
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИІВСЬКОJ ОБЛАСТІ 
РІШЕННя 

ГП . 
ро Пlдготовку та проведенНJI земельного аукціону І 

з продажу права оренди земельної ділянки 
площею 0,91 ОО га, по бульв. Незалежності 

в районі розміщення заводу «Стріл&» 

РозгJUlНУВШИ подання земельного відділу від 16.07.2009 року N!! 1385 
про підготовку та проведенНJJ земельного аукціону з продажу права оренди 
земельної діJUlНКИ площею 0,91 ОО га, по бульв.Незалежності в районі 
розміщеННJ[ заводу «Стріла», керуючись ст.ст. 136-137 Земельного кодексу 
Украіни, п. 34 статті 26 Закону України «Про місцеве caмoBpJJдyВaнНJJ в 
Украіні», п.п. 3.1, 3.5-3.6, 8.1, 8.2 Порядку проведенНJJ аукціону з продажу 
права оренди земельної ділянки, затвердженого рішенням Броварської 
міської ради від 23.01.2009 року N!! 1009-54-05, 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 дiлJJнки, ро~ташованої по 
по бульв. Незалежності в районі розміщення заводу «Стрша», площею 
О,9100га (додаток 1). 

2. Затвердити стартову ціну лоту в розмірі 546091,01 (п'ятсот сорок 
шість тисяч дев'яносто одна rpH.) 01 коп. 

що виставляється на аукціон, 3. Визначити характеристики лоту, 
зriдно з додатком 2. 

нди земельної дiлJJнки 4. Затвердити істотні умови договору оре 
(додаток 3). 

. з одажу права оренди земельної 
• 5. Призначити проведення аУКЦІОI{ ОО ~изначити місцем проведеННJJ 

дIJbuncи на 02 вересня 2009 po~ ~ . . ної товарної біржі, розташоване 
аYlCцiоиу приміщення УкраїНСЬКОІ унІверсаль 
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за DJ1PecOIO М. Київ, вул.Академіка Гnyшкова, 1 НІ< «Експоцентр Украіни)), 

d88ЇJ1ЬЇlОИ 6. 

6. контроль за виконанням цього рішенюt помасти на постійну 
.С·ІЮ З питань розвитку та бпаГОУСТРОІ0 територій, земельних відносин, 

~.tl • • 'й 
арХітектУРИ' БУДІвництва та 1Нвестищ . _ 
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виконуючий обов' Jlзки 
roпови - секретар ради 

с:\ .-_ \..,. lСЬКОГС?.· . і - DJ ~ 
d,. .," -. , • 
~.,.. -}. \- І " 

~ t.a ' -\- ... 
~'711'''1_;;:' 

'=:,;;-- --;;.-

м.Бровари 
від 30 ПИПИJ[ 2009 року 
N! 1191- 60/-05" 

І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицією 
постійної комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій -
начanьника земельного відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник MicLKoro roлови 

Нач8JIЬВИІС юридичного відділу 

НаЧ8JIЬВИІС управлінни 
містобудувimвя та архітектури
ronовниі архітектор міста 

Л'М.ГУдименко 

В.О.Андрєєв 

/ 

с--) 

С"""/ ~ І.Г.Лавер 

Л.Є.Рибакова 

На'l1llПdlИX 3111'11J1ЬВoro відділу ~ -z. Н.І.Гватюк 

Гоnова постійної комісії 3 питань 
розвитху та ~naroУстрою теРиторій. 
зем~вих ВІДНОСин, архітеХ'1'УРИ, 
БУДІВництва та інвестицій 

С.В.ПіддУбllJlC 



Додаток 1 
до piWCllllR 6ровврської міської Рaдll 
від 30 nllПllR 2009р. Н! #91- 6!! - ()С-

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАІни ПО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСАХ 

ГОnОВllе УПРDDJIіlll1R Держкомзе~1У У Кllївськіlt області 

Відділ Держкомзему у м. 6роварах Київської області 

3:110600000:00:038:001 О 
(КDДIICТPOBIIIt Ilомер земenы�оіi дinRrlКU) 

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ 
зе~lenьиоі дiлJmки. яка виCТВD1UlЄТЬCR на земenьиі торrи. та її місце р031'ВllJYDDllИR 

м. Бровари бульв. Незалежності в раііоні РОЗ"fіщеННR ЗDDОДУ ссС1рinщ) 
(нвзва населеноro П)'ІІК1')') 

