БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИ!вськоl ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

г Про підготовку та проведення земельного аукціону
з продажу права оренди земельної дimrнки
nлоut..ею .1 ,655~ га, по Об'їзній дорозі

І

в раиоН1 РОЗМІщення овочевої бази

РОЗГЛJlНУВШИ подвннв земельного відділу від 16.07.2009 року ни lЗ81
про підготовку та проведеннв земельного аукціону з продажу права оренди
земельної ділянки площею 1,6553 га, по Об'їзній дорозі в районі розміщеннв
овочевої бази, керуючись ст. ст. 136-137 Земельного кодексу України, п. 34
eтaтri

26 Закону
3.5-3.6, 8.1, 8.2

України «Про місцеве самовридуввннв в Україні», п.п. З.1,
ПОРJlдКУ проведенНJI аукціону з продажу права оренди

земельної ділJlНКИ, затвердженого рішенНJlМ Броварської міської ради від

року N!!1011-54-05, а також враховуючи пропозиції постійної
комісії з питань розвитку та благоустрою територій, земельних відносин,

23.01.2009

архітектури, будівництва та інвестицій, міська рада
ВИРІDJИJIA:

1. Затвердити технічний паспорт земельної дimmки, розташованої по
Об'їзній дорозі в районі розміщеННJI овочевої бази, площею 1,6SSЗ га
(додаток 1).

2• З атвердити стартову ЦI'ну лоту В розмірі 844 269,00 (вісімсот сорок
чотири тисячі двісті шістдесят дeB"JIТЬ rpивень).
иCТВВЛJIЄ'ІЬся на аукціон, згідно

3. Визначити характеристики лоту, що в
з додатком 2.

4. Затвердити істотні умови договору оре

кди земельної дimmкн

(додаток З).
•

днжу права оренди земельної
.
11.00. визначиТИ ~ICЦ~M проведеННJI

аУКЦІОНУ з про

. S. Призначити проведенНJI
д1JIJIики на 02 BepeCНJI 2009 ро? ~

аУКціону приміщеННJI УкраїНСЬКОІ УНlверс

альної товарної БІРЖІ, розташоване

000519

за aдpeCOIO М. Киів, вул.Академіка глушков.,1 НІ( «Експоцентр УкраїНІ!)),

павinыІнH 6.

6. Контроль за виконанням ць~J!IенНJI покласти на постійну
1CoMicїJo з питань розвитку та бла:бО.et:nО1оn;~Р.М10ріЙ, земeJ'IЬНИХ відносин,

•

•

V._\'~t

вр~ітепурИ, БУДІвництва та Інвест

Ф
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виконуючий обов'язки міс бго
голови

-

секретар ради

від

30 липНJI 2009 року
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І.В.Сапожко

ПОДАННЯ:

земельного відділу. за пропозицією
постійної комісії з ПІІТВНЬ

розвитку та блаГОУСТРОIО територій.
земелЬНIІХ відносин. архітектури.
будіВНltцтва та інвестицій -

начonьнJtка земельного Bi~II""'~ ~J~~~\_.:!.Л!..:.::М~.~Гудименко
ПОГОДЖЕНО:

В.О.Андрєєв

Заступник міського голови

"І

с:;

ССі/'

Начanьник юридичного відділу

І.Г.Лавер

НаЧ8JIЬНИК ynравлінНJI

містобудуввнНJI та архітектури головний архітектор міста

Л.Є.Рибакова

Начanьник загanьного відділуL..._ _ _ '--"--~~

H.I.rHa'l1OK

Голова постійної комісіі з питань
розвитку та благоустрою територій

.

.

