
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИlвськоJ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Г Про підготовку та проведенНJI земельного аукціону І 
з продажу права оренди земельної ділянки площеlО 1 1500 га 

розташованої по Об"їзній дорозі в районі розміщення АЗС ТОВ ,'деліка" 

Розглянувши подання земельного відділу від 16.07.2009 року Н!! 1374 
про підготовку та проведенНJI земельного аукціону з продажу права ореНДІІ 
земельної ділянки nлощеlO 1,1500 ra, розташованої по Об''їзніЯ дорозі в 
районі розміщення АЗС ТОВ "Деліка", керYlOЧИСЬ ст.ст. 136-137 Земельного 
кодексу України, пункту 34 ста'1'ТЇ 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», пунктів 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!!1 010-54-05, а також 
враховуючи пропозиції постіЯної комісії з питань розвитку та благоустрою 
територіЯ, земельних відносин, архітектури, будівництва та інвестиціЯ, 
міськарвда 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічниЯ паспорт земельної ділянки, розташованої по 
Об"їзній дорозі в рaliоні розміщенНJI АЗС ТОВ "Деліка", площею 1,1500 га 
(додаток 1). 

2. Затвердити стартову ціну ~oтy в розмірі 585104,00 (п'ятсот 
вісімдесят п'ять тисяч сто чотири rpИВНІ). 

3 В актеристики лоту що виcтaвnяєrься на аукціон, згідно . ~н~итих~ , 
З додатком 2. 

І·СТОТНІ· vмови договору оренди земельної ділянки 4. Затвердити .І.'. 
(додаток 3). 

іону з продажу права оренди земельної 
. 5. Призначити проведення a~ 11 оо. Визначити місцем проведеННJI 
Д~ на 02. вересня 20~9 po~ іве ~альної товарної біржі, розташоване 
аУІщіону ПРИМlщеННJI YКPa1HCЬK~1 УНГ. Ршкова,1 НІС «Експоцентр Украіни», 
за адресою м. Киів, вул.АкадеМІка лу 
павільйон 6. 
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6. Контроль за ВIІконаННJlМ цього рішенНJI покnаСТІf на постійну 
комісіІО з питань розвитку та благоустрою територій, земельних відносин, 
apxiTeктyplf, будівництва та інвестицій. 

м.Бровари 
від 30 nИПНJI 2009 року 
N!! ,({.9,J - 69'-О§ 

I.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозиціЄJО 
постійної комісії з питань 
розвитку та благОУСТРОIО територій, 
земельних відносин, архітектури, 

будівництва та інвестицій - ~:----:t.~~~~-
начальника земельного відді5і Л.М.Гудименко 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Начальник юридичного відділу 

Начальник упрaвn~ННJI 
містобудуввнНJI та архітектури -
головний архітектор міста 

В.О.Андрєєв 

q-= І.Г лавер 

Л.Є.Рибакова 

Начальник зaranьного відділу ~.:..--~~~ Н.І.ГнатюК 

Голова постійної комісії з питань 
розвитку та ~лaroУСТРОJО територій • 
земельних ВІДНОСИН. архітектури 

будівництва та інвестицій • . И с.в.mдцуБНJIIC 



• Додаток 1 
д~ PIWCIIIIJI Броворської ~liCЬKOЇ РIUIІІ 
ВІД 30 ЛI'ПIIJl 2009р. N!dI~-"?'-d""" 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАІни ПО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСАХ 
Гопавне управліННJI Держкомзему у КllївськіА o5nocri 

Biддїn Держкомзему у .1. Броворах КlIЇВСЬКОї o5nocri 

3110600000:00:052:0525 
(KQДI1C1pOBIIA номер земельної дimnlКlI) 

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ 
ЗСМeJIЬної дiJuпucи, ва ВИCТВВJUIЄТЬСJl на ЗСUeJIЬні тopm, тв її ~Iicцe р031'DlП)'ВIIНВIr 