2009 рік 



1.l1nош.а зем~ьної ділянки • 0,91 гектарів (кв.метрів) 
2. КОНфlryраЦI~ T~ довжина CТ~PIH земельної ділянки, рельєф місцевості, опис 
меж земелЬНОI ДІЛЯНКИ та саНІтарних, протипожежних, іСТОРИКО-КУЛЬТУРНJfХ 
та іНШIІХ зон, де обмежуєrься господарська діJIJIьність меж частин земельної 
діпянкJt, які містять обмеження (обтяження) ЩОД~ використання зеloші, 
ВIІзначенНJI на кадастровому плані земельної ділянки та в акті погодження 
суміжних 
~Іеж конфіZ)lрація ПРЯАfокутня. довжина сторін - /09.8/АІ./ /2.93д 75.09 АІ 
&.83. 42АІ. АІе;нсує З 11івденно -західно; сmорони- територія ТОВ trABmolleHIIJp 
ПАНАВТD» . 3 11івнічно- західно; та північно-східно; сторони -зе.\rлі 
заzального користvвання - бульвар Незалежності. з nівденно- східно.' сторо"" 
- теРllторія кранобvдівно; фірми trСтріла», рельєф Аіісцевосmі - ріВНIІННUlї. 
інженерниlї коридор JIIере:нс комунікаціЙ на 3ЄАlельній ділянці nлощеl0 0,5289 
га,(mеІVlопровід-0,1338га ,водоnровід,каналізаllія - 0,3149 га .. ЗВ'Rзок - 0,0361 
га, ЛЕП- 0,3157 га,свердловина- 0,09/0 га J, 

П. Відомості про місце РОЗТDWУВDІІІІЯ зеJ\lель .. ої діЛЯ111С11 
Розташування земельної ділянки відносно населеного пункту: 

а) відстань: 
від межі населеного пункту 1,6 км, __________ _ 
від центру населеного пункту 2,6 км, ___ , ________ _ 
б) наявні шляхи сполучення бульв,НЄ3алежносml, ________ _ 
в) планові шляхи сполучення, ,оо 
г) розташування земельної ділянки ВІДНОСНО ПРИМІСЬКОІ зони 

В nриміськ;й зон; 

, ' носно рекреаційних територій г) розташування земельної дІЛЯНКИ ВІД 

об'єктів природно заповідного фонду, , 
історико-культурних та оздоровчих об'ЄКТІВ_ 

не в;дНОСZlться оо ' 

прилеглої до земелЬНОI ДІЛЯНКИ д) ступінь техногенного забруднення 

територп~----~~~::~---------~~========= 
не забруднена 

, " мереж та умови іх використання: 
е) наявність ЗОВНІШНІХ ІнженерниХ 
ВодопостачанНJl~в~н~ая~внwо~сwmw;L---------------------.-. 

каналі3ації~ __ -...!в!..!Н~ая=в~НО=с .... 11.L-;--------------

~Аf~,Б=Р~о~в~а=р~и~6=ю~~~Ь~&::::::==~ __ --------~----------«СтРіла» _ 

1 



б)адміністра11fвниR статус населеного ПУНIl'nI ЧlfС • • бл ' •• J' елЬНІСТЬ 
населення А"сmо о aCIIOZo ЗllачеllllR .. ЧllсenЬІІ;сmь 92 nIllС.ЧОЛ. 

В) НDJlвність У населеного пунК1У статусу курорту або історичного міста 
B;дCYnlll;ZЇ ~-

г) входженНJI населеного пункту до зони радіаційного забрудненНJI 
_---------не входumь ________________ _ 

r') розташування земельної ділянки відносно транспортних магістралей 
населеного пункту_вздовж бульв. НезалЄЖllосmі 

"------------------

д) розташування земельної ділянки відносно uшяхів сполученНJI, які можуть 
використовуватися для транспортування сировини та готової продукції __ 
аВI1ІОАfобільнuzi uшвх - KUfb-Черніzів .. Південно-Західня зал;ЗНIIlIR 

е) розташування земельної ділянки відносно функціональних зон населеного 
пункту 

_____ ~nрол(uслова __________________________________________ _ 

(сenьбищна,ПРОМlfcnова,рскрсаціПна,mдоровча,3DПОВЇДIID теРllТорія, РСГУnЮВaJlНR 

історичного nандшафту, охоронні зони території, об'екти природно-заповідноro фонду, 

санітарно-захисні зони промислових об'еmв, водоохоронні зони) 
є) розтamyванНJI земельноі ділянки відносно об'єктів перевищенНJI 
допустимого piBНJI шуму не входить в зону перевищення ЩУЛ'v 