земельних ВІДНОСИН, арХІтектури

будівництва та інвестицій

•

'
С.В.ПіддуБНJIIC

Додаток І

до рішеarНІ Броворськоі a.icLKo!'p'rw.
BЇlI30 ЛІ.ПJІІ 2009р. N! HIb-~ "'ОГ

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАІни ПО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСАХ
Головне УПРlUlJJіJlJ1І Держкомзему 'У КJIЇвcькiB області
Відділ ДеРЖКОА.зем'У 'У А•• Броварах l<J.iDCLкoi обnaс:ті
3210600000:00:052:0526

(КDДIIC1pOBIIIt ноаІСР 3cMcnыJоіi дUwIКИ)

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ
3eМeJlЬHOI Д..,иап
;"euки,

..

~
11. вроварп

по

__
_ .. ВИCТ8ВJIJIЄТЬCJI на земельні Topm. та її місце p031'lllDy8I1ННJ1

06'-I3Н.·Й

aopo:Ji В

районі розміщеннв овочевоі баз'l

(назва населеноro пункту)

2009р.

1. пnо~а земс:жьноі ділянки
• 1,6553
гектарів ( кв.метрів)
2. КОНфlrypаЦI~ T~ довжина CT~PIH земельної ділянки, рenьєф місцевості, опис

Аlеж земельно! ДШJIнки та саНІтарних, протипожежних, історико-культурних

та іНШIІХ зон, де обмежується господарська діяльність меж частин земельної
дїJUlИКИ. які містять обмеженНJI (ОБТJlЖенНJI) щод~ використаННJI землі,
ВllзначенWI на кадастровому плані земenьної ділянки та в акті погодженНJI
суміЖНИХ

меж KOII; аl ів ІІе типова дов:JIСllна сто ін _ 8705 АІ 9539 АІ22 92
A.,l68.6 АІ.33.68 АІ. 127.44 АІ.. Аlе.?ІСуЄ 3 17івніЧІІО - східно; сторони _ територія
«БJ ва ський оптовий инок» 3 17івде1ll10-західно; сто ни- те ито ія
ТQB «Українськ; ванта:ясні 1МJ 'єри».з nівнчно- західно; стОРОни _ 3ЄАІЛі

заzanьного ко ист 'Вання
!/І. Східна та південно - східно; сто ни _ 3ЄАІЛі
заzanьного користування (Об 'ЇЗна дорога). релЬЄф А,іСlIевості - PiвHиHHиZЇ..

П. Відомості про місце розташування зеl\ІелЬІІОЇ діЛЯllІСl1
Розташування земельної ділянки відносно населеного пункту:
а} відстань:

150 М,__________
3,2 км:....-_~~~-----

від межі населеного пункту

від центру населеного пункту

б} наявні WЛJIXИ сполучення Санкт-Петербшг-Ки;в-Одеса
в} ШІанові ШЛJIXИ сполучення
.
оо
г} розташування земельноі ділянки відносно ПрИМIСЬКОI зони
В nрим;ській 30Н;

г} розташування земельної ділянки відносно рекреаційних територій і

об'єктів природно заповідного фОНДУ"

.

історико-культурних та оздоровчих об ЄКТ1В_
не в;дноситься

оо

•

-Д)-cтym--'нь-т-е-хн-о-ге-н-н-о-г-о-з-а';:бр=-у=-днення прилеглої до земельНО1 ДlШIНКИ
території

.
в З0ні електРОАlагНlтного поля

. .Інженерних мереж•.___________
та УМОВИ іх використання:
е} наявність зовнішнІХ
_
водопо~чання

________--------

кавалізацu ________---------енергозабеспечення __-----------

оо

2. Розташув8НWI земелЬНОI Д1JJJlНКИ

земeJlЬНОЇ дiJuпucи
2§Очевоі базu

•

В межах населеного ~~a) ~eca
06 'їзніl; до озі в flllOHI ОЗАІІ ення

АІ.В ова 1I по

б) адміністративний статус населеноro пункту, чисельність
иасenенНJI А.;сmо 06ЛQСІІОZО 3l1QченН1І" чиселыІстьь 92 тис. чол.
В) НDJlвність У населен~го ПУ~~ статусу курорту або історичного міста
ВlдсуmНIlI
---

