
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київськоl ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

ГПро підготовку та проведення земельного аукціону 
з продажу права оренди земельної ділянки площеlО 
О, 19З 1 га, розташованої по вул.Короленка; 

. Розглянувши подання земельного відділу від 12.11.2009 року Н!! 224З 
про П1дготовку та проведення земельного аукціону з продажу права оренди 

земельної ділянки площеlО О, 19З 1 га, розташованої по вул. Короленка, 
керуючись ст.ст. 136-137 Земельного кодексу України, пункту 34 cTaтri 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктів 3.1, З.5-
3.б, 8.1, 8.2 Порядку проведення аукціону з продажу права оренди земельної 
ділянки, затвердженого рішенням Броварської міської ради від 
17.09.2009 року N!!1244-б9-05, а також враховуючи пропозиції постійної 
комісії з питань розвитку та благоустрою територій, земельних відносин, 
архітектури, будівництва та інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

I.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
площею 0,1931 га для розміщення об"єкту комерційного використання -
землі комерційного використання, по вул. Короленка Броварській міській 
раді для виставлення на аукціон з продажу права оренди земельної ділянки 

. в м. Бровари. 

2. Затвердити звіт про визначення вартості оренди земельної ділянки, 
яка відноситься до категорії земель комерційного використання, надається в 
оренду через аукціон площею 0,1931 га для розміщення об'єкту 
комерційного використання по вул.Короленка.. . , 

Визначити стартову ціну лоту в рОЗМІрІ 195 139,00 (сто дев яносто 
п'ять тисяч сто тридцять дев'ять гривень). 

3. Затвердити технічний паспорт земельної ділянки, розташованої по 
вул.Короленка, площею 0,1931 га (додаток 1). 

4. Визначити характеристики лоту, що виставляється на аукціон, 
згідно з додатком 2. 

І.стотні умови договору оренди земельної ділянки 5. Затвердити 

(додаток З). 
. .' 



000707 . . , 



б. Призначити проведенНJI аукціону з продажу права оренди земельної 
діJUlНКИ на 14 січня 2009 року о 11.00. Визначити місцем проведення 
аукціону приміщення Української універсальної товарної біржі, розташоване 
за адресою м. Київ, вул.Академіка Глушкова, І НІ< «Експоцентр України», 
павільйон 6. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 
комісію з питань розвитку та блаГОУСТРОIО територій, земельних відносин, 
архітектури, будівництва та інвестицій. 

м. Бровари 

від 26 листопада 2009 року 
Н!! І ИJ -к--o.r 

І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозиціЄIО 
постійної комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 

будівництва та інвестицій -
виконуюча обов"язки начальника 
земельного відділу - заступник 
начальника земельного відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Начальник юридичного відділу 

Начальник управліИИJI 

містобудування та архітектури -
головний архітектор міста 

Начальник загального відділу 

Голова постійної комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій 

С.А.МаЙборода 

В.О.Андрєєв 

, 
сс:::') cd І.Г.Лавер 

Л.Є.Рибакова 

Н.І.Гнатюк 

С.В.ПіддУбllJl1< 



Додаток І 
до рішення Броварської міської ради 
від 26 листопвда 2009 року 
Н!! /J-I!J-ff-D:r 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАІни ПО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСАХ 

Головне ynрaвnінНІІ Держкомзеr.1У У Київськііі області 

Відціл Держкомзему у м. Броварах Київської області 

3210600000:00:030:0016 
(кадастровий номер земельної дinllнки) 

ТЕХНІЧнИЙ ПАСПОРТ 
земельної діЛІІНКИ, JlК8 ВИСТ8ВJIIIЄТЬСJl на земельні торги, та ії місце розтamy&8ІПІЯ 

М. Бровари вул. Короленка 
(назва населеного пункту) 

2009рїК 



1. І1лощаземельної ДШJIНJGI 0,1931 гектарів (кв.метрів) 
2. Конфігурація та довжина сторін земельної дїЛЯНJGI, рельєф місцевості, опис 
меж земельної ділянки та санітарних, протипожежних, історико-культурних 
та інших зон, де обмежується господарська діяльність, меж частин земельної 
дїЛЯНJGI, які містять обмеження (обтяження) щодо використання землі, 
визначення на кадастровому плані земельної дїЛJIНJGI та в акті погодження 

суміжних меж КОНфігурація не типова. дOв:JIcиHa сторін - 3.96 м. 
24.20 м. 37.38 Ас.1.88 АС. 3.17 м. 5.08 м 50.79 м. 23.47 м. 30.00 м. 20.00 М. 
АСe:JIСУЄ З північно - східної сторони та південно-східна сторони- землі 
загального користування (прОїзд). з nівденно- західної сторони - землі 
загального користування ВУЛ. Камо. та північно-західної сторони - землі пп 
Боюн В.М землі загального користування проїзд. гр. ПодзінБ. ф. • рельєф 
Асісцевосmі - рівнинний. 