1\1. Бровари по Об'їзній дорозі в районі розміщеННR АЗС ТОВ <<lIеліка)) 
(назва населеноro пункту) 

2009 рік 



1. пnо~а зем~ьної діJIJIНКИ • 1,1500 гектарів (кв.метрів) 
2. КОНфlrypац~ ~ ДОвжина CТ~PIH земельної діJJJlНКИ. рельєф місцевості. ОПИС 
.,еж земелЬНОI ДІJIJIНКИ та саНІтарних. ПРОтипожежних. іcroрико-культурних 
та іНШlfX зо~. д.е обмеЖУЄТЬСJl господарська діJШьність. меж частин земельної 
дiJUlHКJI. JlКI МIСТJlТЬ обмеженНJI (ОбтяжеННJI) щодо ВИКОРИСТ8ННJI землі. 
Вll3иаченНJI на кадастровому плані земельної діJJJlНКИ та в акті поroдженНJI 
C)'ltfіЖНИХ 

меж кон і а ія не типова довжина сто ін - J 82 08 .1\1 188 57 .1\1 55 85 
АІ,88.27 • .1\Іe:JIСУЄ 3 північно - східно; стОРони територія ТОВ «YKJНlїHCЬKi 
ІОНnJо:»Сні "YR 'ши», 3 іниlих сторін світу - землі загалыlгоo користvвання 
lfyл. Східна, nроїзд. Об 'їзна дорога), рельєф .1\,іСllевості - piBHиHHиlї. 

П. Відомості про місце розташуваllНЯ зеl\ІелЬІІОЇ діnЯllКl1 
РозтamyввнНJI земельної дїЛJlНКИ відносно населеного пункту: 
а} відстань: 
від межі населеного пункту 150 м, _________ _ 
від центру населеного пункту 3,0 км, _________ _ 
б) HIJIВHi ШЛJIXИ сполученНJI Санкт-Петербшг-Киів-Одеса 
в) планові ШЛJIXИ сполученНJI о о оо 
г} розташувавНJI земельної діЛJlНКИ ВІДНОСНО ПрИМIСЬКОI зони 

В приміській зоні 

г} розтamyв8ННJI земельної діmmки відносно рекреаційних територій і 

об'єктів природно заповідного фонду, І о 
історико-культурних та оздоровчих об tmB_ 

не відноситься ____ ~::-::___--
-Д}-cтym--'-вь-т-ехв-о-ге-нн-оro-з-а-::б:-р~-::днеННJl прилеглої до земельної дimппcи 
ТериторііL _____________________ _ 

о о о ереж та умови їх викориCТ8НИJI: е} HlJIВвicть зовВ1ШВ1Х 1Вженерних м _ 
водопостач8ННJI 0-------------------------
КанаПЬацu ______ -----------

енергозабеспечеВНJl_------

. межах населеного пунктуа) адреса 
2. Розташув8ННJI земельної д1JIJlНКИ в Об 'їзніlї до озі в ІЇоні .іи ення 

земельної дimппcи МоВ ва по 

Dc ТОВ «деліка» 



б) _fіністративний статус населеного nyнll"rV • 
••• J. ЧlfселЬНIСТЬ 

населення АІ;сто обласного значенНJl чисельнІсп, 91" " '1 Ь ~ nlllС. чол. 