-

г) &ХоджеННJI населеного пункту до зони радіаційного забрудненНJI

_----------:Не входить

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

r') розташуванНJI земельної діЛJlНКИ відносно транспортних магістрanей
населеного пункту QвmОАf06ільниzi ШJl1IX - Cahkm-ПеmеD6урz-Кrіfв-Одеса
д) розтamyв8ННJI земельної ділJlНКИ відносно ШЛJlхів сполучеННJI, Jlкі можуть
ВJlкористовуваТИСJl ДnJl транспортуваННJI сировини та готової продукції_

QвnrОА.о6ільниЙ ШJIJIX - Санкm-Пеmер6урz-Київ-Одеса
е) розташувВННJI земельної діЛJlНКМ відносно функціонanьних зон населеного

~--------

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

(сenьбищнв,промиcnовв,рекреаціііttа.ОЗДОРОВЧlІ,3вповїдна територїJI, регуnювlUIIIJ(

icтopJl1llloro ландшафту, охоронні зони території, об'еlml природно-заповідноro фонду,

саві18рво-захисві зони промислових об'ектів, водоохоронні зони)

є) розтamyв8ННJI земельної дinвнки відносно об'єктів перевищеННJI
Допустимого piBНJI шуму

В 30Н; перевищення шуму

( специфічне проltlиcnове виробництво, зanізШПUl,
ввтомаПстрВJIЬ, аеропорт тощо)

m•Відомості про наJJежність земелЬНОI...
ДІЛИ НКІ. дО державно' чи
КОl\l)'ІІвльноі ВJJacHocтi

1. Статус земельної дinвнки

державна власність

1 Наймевув8ННJI органу державної впади або органу Mic~eBOГO

CВМOBPJIДyВ8ННJI уповноваженого приймати рішеННJI про В1ДчуженНJI
ВідпОВідних зем~
Броварська .міська paдa~____- - - -

з: Відомості про право власності на земельну діпянІСУ_-----відсутні
4. дані про державну реєстрацію:

2

о) ВCТlНовnених обмежень ( обтяжень) на

_

ВИКОристаННJI земельної дimrнки_

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

-б) зе"lелЬНlfX сервітутів_ _ _ _ _ _,

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

-

ІУ. Biдoalocтi про грошову OQillКY земель ..ої діЛЯIІКl1 та ЇЇ стартову Qilty

1. Вартість земельної діЛJlНКИ відповідно до експертної грошової оцінlОІ
844 269,00 (віСЇАІсоm сорок чотири тисячі двісті 11Iістдесят дев 'Rmb )!ривень..
2. Величина нормативної rpошової оцінки земельної діЛJlНІСН 414744,00
(чотириста чотирнадцять тисяч СЇАІсот сорок чотири) шивні.

844 269,00 (віСЇАІсот сорок чотири тисячі двісті
Ulістдеcяm дев 'ять ) mивень.

3.

Стартова ціна

У. Відомості про ПрllрОДНllЙ і господаРСЬКllЙ стан земельної діЛЯНКlI

1. Фапичне використанНJI земельної дїЛJIнки

не використовується

2. Ступінь техногенного забрудненНJI забруднена
3. Івженерно-геологічні умови:
а) несуча спроможність rpyhtiBI____--=---:------б) глибина з8JIJlГaнНJI rpунтових B~Д _ білЬUI 3.метріВ:.......-_ _ _ _ __
в) періодичність затопленНJI поверхневими водвмИ,________
~--~Не3атОnnюQnьCR------~---------------------

г) заболоченість території
не 3аболочена~_ _- - - - - г') оропи небезпечних геологічних JlВИЩ ( зсуви.карст.сель тощо:........._

BidgyInHi

.....

