БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА ки!вськоl ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

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

площею 0,3366 га, розташованої по вул.Красовського
в районі розміщення заводу "Торгмаш"

І

Розглянувши подання земельного відділу від 16.07.2009 року Н!! 1383
про підготовку та проведення земельного аукціону з продажу права оренди
земельної ділянки площею 0,3366 ra, розташованої по вул.Красовського в
раііоні розміщення заводу "Торгмаш", керуючись ст. ст. 136-137 Земельного
кодексу України, п. 34 стапі 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Украіні», п.п. 3.1, 3.5-3.6, 8.1, 8.2 Порядку проведення
аукціону з продажу права оренди земельної ділянки, затвердженого
рішенНJIМ Броварської міської ради від 23.01.2009 року Н!!1008-54-05, 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 дiлJlнки, розташованої по
вул.Красовського в районі розміщення заводу "Торгмаш", площею 0,3366 ra
(додаток 1).
2. Затвердити стартову ціну лоту в розмірі 137210,00 (стотридЦJIТЬ сім
тисяч двісті десять rpивень).

..WI'U лоту що виставляєrься на аукціон, згідно
3. Визначити характерист&'UU'&
,
з додатком 2.

4. Затвердити істотні умови договору оре
(додаток 3).

иди земельної ділянки

.
продажу права оренди земельної
5. Призначити проведенИJI ауІСЦІ0іO~ визначити місцем проведеИНJI
дinsнки на 02 BepeCНJI 2009 po~ ~ . ~HOЇ товарної біржі, розташоване

1

аУІщіону npиміщеННJI Українсько! унІверсал

!АТ,6tItJ8yoп

"""'1IJfJ7p."'''''''''

000520

за вдреСОIО М. Київ, вул.Академіка Глушкова,1 НІ< «Експоцентр Украіни)),

павільRон 6.

6. Контроль за виконанням цього рішення помасти на постійну
комісіlО З питань розвитку та благоустрою територій, земельних відносин,
архітектури, будівництва та інвестицій .
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М. Бровари

від ЗО липня 2009 року
Н!! І/9()- 6'l-O!)-
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І.В.Сапожко

ПОДАННЯ:

земельноro відділу, зв пропозиціЄЮ
постійної комісії з ПltтaНЬ

о ..

РОЗВJП!су та блаroуСТРОI~ терИТОРIИ,
земелЬНllХ відносин, аРХІтектурИ,

будіВНJщтва та інвестиці~ -

Л.М.Гудименко

начальника земельного ВІДД

пОГОДЖЕНО: .
В.О.Андрєєв

3аС'1')'ПНJtК міськоro ГОЛОВИ
І

Начальник ЮРИДИЧНОГО вїДЦЇЛУ

С-С;

.tC>

Начальник упрaвniННJI
містобудувВННJI та архітектури головний архітектор міста

Л.Є.Рибакова

Начальник загального відділу

Голова постійної комісії з ПИТань
розвитку та благоустрою територій
земельних
відносин,
apxiтe..•
XOМln
•
•
" t"И, '

бУД1вництва та Інвестицій

І.ГЛавер

Н.І.ГнатюК

f)JF

с.в.IПддYfiJIII

Додаток 1

до ріwеШIІ Броварської міської радll

від ЗО Л"П'ІІ 2009р. НІ ~".90- б V~O.r

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАІНИ ПО ЗЕМЕЛЬних РЕсУРСАХ
Головне упрввnіlllUl Держкомзему у Київській області

BiдAin Дер)JQ(ОМЗему у м. Броварах Київської області
3210600000:00:047:0009
(квдвстровий номер земельної дimoпcи)

.
. '" •

ТЕхшqнийПАСПОРТ

_ .