( специфічне проltrиcnове Вllробницrво, ЗDJJізНIЩВ, 

автомвriстрапь, аеропорт тощо) 

Ш. Відомості про ІІалежність земельної діЛИ.IКII до держаВllОЇ ЧІІ 
Комунальної власності 
1. Статус земельної ділянки державна власність 

2. НвйменуванНJI органу державної влади аб~ органу Micu.eBoгo 
самоврядуванНJI уповноваженого прийма~и РlшенНJI про В1ДЧ)'Ження 
'. ' r 'Рська ЛІІська рада. ______________ _ 
ВІДПовІДНИХ земель ~POBa 

-3" сп' на земельну ділянІСУ _______ _ 
. ВІДОМОСТІ про право власно 
~ ____ вщсутні~----------~.-.-----------------------------------
4. Дані про державну реЄСТР(ац1БIО• ень) на використання земельної ділянки_ 
а) встановлених обмежень о тЯЖ 

- 2 



-
б) земельних серВітутіВ" _________________ _ 

ІУ. BiдoalOcтi про грошову OQillIC)' зеl\ІелЬІІОЇ діЛЯllКl1 та її стартову QillY 

1. Вартість земельної ділянки відповідно до експертної грошової оцінки 
546091,00 (n"ятсот сорок ",ість тuсяч дев'яllосmо одна) гривень.:-

2. Величина нормативної грошової оцінки земельної ділянки 736146 
(СЇАІсоm тридцять Іuість т"сяч сто сорок ",ість) гривень. 

3. Стартова ціна 546091,00 (n"ятсот сорок шість nшсяч дев'яносто 
одна ) rpивень. 

У. Відомості про ПрllрОДllllЙ і господарСЬКllЙ cтall земелы�оіi діЛЯllКl1 

1. Фактичне використання земельної ділянки _не використовуєrься __ 
(резервні території .А,іста) 

2. Ступінь TexнoгeHHoro забрудненНJI не забруднена~ ______ _ 
3. Інженерно-геологічні умови: 

а) несуча спроможність грунтівl ______________ _ 
б) глибина залягання tpунтових вод _ біль", 3.А'етрів, ______ _ 
в) періодичність затопnенНJI поверхневими водами, _______ _ 

_____ не затоплюється _______________ _ 
г) заболоченість території не заболочена, ________ _ 
г') прояви небезпечних геологічних явищ ( зсуви,карст,сель тощо~_ 

відсутні . 
д) HВJlBHicть територій на земельній ділянці, порушених прськими 

виробками відсутні __ ------------

5 3 'нженерного облaшryвaнНJI земельноі дїJlJlнки: . агальна характеристика 1 . 
а) водоводів_в наявност'і----в-ная-В-Н-о-сm-:::;і --------
б) дощової каналізаціі в НаявНості _______ _ 
в) побутової каналізації в наявності 
г) промислової каналізації відсутні '------
r')локальних очисних споруд відсуmНіl_---------
д) дренажної системи відсуmНі,_---------
е) rазопроводу в НаяВНосmі~--------
є) тепломережі в НaJlвності __ 
ж) електромережі в НаявНосmі, ______ _ 
з) телефонної мережі ellllJl зеl\leJlьноі ділJlНКD 

!У. Відомості про цільове ПРl1311ач 

~-. ___ -lD~~~·flJr1.·~n~~wflwlcn~о~Во~с~nW,іL-------------------
~тегор1Я земель ..,с;іоІ' ~ 3 



YcтaHoвneHe цільове призначеННJlземenьної ділJlНКИ _______ _ 

зе.Alлі nРОАfuсловосmі та можливість зміни 
Цільового призначеННJI і дозволеного функціонanьного використання 
земельної діuнки 

.AlО:НСЛUВО 

Технічниіі паспорт земельної діЛJlНКИ: 

Склав 
заСnlVlJIlllК ІІачалЬllllКО 

( ПОСада) # 
~ __ a'~ __ 2009 р. 

Перевірив 
В.о. начальника відділv _~~~~~~ 

( ПОСада) 

01 _~ __ 2009p. 