ених ri ськими

В) побутової каналізації_----ВідсутНі------3

r) ПРОМІІСЛОВОЇ Канanізації ______--.!B HflRBHOCm;

------

....._ _ _~В;дсуm";

г')JlОКanьних очисних споруд

д) дренажної системи

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

______ в;дсуmll;

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

е) rвзопровоДУ

в;дсутll;

є) тепломережі

в;дсуmllі ---------------------

ж) enектромережі

в HflRBHocmi

з) тenефонної мережі

ВідсутНі---

!УІ ВіАОl\lОсті про цільове ПРl1311DllеllllЯ ,еl\lелыоїї діnЯllКl1
КатеroрїІ земель

__..:3:.,::e.JI:::fЛ:::.,і=СІЛ=':=ьс~ь~~~о~го~с~n~о~д~аR!!!С=.!іь~~~ог!Е!О!..JnWРі!!uз!:Шна!!ч!!е:!!,,!!!Н4'Я _ _ __

Установлене цільове призначення земельної ділянки

3eJ1fЛі nро.мuсловості

________
та можливість зміни

ЦШьовоro npизначенНJI і дозволеного функціонального використання
земельної ДЇЛJIНКИ
МОЖ:ЛUВО

Технічний паспорт земельної дinRнки:

CКJIaв

JtICIII1II1HUK ІІачtulыlкаa

( посада)

К
підпИС)

О.М ro"mlll1'''~o

( іиіціапи та прізвище)

_-=~;,....,;~~_2009 р.

N

Перевірив

В.о. начальника відділу _~~~~~

( посвда)

(пrimA1С)

-~ ~o_1__ 2009P'
Затверджую

(

-

посвда)

( іиіці8JII1 та прізВПЩС)

( nїДnIIC)

4

ПОДАННЯ:

•

•

•

земельноro ВІДДШУ. за ПРОПОЗИЦІЄЮ

постіііної комісії З питань

розвитку та блаroустрою територій.
земелЬНlfX відносин. архітектури.
будівництва та інвестицій начВJIЬНИка земельного відділу

Л.М.Гудименко

ПОГОДЖЕНО:

Зас'l)'lIНИК міського голови

В.О.Андрєєв

.,
.,

..

Додаток 2

ДО ріШ~1111І Броварськоі міськоі
радll ВІД 30 ЛІІПІІІ 2009 р
Н! 1t9j--6r.. ОS•

XapaICТcpllmIKII.lJ0ТY, ЩО ВllttaВ.lJя....
~
і
~ ••ея ІІа _УКЦ 011
МІсце зпаХОДЖСIIIIR:

по Об'їзній дорозі в раАоні розміщеllllJl овочевої базll
Ц1пьовс ПРИЗllаЧСIIIIR:

землі промисловості;

Po:.allp зеаlCJIьпоі дїЛRIІІОI:
1,БSS3га;
УаlОВИ використаИllR земenьноі ДШЯНКІІ:

3смет.на дiJUпuca передбачена ДJIR розміщенНJI об'єпу промисловоro ПРll3наЧСl1НJI

І.В.Сапожко

ПОДAIIIUI:

земельного відділу, за пропозицією
постійноі комісії з питань

РО3ВlіТКУ та бnаГОУСТРОIО територій,
земельних відносин, архітектури,
будіВНlfцтва та інвестицій на'lВnЬНIІК8 земельного відділу

Л.М.Гудименко

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського гоnови

В.О.Андрєєв

ДОдаТОк 3

ДО ріШСIII18 Броварської ~liCЬKOЇ
PDдI!.,..,!,iд 30 nlIПI18 2009 р.

N!