- ........
......
...єrься ва зсмenьвї торrи. та 11 МІсце P031'IIIII)'JJВ

301eJ1ЬИОl ДUDIIDCИ, па виw

. . . РОЗИІ)
'шевВJJ заводу ссТорrмаш»
и. Вроварп вул. І(расовськоro в раПОВI
(назва насепеноro пункту

. .,
2009 fiк

1. пnоща зем~ьноі ділянки
. 0.3366..
гектарів ( кв.метрів)
2. конфіrypацl~ T~ довжина CТ~PIH земельної діЛJlНІСН, рельєф місцевості, опис
.lеіК земелЬНОI ДIJUlНКИ та саНІтарних, протипожежних, iCTOP'IKO-КУЛЬТУРНИХ

та інШJtX зо~, д.е обмеЖУЄТЬСJl господарська дімьність. меж частин земельної
дiJmllКlI. ЯКІ МІСТЯТЬ обмеженНJI . ( ОБТJlжеН~JI~ щодо використанНJI земnі,
"вивчеННЯ на кадастровому плаНІ

земелЬНОI ДIЛJlНІСН та в акті поroджеННJI

суміжних

меж конфі?YRацiR nРЯJlfокуmНR, довжи"а сторі" - 14.99 оА', 224.53 J1I,15,55
А' 222,7.111, .111e:J1CVЄ З південно - східної сторони - тepитopї1l ТОВ (fTpUHempu».

~північно-західної сторони- територія заводv «Бровсеовіс»,з nіВІІЧНО- східної
та ІІівденно .. західно; сторін - землі заzQЛЬ"ОZО користува"'1R - проїзд..
Вельєф .11lіСllевості - рівнинниЙ, інженерниЙ коридор оА,ереж KOA'YHiKallizї на
'eJ.ельніrі ділянці nлоще1О 0.0548 га. (ЛЕП -0,0484 га, водоnровідно
;'налізm.іriного господарства - 0,0064 га )).

П. ВідОl\lОСті про місце розташування зеJ\lелЬІІОЇ діЛЯllКl1
розташування земельної діЛJlНКИ відносно населеного пункту:
в) відстань:

1,1 ICМL_ _ _ _ _ _ _ _ __
2,3 кмl__________

від межі населеного пункту

від центру населеного пункту

б) наявні ПIJUlXИ сполученВJI

вул.Красовськоzо~ _ _ _ _ _- - - -

в) пЛанові шляхи сполучеННJI
,
ее
г) розташування земельної ділинки відносно прИМIСЬКОI зони
В приміській зоні

,

г) розташування земельної ділинки ВІДНО

об'єктів природно заповідного фонду.
історико-культурних та оздоровчИХ о

сно рекреаціЙНИХ територій і

,

б'ЄКТIВ

-

не відноситься

.. •

илеглоідоземелЬНОIДUDlНКИ

щ~ь~~те=хв==о~~=н=н=о~го~за_б~р~уд=н~е~mu
____пр___-----------~==========
території_

не заБPlднена

..

CТВНJUI'

канВJIізаціїl___-!!.В.!!Н~ая!!:В=н:;.о~с...m..-і - - - - - - - - - - - - - -

енерroзвбеспеченWI

-

В наявносmі_- - - - - - - - - - - - -

2. РозТВl11yвввWl земельної ДЇJПUIКИ в

3tt.leJIьиоі дiзumки

межах населеноro

..'

Красовського В раlІОНI

м,Броварu по вул, .

~щеНlIR заводу «Торгмаш»

пуипуа) адреса

•
б) адміністративний статус населеного пункту, чиселЬНІСТЬ
населеннЯ ,місто обласного значення" чuсель",·сnІЬ 9'"
І. nlllС. чол.
В) llоявність У населеного
.
.д пункту
... статусу курорту або історичного МІста
вІ сутНIII
----

-

г) входження населеного пункту до зони радіаційного забруднення

_---------не входllть

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

r') розташування земельної ділянки відносно транспортних магістралей
населеного пункту вул.Красовського. авmО,Alобільнш; иlJIJlX Санкт
Пеmербvoг-Кuїв - Одесса

д) розташування земельної ділянки відносно шляхів сполучення, які можугь
використовуватися для транспортування сировини та готовоі продукції_
QвmOltf06ільнuu ШЛ1ІХ Санкт-Петербург- КlІЇв - Одесса