Затверджую 

( ПОСада) (підпис) 

4 

-

rOllnlopellKa О.н. 
( ініціатІ та npіЗВJlще) 

ItiliIJdiiil!!/):a npізВllще) 

( ініціатІ та npізВlllце 



JJUДАННЯ: 

земельноro відділу, за пропозиціЄIО 
постійно і комісії з ПlіТВНЬ 
розвитку та бпаroУСТРОJО територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій -
начanьНJfКВ земельного відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського ГOJJОВИ 

І • 

Л.М.ГУдименхо 

В.О.Андрєєв 



Додаток 2 

ДО ріШСllНJI Броварська' місько' 
Paдll від 30 ЛІІПІ.. 2009 р. 
N! 119-1- 'l-D.Г 

ХарактерllСТllКl1 лоту, що ВllставляєтьсSl 118 аукціОl1 

МІсце 31lDходжеllllИ: 

бульв. Незanежвості в paliOlli розміЩСНlІ1 звводу "Стріла". 

Ціnьове ПРI131IDчеIlНИ: 

зеr.ші промисловості; 

PO:Jalip земenЬllоі діЛИIIКII: 

0,9100 ra; 

УаlОВП ВllКОРllстанни земenы�оїї діЛИRКIІ: 

Земспьна ДЇJUmкa передбачена ДJIR розміщеJlНR об'єкту проr.IИCnОВОro ПРИЗJlаченНR 

Виконуючий обов 'JI3IСИ міського 

roпови - секретар ради 
І.В.Canожко 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицією 
постійноі комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій -
начальника земельного відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

" 

Л.М.Гудименко 

В.О.Андрєєв 



Додаток З 

ДО ріШСllІІR Броварської .Ііської 
рпJд зо ЛІІПІIR 2009 р. 
НІ! Т' :т'('-6r-О!J-

ІСТОТІІі УІ\ІОВІІ ДОГОВОРУ ореllДl1 

розмір тв місцс Р03ТВ1ОуваllllJl зсмелы�оїї дuuП' IКlI 
ОП б ііі' , що в персдаєrьcJI OPCIIД)' -

А91 !іга. ПО. УЛЬВ. езалеЖІІОСnll в ра';о"і РО:щlще""R за"оду «Стріла»: 
терМІІІ ореНДІІ - 2' РОl\lв: 
P~3Mip opellДНOЇ плаТlІ - 1 O~ "ід "OD."amll""Of 2POII'OBOr 011111І", Зfl.,rлl "а рІ,,; 
цшьове признвчення - зеМЛІ ППОМИСЛОВОсті: 

УМОВІІ BIIKOPIiCYВIIHR земельної діЛЯllКlI - для роз."і"'l!lІІlR об 't:I\nrv nDО.""СЛОВого 
Ш"I311ачеllllR,' 

• у.IОВII зберс:жеllllЯ СТІ1ІІ)' об'єкта ореllДН - Зfl."f!IIь"а дIЛR"l\а nов,,,,,,а nеоебwrат" " 
задовrлыl,уy ста",.' 

у.IОВИ і строки передачі земельної ділЯНКlI орендаРІО - "ередача зfl."f!IIь,,01 дIЛR"I\" 
здll;СІІЮЄnIЬCR nіCЛR деDжав"оl' ресстраllіі догОIJОРУ оре"д" за а".",о." nР"""а"'1R _ 
",вдачІ; 

у.IОВИ повернення земельної ділянки ореllдодавцеві після ПрllПllнення орендІІ -
!9'f!IIblla діллllка IJовертаєтьсл оре"дарев; за аl\то." "p"I1\,alll,. - передачІ устаlll. "е 
ziPUIOAf1J "OpiBIIRIIO з тш,. У ВІ\ОА'У в;" одержав fї в opelldv: 

ісН)'lОчі обмеження (обтяження) щодо використання земcnьної діляИIDI - вlдnо"lд"о 
до А,lстоБWівнux 1ІА'ОВ і оБАfЄжеllЬ ",а "poeкmy ЗеАrлеустрою ",одо вlдведе"'1R Зfl."f!IIь"оf 
dilиlllКlI: 

АteЖQ nРОfзду.· 

- чеРВОІІа ліlliR бульв. НезалежllОС",;,' 
звА'f!IIыla діллнка 1VIОЩЄlО 0.j289 2а в АteЖах і":нсе"ер,,ого KOPlldopy 1\00,,,,,,ll\a";IЇIII« 
АІеРе:нс: ЛЕП. водоnроводУ. зв ІО""у, теnлmteреж; та ка"аліза,,;ЙІІОf А"Реж;. а тlll\ОЖ 
в Ate:JlCtl% санітарно-захисноf зон" свердлов",,,,; 

