

не 3аболочена_--------

r') прояви небезпечних геологічних явищ ( зсуви,карст,сель тощо._ _

-

відсутні
..'
ених гірськими
д) наивність територій на земелЬНІЙ ДІЛJIИЦІ, поруш

Виробками

відсутні_------------

S.Зanuп.на характеристика інженерноГО о

блаштування земельної ділянки:

а) водоводів
вiдcymHi1Їi-----вi;:;д=~::"':IH;;i---------==б) Дощової кавмізації------відсуmні
.
В) побутової каналізаціі _

г) ПРОмислової каналізації

в нQЯвност'_-----

відсуmніl_---------

Г1покальних очисних споруА-L-_---

. . . ._____
..
------23---------

д) дренажної системи
е) газопрово~
є) тепломереЖІ

_____ відсутні

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

вМсутн;
відсутні - - - - - - - - - -

•

ж) електромереЖІ
з) телефонної мережі

в наявності
ВідсутНі--

!УІ ВідОl\lОсті про цільове ПРl1311ачеllllR зеl\lenыоіi ДШИІІКІІ
Категорія земель ___З::.:е.А:.:=fЛ;-=с=іл:.::ь:сь=~~а~г~ОС!:!'~Jо~д~а~Р!:.!СЬr!!:~~о~го!!Дnl4.РU3!,!:!!:Н!!jа!.:!ЧЕеНt!!НU!'R~ _ __
Установлене цільове призначення земельної дїJIJlнки _________
земл; I1ро.Afuсловост;
та можливість зміни
Цільового призначення і дозволеного функціонального використанНJI
земельної ділянки
MO:JICJIUBO

Технічний паспорт земельної ділянки:
CКJIВВ

rOllma",II,.O о.м.

ЗQСIIМJІІUК ІІачалыІІкQQ

( ініціапи та прізВИlЦС)

посада)

(

_--=-~=-'6'_ _ 2009 р.

Перевірив

В.о. начальнuка відділv. --..І.~=:':"-~~~П

(

посада)

----- 2009р.
Затверджую

(

-

посада)

( iHiЦЇDJJII та прізВllще

(підпис)

4

ПОДАННЯ:

земельного відділу, за пропозиціЄJО
постійної комісії з питань
РОЗВlmcy та благоустрою територій,
земелЬНlfX віДНОСlfН, архітектури,

будіВНlfцтва та інвестицій начальника земельного відділу

~

Л.М.Гудименко

ПОГОДЖЕНО:

ЗаСТУПНlfК міського голови

•

. ..... ...

" ';

В.О.Андрєєв

Додаток 2

до ріШС1111JI Броварської
Paдll

від

30

ЛІІПІIJI

1(2-1119 ....G;-()Г

ХарактеРІІСТІІКИ JlОТУ, що ВllстаВJlЯЄТЬСЯ на аукціон
Місце 31lаходжеllllЯ:

по вуn.Красовського в районі розміщення заводу «Торгмаш))
Цільове ПРIIЗllачеIIIIЯ:
зе.ші ПРОМlfСЛОВОсті;

РО31\Іір зеМeJlЬllоі ділЯНКII:

1,7289 ra;
У'ІОВН використання земельної дїЛЯВКIІ:
3eмenьHa дinRвKa передбачена ДJIJI РОЗltlіщеВIIJI об'єlC'l')' ПРО.IИCnОВОro nPJl3начсВIIJI

•

ВИКОВУЮчиі обов'пки Micь~
ronови - секретар ради

І.В.Сапожхо

••іської
2009 р.

ПОДАННЯ:

земельного відділу, за пропозицією
постійної комісії з ПІІТВНЬ

РОЗВІІТКУ та бnаГОУСТРОIО територій,
земелЬНl1Х відНОСІІН, архітектури,
будівництва та інвестицій начальника земельного відділу

Л.М.Гудименко

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського гоnови

В.О.Андрєєв

Додаток 3

до рішеНII. Броварської ft.iCLKOЇ
Раді.

~

ЗО

тlПII.

не .(~"y- G"-оj -

2009 р.