е) розташування земельної ділянки відносно функціональних зон населеного
пункту

______~nроМUслова:--------------------------~-------
(сenьбищна,ПРОМИСЛОВD,рскрсвціЯНD,ОЗДОРОВЧD,'ВПОВЇДНВ теРllТОрiJI, реryлюввнu

іСТОРІIЧНОro ландшафту, охоронні зони території, об'екти природно-заповідноro фонду,

санітарно-захисні зони промислових об'еКТЇв, водоохоронні ~они)

є) розташування земельної ділянки відносно об'ЄКТІВ перевищення

Допустимого рівня шуму

в З0Н; nереВlІщення щу.му

( специфічне npor.fHcnoBe виробництво, ЗВJIЇ3НІIЦR,
автомаПстрanь, аеропорт ТОЩО)

10. Відомості про наnежllість зеаfeJIьноі діnНllКl1 до державної ЧІІ
1со.ІуI18JIыоіi впасності

1. Статус земельної ділянки
державна власність
-2
•• ади або органу місцевого
. Найменування органу держаВНОІ иймати
ал
. uvvtення
рішення про ВІД." •..
самОВPJJдyВання уповноваженого пр

Відповідних зем~

-3 в·

.

Броварська А,іськО ра

д

01_--------

. на земельНУ ділянКУ._------

ІДОМОсті про право власнОСТІ

відсутні:::==-:-.- : . - - - - - - - - - - - - - - 4. Дані про державну реєстрацІЮ.
2

а) встановлених обмежень ( обтяжень' на вик

'}

-

оо

•

ористанНJI земелЬНОI ДШЯНkИ_

-б) земельних

CepBi1Yl'iB_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

ІУ. Відомості про ГРОШОВУ ОЦЇІІІСУ земелЬJIОЇ діЛПllКl1 та її стаРТОВУ ціІІУ

1. Вартість земельної ділянки відповідно до експертної грошової оцінки_
137210,00 (сто тридцять сіл« тисяч двісті десять)

гривень..

2. Величина нормативної грошової оцінки земельної ділянки 88773,0
(віСЇ1t«десяm вісім тисяч сімсот сімдесят три)

Стартова ціна

3.

137210,0 (сто тридцять сім

грн:..

тисяч двісті десять

J

!ривень.

У. Відомості про ПрllрОДНllЙ і господаРСЬКllЙ стаН земельної діЛВllКl1

1. Фактичне використання земельної ділянки _не використовується ___
2. СtyПінь техногенного забруднення
3. Інженерно-геологічні умови:

не 3QбрудненQ,_ _ _ _ _ _ __

а) несуча спроможність гpyHтiB~_--:----:'--_:_-----б) глибина залягання rpунтових вод _ білЬІ" 3 АІеmрів,_ _ _ _ _ __

________

в) періодичність затоплення поверхневими водами,
~

____~не3атоnnю~Ься------~~------------------

г) заболоченість території
не 3Q6олоченQ:....-_-------r') ПРОJlВи небезпечних геологічних явищ ( зсуви,карст,сель тощо~_

-

відсутні
.....
ених гірськими
д) HВJlBHicть територій на земельНIИ ДІЛЯНЦІ, поруш

ВИробками

відеУтні_-------------

S.Загат.на характеристика інженерного

облаШТУВання земельної ділянки:

а) водоводів
sidcymHiIiL----s'"':'іd-::С}="=,=Н,z.- - - - - - б) Дощової к_ізaцlї_-----

В) побyrової канanізаціі - - -_ _.JВіdсуnIНі

---------

г'J промислової канапізації - -_ _ _ _--!В HQJlBHOCnIi

------

г?nокanьних очисних споруд._ _ _ _,ВідсутНі
д) дренажної системи
е) газопроводу

_______ відсутні

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

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

________ відсутІІі

є) тепломережі
ВідсутНі - - - - - - - - - - - - ж) enектромережі·_-;-____________В llаявносmі

з) телефонної мережі
ВідсутНі-!УІ Відомості про цільове ПРllзначеllllИ зеаlелыоїї діЛИllКl1

Категорія земель __-=з::,:ємл=:.:..і,:СUl::'~ьС::ь~1(,~о~го~С~n~о~да=р~С~ь~1(,~ог:!:О~nшРаU3!:::ШіНа!::!,;ч:!!е:!:!Н!!!НR!!- _ __
Установлене цільове призначення земельної діnянки ___________
3ЄАfЛі промисловості

та можливість зміни

Цільового призначення і дозволеного функціонального ВИКОРИстання
земельної дinянки
.можливо

Технічний паспорт земельної діnянки:
Сман

Гонтаре""о Й.м.