В) HIUIBHicn у населен~го nY~~ статусу курорту або історичного міста 
Вlдсутнш -----

r) входжеННJI населеного пункту до зони радіаційного забруднення 
__ ----------------невхОдиnlь-________________________________ _ 

r') розташування земельної дітrнки відносно транспортних магістралей 
нвcenеноro пункту автомобільниlї ииua - Cahkm-ПеmеDбvoг-Киів-Одеса 

д) розташуванНJI земельної ділянки відносно шnихів сполучення. які можуть 
використовуватися ДJIJI транспортування сировини та готової продукції_ 

QВnZOJlfобільнuй ШJI1IX - Санкm-Пеmербvoг-Київ-Одеса 

е) розтamyванНJI земельної ділянки відносно функціональних зон населеного 

~--------- ----------------------------------------
(ceJJьбищна,проt.lиcnова,рекреаціАнв,оздоровчв,звповідиа територiJr, peryJOOBaJlU 

історичвоro JlВRДШВфty, охоронні зони території, об'екти природно-зanовідноro фонду, 

санітарно-захисні зони ПРОМИCJIових об'еmв, водоохоронні зони) 
є) розтamyванНJI земельноі дітrнки відносно об'єктів перевищеННJI 
ДОпустимоro рівня шуму в зоні перевищення ЩУАfУ 

( специфічне npомиcnове вироБНIIЦТВО, зllJlїЗНІЩІІ, 

ввтомanстрanь, веропорт тощо) 

nІ . . v ·JJЯНКИ дО державноі чи • ВІДомості про налеЖНІСТЬ земельно. ДІ 
kOМYB8JJIaHOi ВJlacHocтi 
1. Статус земельної дiJIJmки державна власність 

2:" Найменувании органу державної влади аб~ органу Mic~e=eНIIJI 
ймати РІшення про Вуо, -'J ••• 

СВМовридyJlaнНJI, уповноваженого при. д 
відповідних земель Броварська Аflська ра aL_-----------

3 . . емenьну діJIJIнКУ._------• ВІДОМОсті про право власНОСТІ на з 
- _відсутні . 
4. дані про державну реєстрацІЮ: 
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а) встановnених обмежень ( обтяжень) на в 
ИКОрИctaнНJI земельної дinaнки 

----------------------~- -

--
б) земельних сервітутів ______ " 

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

!У. Відомості про грошову OQillКY зеl\ІелЬІІОЇ діЛЯllКl1 та іі стартову QillY 

1. Вартість земельної ділянки відповідно до експертної грошової оцінки 
585 104,00 (n 'ятсот вісімдесят n 'ять тисяч сто чотири) Іривні. -

2. ВeJIИЧИВа нормативної грошової оцінки земельної діЛJIНКИ 172 961,00 (сто 
СUfдесяm тисяч дев 'ятсот шістдесят одну) Іривню. 

3. Стартова ціна 585 104,00 (n 'ятсот вісімдесят n 'ять тисяч сто чоmиpuJ 
mивні. 

У. Відомості про ПРJlРОДНИЙ і господаРСЬКllЙ cтall земельної ділянки 

1. Фапичне ВИlCористанНJI земельної діланки не ви1Сористоgєmься 

2. Ступінь техногенного забрудненНJI ш! забруднена 
3. Івженерно-reoлогічні умови: 

а) несуча спроможність грунтіВL_----:----:::--------
б) гnибииа З8JIJIГ8НИJI rpунтових вод _ більи, 3 А'етр;В, ______ _ 
В) періодичність затоплеиНJI поверхневими водвми\..-______ _ 
~ ____ ~Не3аmоnRюQnься------~~----------------
г) заболоченість території не 3а60лочена~_-------
r') прояви небезпечних геологічних ЯВИЩ ( зсуви,карст,сenь тощо __ 

- відсутні ..' ених гірськими 
д) иаавНЇсть територій на земелЬНІЙ Д1ЛJlНЦІ, поруш 

ВRpoбками Відсуmні_------------

облаштування земельної дinRнки: 
S.Зaranьна характеристика іюкенериого 

а) водоводів BidcynJHiziL----В-:і~dс=~=m=Н-:;і--------
б) Дощової каналізації _-----

) _Відсуmні-------
в побутової каналізації ----'":;3--



r' промислової КаНanізації ______ --.! 
І в IIQJfIJllocmi "------
г')nокanьних очисних споруд ___ --.)відсуmllі 