- CnlВориnlll та забезnечи",и УА,ови вілыlгоo доступу для nРОЮlодOllI,. 11081«, 
peKollcnrpygi;' та eKc1Vlyanrauiї ;СІІУ'оч,а ;ІІжеllеРIІІIХ А"реж, 11(0 ЗllаходRтьCR " _"ежах 

ЗQJначеноf територі;: б' кта о eндll 
сторонІ, що несе ризик випадкового знищення або пошкодження о є р -

gpe"dqg: ~ 
• • • • за 1'.ВІІl\о"аНІ" або ІІе"алежllе ВIІI\ОllаНI,. »"08 u020ВОРУ 

ВIДІІОВIДВJlЬИlСТЬ СТОРІН - .. , 
стОРОНІІ несуть відnов;дальнісnrь згідllО Чllllllого заКОllодавства, 

до;римllИИJl ~ержавних будівельни: :~:~~ЬHOЇ та інженерної інфраctp)'1СТУрП I\Ііста 
здіАсневня ВІДРвхувань на розв~о. об't:I\та А,;ст06 all' В10llачеllоr 

- 10" загально;' кошmо UCllof ва ",ост, б IВHII~mBa 0111" В1,т от з 11 lІд6 IIR та 
зzlд"о з де жаВIllu..и б iBf!IIbl!Iu.", 110 !А'Q,II:ель:о А.а,їдm,ЧUl\а вІд 6 ;вель СПО та 
,,,аlле,,,1R !l1!JI'єлыlff діллнкlІ, звrлыlння б j ОЗQ,ll,аlїдаllЧUКОВlIХ IІІжеllе 1111% А" еж 
llf!Ж:elle '1111% А.є, 'ж влашт '/lН11R ВІІ m ;,,",ьо- та n 

lmорШ та nrpallcnopmllla Km,w,iKallirї:. о ств oro фонду права оренди земcnьної 
)'МОВИ передачі у заставу та внесення Д Z:II земель дiлRІІ~ заста та 

Abraкв - о ellda не А.ає 1I аво nе едаflаnlll о IlI_' __ ~ .... 
!Несе",,. до с",аnrУnlllого фОllду;, ~':Ha' ЗІ\.ЇНУ або nPJшпнения ДІЇ 

інші )'МоВи та обставинИ, ЩО.І\ІО 7;;\ ,~~, .;.\ 
.цoroвopy оренди зсмcnьної ДЇJUПIКlI- ВІд , ,~~ ;' ~ 

ВUJcОН)'lOЧИІ обов'язки MicLKOro 
l'OJJови - секретар ради 

* (-:'1 '" Q 
r.1a ~Cl 
_t -аІ _.- Ь 

(\\ -?, ... СanожкО 
(.JO -JJ ,;..... • . ... 



ПОДАННЯ: 

земельноro відцілу, З8 пропозицієrо 
постійної комісії з питань 
розвитку та бnaroУСТРОIО територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій -
начальника земельного відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського гоnови 

Л.М.ГудимеНХо 

В.О.Андрєєв 



Q}I/, 
U~_-' 

$J.P! .. JИ) 
(!PJ!J ( 

Виконуючому обов'язки '-Ііськоro 
голови - секретаРІО ради 

Сапожку І.В. 

ПОДАННЯ 

Земельний відділ міської ради просить Вас розглянyrи на черговому засіданні 
сесіі міськоі ради питання 66 про підготовку та проведення земельного аукціону з 
продажу права оренди земельної ділянки площею 0,91 ОО ra, по 

бульв.Незалежності в районі розміщення заводу «Стріла»: 

1. Затвердити технічний паспорт земельної діmrнки, розташованої по 
бульв.Незалежності в районі розміщення заводу ссСтріла», площею 0,9100га 
(додаток 1). 

2. Затвердити стартову ціну лоту в розмірі 546091,01 (п'псот сорок шість 
ТИСЯЧ дев' яносто одна грн.) О 1 коп. 

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

4. Затвердити істотні умови договору оренди земельної ділянки (додаток 3). 

5. Призначити проведення аукціону з продажу права оренди земельної 
ділянки на 02 BepeCНJI 2009 року о 11.00. Визначити місцем проведеВНJI аукціону 
приміщеННJI Украінської універсальної товарноі біржі, розташоване за адресою 
М. Київ, вул.Академіка Глушхова,l нк «Експоцентр Украіни», павільйон 6. 

Начальник земельного відд· л.м.ГудимеНkО 

І 6PODOPCЬHMA~B~ 
Вх!аНIJЙ .N2~.53 r;Y 
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