,астvnни" ІІачалЬІІuка

(

(іиіціanll та npізВllще)

посада)

~__
~_ _ 2009 р.
Р,? _ _

Перевірив

8.0. начальника відділу -..I-~~---;J~.!'~~$
(

посада)

01

2009р.

Затверджую

-

(

посада)

- ( іиіцїaпn та npізВllще

(підпИс)

4

ПОДАННЯ:

земельного Biддїny, за пропозицією
постіRІІОЇ комісії з питань

РОЗВІІТКУ та бnагОУСТРОIО територій,
земелЬНlfX віДНОСlfН, архітектури,
будіВНJЩТва та інвестиціR наЧDJIЬНJfКВ земельного відділу

Л.М.Гудименко

ПОГОДЖЕНО:

ЗасtyПНlfК міського голови

В.О.Андрєєв

дoдDТDK2

ДО рішСIIJUI Броварської ••іської Paдll
від ЗО тlПІUl2009 р. N!.:II.fO- б ~ -()J-

ХарактеР11СТ11К11 лоту, що Вllставляється на аукціон
Місцс ЗІІВХОДЖСІІІІЯ:

•
•

по аyn.Красовського в ройоні ро~міщеllllЯ заводу ссТорrмвш»;
Цільовс ПРIIЗllвчеIIIIЯ:

землі ПРОМНCJlовості;

PO:l"lip зсмелЬllоі ділянки:
0,3366 тв;
Умовп використання земеJlЬІІОЇ ДШЯНКІІ:
Ьепьна ДiJIJIНXa передбачена дпя розміщення об'єray промислового nPllзначеlUIЯ

Вnxoнуючий обов 'JIЗКН міськоro
l'DJrOBR - секретар ради

І.В.СanоЖlCO

ПОДAIПUI:

земельного відділу, за пропозицією
постійної комісії з питань

РОЗВІІТКУ та бnагОУСТРОIО територій,
земельних відносин, архітектури,

БУl'іВНlщтва та інвестицій начanЬНlfКВ земельного в~ілу

Л.М.Гудименко

ПОГОДЖЕНО:

Зас'1')'llНИК міського гоnови

В.О.Андрєєв

Додаток 3

до рішеllllJl Броварської міської РIUUI

від 30 ЛІІПІ1Jl2009 р. НІ 1(й) -,

.'

"-06

Істотні УМОВІІ ДОГОВОРУ ореllДl1

ро3.IІР та МІсце ро:rraшyвШIIIJl земcnыІїї дїЛJIllКlI Щ

e,KpacotlC~Koгo в paIЇo"i ров.'іlllе,,"в ЗОllоду «Topl.."alll;; о В передаm.cJI opelrдy - 0.3366,а.

110

теР.1111 opeIIДI!- 25 РОКІІІ:

РО3.lір ОРСllДllоі маТIІ - J0% lІід II0p..,anlllllllof 2РОІІІОllОС o"illl.." Зf!.\слі "а рік:
цїJILoBe ПРI!знаЧСННJI - зеАlЛі "РОАfIlСЛО(fості:
РІОВІІ

BI!KopIICTaIIIIJl

земcnыІїї

діЛJlllКlI

дlJUl

-

nО·'Іі"lе",ІЯ
_
J#'
_

О

6 'lЖтv

"РО,\ІІIСЛО(f020

IJВIIJ"аче'ІІIRj

РІОВІІ збережеННJI стану об'єкrв орендн

- ЗЄАlел"ІІа дiлRІІка nов,,,,,,а IIepe6wamu в

maа.іпь"ОА'" ста";;
УМОВІІ і строки передачі земcnьної дinJlНlG1 орендаРІО

-

передача зI!",елыlff дiлR",..."