"-----------------
д) дренажної системи ________ відсутІІі 

-----------
е) rвзопровоДУ відсутНі 
є) тепломережі відсутні -----------
ж) enектромережі в HQJfIJHOCmi 

3) тenефонної мережі відсутНі--
!УІ Відомості про цільове ПРІІЗl18чеllНИ зеl\lмы�оїї діЛИllКl1 

Категорія земель __ -=з:.:::е.мл=~і :,:СlЛ::' .=:ьс=ь~,,=о=гО:2с:!.!n=о~да~р~с:.!!ь~ко!!!г~О~n~Р2!uз~н~а~ч!!:е!!:нНЯ~ __ _ 

Установлене цільове призначенНJI земenьноі ДЇJulнки _______ _ 

землі промисловості та можливість зміни 
ЦільОВОГО призначення і дозволеного функціонального використaнНJI 
земельної ділянки 

мож:ливо 

Технічний паспорт земельної ділянки: 

Cuaв 
_myп1lиK ІІачалыlкаa 

( посада) 

_...:;.~....;;.l( __ 2009 р. 

Перевірив 
В.о. начальника відділу -...,..4~~---"#. 

( посада) ( ~""'J 

~_Dl __ 2оо9Р, 
ЗатверджуЮ 

- ( посада) (підпис) 

-
4 

Й.М rOHm0ll'H"o 
( iвiцiвml111 прізвище) 

( ївіціDJJИ 111 прізвuщe) 



ПОДАННЯ: 

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

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

::. 
/, 

. 
", \ 

t • . . 

Л.М.Гудименко 

В.О.Андрєєв 



Додаток 2 
до ріШС11111 Броварської ",іської 
PIUUI від 30 JlIIПIIІ 2009 р. 
N-1І9,,/-G'--()оГ 

ХарактеР11СТ11К11 лоту, що Вllставляється ІІа аукціОl1 

Місце :ШDходжеIIllR: 

ПО Об'ізllій дорозі в pВnolli розміщеllllR АЗС тов ссДcnікв»; 

Цільове ПРII:JIІDчеIIIlR: 

'- -
земnі промисловості; 

PO:Jl\lip :Jемельноі дїЛRНКII: 

1.1500 га; 

УІ\ІОВИ ВІІКОРИСТDННR :Jемелыlіi ділянки: 

3емІШЬна дiJIRнкa передбачена Д1IJI розміщеННR об'єкту промиcnовоro nPІІЗНDчеННR 

Виконуючий обов'JI3КИ міського 

roПО8И - секретар ради 
I.В.Сanожко 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицією 
постійноі комісіі з питань 
розвитку та блaroУСТРОIО територій, 
земельних відносин, архітектури. 
будівництва та інвестицій
начальника земельного відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

. : .-. 

Л.М.Гудименко 

В.О.Андрєєв 



Додаток 3 

ДО ріШС'I'" Броварської .Ііської 
p~,J}A 30 тlПНJI 2009 р. 
N! r! Y.r. - 6' .. о.г 

ІСТОТІІі Y~IOBII договору ореНДІІ 

розмір та місцс розтаWYВDllllJl зсмельної діМ'IКlI Щ 
НІ. по 06 'fз!,1ri дорозі " PQriOll~ роз."іщеllllR АЗС тов "Д;Дi"~:" передаєrьск 0pclrдy - 1.1500 

теРМІІІ opeOДlf 25 ро",,,.' 
Розмір 0PCIIДJIOЇ плати - 10% ",'д "О .................. =~UoР·шl,!!Qnш'!!!Il!!!lJ'!!!'Оі!!f..JгfJрZ!iОwllr!!IО!!J"!Іі!о!!.fll:О'UJ,і!nll~"'''l!11ЗI!J~~!ІІUI~/~ІІ~QUР2!і~".· 
цільове призначеННJI - ЗЄАUlі "РОАlllсдо"остl; 