77i3-Gl-tJ!j

Ieтonli УАІОВІІ доrовоРУ opelIДl1

~,РОЗМіРQта6'" Mi.~Ц; РОЗ/~аlllll зсмenыоїї дinнllKII, що

1 6jJ~zQ, !,О

.31"" uО ОЗ в QIIOII; O~";,, еll11R ОВочеtlоf 6азl В передаєn.cн 0PClrдy
теРМJII opellДlf - 25 ро"lв.'
І
розмір opelIДHOЇ nлаТlf - 10" від
•
II0p."QnlllBllof ZnOll'OBof 0"'1111.." Зе.\ur; ІІа ,1,,;

-

цільове ПРlfзначеШl1 - ЗЄАfЛ; nРО'''"СДОllості:

)')ІОВІІ ВІІКОРИСТВНRЯ земenыоїї ДUunIКlI - для po~"i",ellllR

DJl·IJІІQЧ'""Rі

06 'єкту

nno.""CДOBOZO

)')ІОВІІ збер~жеНIIІ стану об'скта opellДlI - ,е."елЬІІQ діляllКQ notlllllllQ neoe6J1tJomll "

JаdmrIлЬІІOJlf11 ста",;

)')ІОВІІ і строки передачі земельної діЛІНКJI opellДВplO - "е,едОЧQ зІА,елыlff діляllll..,'

м;.ЇСІІЮєmьCR IJ;СЛЯ деРЖQВІІО;' реєсm,аlІ;і' договору opelldu зо

011.7110."

ntgtdQчl,'

nDln;'''ОIllIR •

)')fОВИ поверненНІ земельної діЛННКlI орендодавцеві піCJUI ПРllПJlнеННІ ореНДІІ

_

JtAltJlbIIQ дiлRІІ"Q 1J0вєртаЄІ7ІЬСЯ ореllдареві зо 011.'11'0111 nplIIiA'OllllR - передачі ycmOlli. lІе
гір.иOJlOl nоріВIІВIІО З І7ІШІ, У RK01lf11Bill одержав ;r в ореllду;
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ВlПСоиуючий обов'оки міськоro
l'Onови - секретар р8ДИ

І.В.CanоЖІСО

ПОДAlПlЯ:

земenьноro відділу, за пропозиціЄJО
постіRної комісії З питань
РОЗВІІТКУ та блаroустрою територій,
земenЬНl1Х відносин, архітектури,

будівництва та інвестицій начальника земenьного відділу

Л.М.ГудимеНІСО

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міськоro голови

В.О.Андрєєв

ВИКОнуІочому обов'язки міського
fАV;"АГjЛОВИ - секретаРІО ради
~апожку І.В.

ПОДАння

• Земельний
.
.•.. відділ
.. міської ради просить Вас РОЗГЛJlНУГИ

заСIД~1 сеСll МІСЬКОІ ради ПИТВННJI

на черговому

про підготовку та проведеННJI земельного

аУКЦІОНУ з продажу права оренди земельної ДШJlНКИ площею

Об'їзнШ дорозі в раЯоні розміщенНJI овочевої бази:

1 6SSЗ ra,
'

по

Затвердити технічний паспорт земельної дiлJIнки, розташованої по
Об'їзній дорозі в раЯоні розміщенНJI овочевої бази, площею 1,6SSЗ га (додаток 1).

1.

2. Затвердити стартову ціну лоту в розмірі 844 269,00 (вісімсот сорок чотири
mclЧi двісті шістдеСJlТ деВ"JlТЬ rpивень).

3. Визначити характеристики лоту, що висТ8ВЛJlЄТЬCJI на аукціон, згідно з
додатком 2.
4. Затвердити істотні умови договору оренди земельної дiлJIнки (додаток З).

. S. Призначити проведеННJI аукціону з продах<>: права оренди земел~ноі
дшJППcи на 02 BepeCНJI 2009 року о 11.00. Визначити МІсцем проведеlПlJl аукЦІОНУ
nPнміщеННJI Української універсальної товарної біржі, ~озташов~: за адресою
М. Київ, вул.Академіка Глушкова,l НІ< <ткспоцентр Украши», павшьион 6.

IlaчlUIЬВик земельного ві •

Л.М.Гудименко

-------