m'ііснюєmьCR ІІіеля держав"оl' реєстраllіf д0201l0РУ opelld" за акто." npllliAlallllR - передачі.'
РІОВІ! поверненНJI земельної дinJlнкн орендодавцеві піCЛJI ПРНПllнеllНJI
ДinIНXa повертаЄТЬСJI орендареві за актом прийманНJI

-

ІІередачі у

cnrall;.

opelUUI -

зеr.IcnыDD

ІІе гіnиlОо\1V nорі"ІІ.ІІО з

тІ"". УЯКОА'" він одержав n'в оре"ду:

існуючі обмеженНJI (оБТJlЖеННJI) щодо використанНJI земельної дinJlнlGl -

• А.eжtl nроfзду;
• черво"а лі"iR бульв, Незалеж"ості;
• '3eA.lIIblla дiлR"ка площею 0,0548 2а в А.ежах іllжеllеРІІОZО кор"дору KDAtyI';Ka"iiillll% Аreреж:
ПЕД lодопроводу, зв 'ЮАУ, теrvrОAlережі та каllалїза"іЙ"Оf

А.ереж;, а також в ,\lежаж

cmlimap"0-3tl%UС"оі' зо"u свердЛОIІUllІІ,'

• cm.орити та за61!зnечunш

YAfOBll

вілЬІІОZО docntylry для nрокладаllllR 110111%, peKOllcmPY"'1/;f та

eКCllJf}'Q1llalfif іСllJIЮЧl1Х ;нжеllЄРІІIІ% АfЄреж. ЩО з"аходвтьCR " А.ежах За311ачеllоf mepumopit
сторонІ, що несе ризик випадкового знищеННJl або пошкоджеИНJI об'EJm! ореНДІ! - opelldap.'
відповідапьвість сторін _ 30 "eBUKOlla",1R 060 "еllале:нсне ""Ko"allllR УАІОІІ dOZOllOPY стаtюlІІІ

Bcvmb ІІідnовідалыlсmьь зzід"о ЧUІІ"ОZО заКОllооаllсmва;,

Виконуючий обов'JlЗКИ ltlicLKOro
I'Опови - секретар ради

LВ.Свпожко

ПОДАННЯ:

земельного відділу, за пропозиціЄІО
постійної комісії з питань
рОЗВlfТІСу та благоустрою територій,
земельних відносин, архітектури,
будівництва та інвестицій начanьника земельного відд·

Л.М.ГудимеНkQ

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови

В.О.АнДРєєв

ПОДАння

~e~eJJЬ~ відділ міської paд~ просить Вас розгJUIнyrи на черговому засіданні
сеСl1 МІСЬКОІ ради питанИJI про ПІДготовку та проведеННJI земельного аукціону з

ПРОдажУ права opeHД~ з~мель~ої діJUIНІ<И площею 0,3366 ra,

розташованої по

&уJl.Красовського в раиоН1 РОЗМІщення заводу "Торгмаш":

Затвердити технічний паспорт земельної діJUIНКИ, розташованої по
&уJl.красовського в районі розміщенlUIЗаводу "Торгмаш", площею 0,3366 га

1.

(додаток

1).

2. Затвердити стартову ціну лоту в розмірі 137210,00 (сто тридцm. сім

ТИCJIЧ

двісті деспь гривень).

3.

Визначити характеристики лоту, що ВИСтaвJUIється на аукціон, згідно з

додатком 2.

4. Затвердити істотні умови договору оренди земельної дiJUIнки (додаток З).

S. Призначити проведеНИJI аукціону з продажу пр~а оренди земельної д~
ва 02 вepecН.R
2009 року о 11.00. Визначити МІсцем проведеНН.R аУКЦІОНУ
l1рИміщеНН.R Украінської універсальної товарної біржі, розташоване за адресою м.

киів, вул.Академіка Глушкова, 1 НІ< «Експоцентр Украіни», павільйон 6.

л.м.Гудименко

Нartanьник земельuого ві .

6рова~СЬКИ~А'іВК
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