у.IОВII використаННJI земельної діЛJlНКlI - для роз."і",еll'lR об 'ату nnО.""СДОІІ020 
lJll'ОllQчеllllR.· 

. у.IОВИ збер~жеННJI стану об'єкта OPCНДII - ЗСМlелЬІІQ дiЛR""Q nО""""0 nеneБVflQn'" " 
JадовIлыlАІуy ста",.· 

умови і строки передачі земельної дїЛJIНКlI орсндарlО - nередQЧQ зе."ель"оf ділRІІ"'''' 
JдіrїСІІЮєmьCR після дер:ж:tlв"оf реєсmро"іТ договору оре"д" ЗQ а",.",,,.,, nрml"аІІІIR .. 
"е"доч;.· 

умови повернеННJI земельної дiJUlНКlI орендодавцсві піCJUI ПРllПllнеllНJI ореНдІІ -
Jа,елЬІІQ діляН"Q nоверmаЄnІЬСЯ орендареві ЗQ а"тОАІ nР"Й"Q",1R - nеneдочl у ста"l. 11, 
гlpІиОА'У nоріВ'IRІІО :І mШІ. v R"OAIV ві" одеРЖQВ fї в ODВ"dv,' 

існуючі обмежеННJI (оБТJDКеННJI) щодо ВИКОРИCТВННJI ЗСМC:nЬНОЇ дimппal- вlдnо"lд"о 
да А,ісm06удіВНІI% УАІО" і 06АteжеllЬ та npoe"'1IrI ЗеАUlеvcтрою ",адо lІідllедеllllR зє."eJlыlff 
ділвll""і 

сторон&, що несе ризик випадкового знищенНJI або пошкоджеННJI об'єпа ореНдІІ -
О""дОРі 

відповідальність сторін - ЗQ ІІеflll"О"О"'1R Qбо lІеllQЛе:1ІСІ,е fIII"OllOllllR »"011 д02ОІІОРУ 
СnJорони несуть відnовlдалыlсmьь ,zidllO 11І""'020 JO"OllodQllcmBO: 

ВnКOНУЮчий обов'взки міського 
1'ОПови - секретар ради 

І.В.СвпоЖКО 



ПОДАННЯ: 

земельноro відділу, за пропозиціЄlО 
постійноі комісії з питань 
розвитку та благоустрою територііі, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицііі -
начальника земельного відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник мiCLKOro голови 

Л.М.Гудименко 

В.О.Андрєєв 



ВИКОRylочому обов'язки міського 
голови - секретарю ради 

/fd; (!Ui/" -Ч ~апожку І.В. 

J/J, () ft t9 .J 
ПОДАННЯ 

Земельний відділ міської ради просить Вас розглянути на чергово . . ооо. ••• му заСІданНІ 
сеСl1 МІСЬКОІ ради питанНJI про ПІДготовку та проведення земельного аукціону з 

продажу права оренди земельної ділянки площею 1 1500 ra, розташованої по 
Об"ізній дорозі в районі розміщення АЗС ТОВ "ДeniKa'~: 

1. Затвердити технічний паспорт земельної ділянки, розташованої по 
Об'їзній дорозі в районі розміщення АЗС ТОВ "Депіка" • площею 1.1500 га 
(додаток 1). 

2. Затвердити стартову ціну лоту в розмірі 585104.00 (п'ятсот вісімдесят 
п'т ТИСJIЧ сто чотири гривні). 

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

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

s. Призначити проведенНJI аукціону з продажу права оренди земельної 
дітппси на 02 BepeCНJI 2009 року о 11.00. Визначити місцем проведення аукціону 
приміщення Української універсальної товарної біржі • .!'озташо~аи~ за адресою м. 
kиів, вул.Академіка ГпymкOBa. 1 НІ< «Експоцентр УКРаіНИ». павшьион 6. 

liаIJ8JlЬНИК земельного відділу 
Л.М.Гудименко 

.-----
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