Істотні УМОВІІ ДОГОВОРУ ореllДl1

,.ІОВІІ BIIKopllcтaнH. земельної діnlllКlf
l1P'UllачеlllUl.·

- дЛR роз.";llIеllllR об'а...",у nро.""слового

, ,

умови збереженн. стану об'ЄJm1 оренди - зv..елыla дiЛRІІка nоm","а nереб1ltlатu в

задаllілЬІІlJA'У cmalli.·

умови і строки передачі зеt.fельної дimшJOl орендарю - передача з~"елыlff дIЛRІІ''''

здl';СllюєmьCR nlCЛR держаВllоf реєстраllіf договору opelld" за aKт~" npui;'"all'lR - передачі:
умови поверненНJI земельної дїJumJOl орендодавцеві піcnв ПрІІПІІнеllНl ореНДІІ

-

зеА.елыla діляllка nовеРІІІаЄІІІЬСВ оре"дареll; за аЮnОJl. nрu,а.аllllR - передачІ ycmalll. ІІе
г;РЧІОJl'" nоріВ'UlІІО з mш.. у якому віll одер:жtlв П 11 opelldy:

ісвуІОчі обмеженНJI (обтвженНІ) щодо використанНІ земельної дїJumКlI- зv..елыla
дlnRІІка

площею

0.4457 -

іll:жеllеРІІIІІЇ
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ННJI до статутноro фонду права орсндн земельИОI

умови передачі у заставу та внесе
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_ о е"да не А.ає пава nе едаваmll о еll 08

ЗI!."елЬІ

дIЛRІІ~
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та

ВIIecellllR до сmаmУІІІ"ого Фо"ду;,

відшкОДУВВННJI втрат сільськоroсподарськоro вuроБНIIЦТ8а - оре"дореА','

івші умови та обставинИ, що. "IO~
доroвору оренди земельної ДЇJJJIНКИ - Bldcymll',

ВIІІСОRylO'UIЙ обов'IІЗКИ міськоro
l'Onови - секретар ради

_

ВПЛlfН)"І11 на З"ІЇНУ або прuппвенНІ ДІІ

І.В.СanоЖКО

ПОДАННЯ:

земельноro відділу, за пропозИЦЇЄlО
постіЯної комісії з питань

РОЗВlfТJCy та бnаroУСТРОIО територій,
земелЬНlfX відносин, архітектури,
будівництва та інвестиціЯ начальника земельноro відділу

Л.М.ГуДименко

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського гоnови

В.О.Андрєєв

ВИКОнуІочому обов'язки міського
~п LJ-I',; •
~P'

голови - секретаРІО ради
Сапожку І.В.

ПОДАННЯ

.~е~enьв.~Й відділ міської paд~ просить Вас розгnянyrи ва черговому засіданні
сеСІІ МІСЬКОІ ради питання про підготовку та проведення земельного аукціону з

продажу права оренди земельної ділянки площею

1,7289га,

розташованої по

вул.Красовськоro в районі розміщенНJI заводу "Торгмаш":

1.

Затвердити технічний паспорт земельної ділянки, розташованої по

вул.Красовськоro в районі розміщенНJlЗаводу "Торгмаш"площею 1,7289 га
(додаток

2.

1).

Затвердити стартову ціну лоту в розмірі

708 086,00

(сімсот вісім тисяч

. BicїмдecJIТ шість гривень ).
З. Визначити характеристики лоту, що вистaвлJlЄТЬCJI на аукціон, згідно з
додатком

2.

4. Затвердити істотні умови договору оренди земельної дinянки (додаток З).
S. Призначити проведеННJI аукціону з продажу права оренди земельної
дimmки ва 02 BepeCНJI 2009 року о 11.00. Визначити місцем проведеННJI аукціону
приміщеНВJI Української універсальної товарної біржі, р~зташов~е ~a адресою

м. Київ, вул.Академіка Глушкова,1 НІ< «Експоцентр УкрВ1НИ», павшьион 6.

Начanьвик земельного відділу

Л.М.Гудимеико