11. Відомості про місце розташування земельної ділЯНJClI 
Розташування земельної ділянки відносно населеного пункту: 
а) відстань: 
від межі населеного пункту 1 км. ___________ _ 
від центру населеного пункту 1,2 км. __________ _ 
б) наявні шляхи сполучення Санкт-Петер6шг-Київ-Одеса 

в)пnановіпuшxиспопучення _______ ~-~----------
г) розташування земельної ділянки відносно приміської зони 

в приміській зоні 

г) розташування земельної ділянки відносно рекреаційних територій і 
об'єктів природно заповідного фонду, 

б
, • 

історико-культурних та оздоровчих о ЄКТІВ_ 
не відноcuться _________ _ 

-д)-с-туп--інь--т-ехн-о-г-е-нн-оro--з-а-=б;-р'-';уднення прилеглої до земельної ділянки 

територп~ ___ --------~~==~~------------
не відноситься 

е) наявність зовнішніх інженерних мереж та умови ~ використання: 
в наявностІ 

водопостачання ___ --------- ~----------

канaniзaцll ____ ---------------
в наявності _________ __ 

енергозабеспечення_-------
в наявності _______ _ 

"~иої діпяики в межах населеного пунктуа) адреса 2. Розташування зем~"" 
земельної ділянки /tf.Бровари вул. Короленка 



б) адміністративний статус населеного пункту, чисельність 

населеННИ.Afісmо обласного значення .. чисельність 92 тис. чол. 

в) HaJlВHicть у населеного пункту статусу курорту або історичного міста-:.....-_ 
відсутній 

г) входження населеного пункту до зони радіаційного забруднення 
_________ не входить 

---------------------------------
г~ розташуванни земельної ділянки відносно транспортних магістралей 
населеного пункту автомобільний ШIIJIX - Санкт-Петербv.pг-Киів-Одеса 

д) розташуванни земельної ділянки відносно IШIJIXiв сполучення, які можуть 
використовуватися для транспортування сировини та готової продукції_ 

автомобільний ШЛJIX - Санкm-Петербvoг-Киів-Одеса 

е) розтamyванни земельної ділянки відносно функціональних зон населеного 

пункту--------- ------------------------------------------
(сenьбищнв,промиcnова,рекреацііінв,оздоровчв,заповідна територїJI, регуmoвВВВJI 

історичного nввдmафту, охоровві зови території, об'епи природно-заповідного фонду, 

санітарно-захисні зови промислових об'ектів, водоохоронні зови) 
є) розтamyванни земельної ділянки відносно об'єктів перевищення 
допустимого рівня шуму -__________________ __ 

( специфічне промислове виробвицтво, зaniзlUЩJl, 

автомагістраль, аеропорт тощо) 

ш. Відомості про належність земельної діЛJlНКlI до державної ЧІІ 

комунальної власності 
1. Статус земельної дЇЛJIНКИ державна власність 

2 Найм ",~cr органу державної влади або органу місцевого . eнyв~ .... 
самоврядування, уповноваженого приима~ р1Пlення про ВІДЧуЖення 
відповідних земель Броварська МІська рада. _________________ _ 

з. Відомості про право власності на земельну дimmкy----------
BЇДCY1f.d • 

-4.-Д-аш-·-пр--о державну реєстрацuo: 

2 



а) встановлених обмежень ( обтяжень) на використання земельної ДЇJIJIНКИ_ 

б) земельних сервітутів ------

ІУ. Відомості про грошову оцінку земельної діJlВНКl1 та ЇЇ стартову ціну 

1. Вартість земельної дїJlJlнки відповідно до експертної грошової оцінки_ 
195 139 (сто дев'яносто п'ять тисяч сто тридцять дев'ять) гривень .. 

2. Величина нормативної грошової оцінки земельної ділянки 1 038 549 (один 
Аfільuон тридцять вісім тисяч n 'ятсот сорок дев 'ять) Іривень. 

3. Стартова ціна 195 139 (сто дев'яносто п'ять тисяч сто тридцять 
дев 'ять ) гривень .. 
У. Відомості про природний і господарський стан земельної діJlВНКІІ 

1. Фактичне використання земельної ділянки не використовується 

2. Ступінь техногенного забруднення не забруднена 
3. Інженерно-геологічні умови: 

а) несуча спроможність грунтЩ, _____________ _ 
б) глибина залягання rpунтових вод _ більш 3 МетріВ _______ _ 
В) періодичність затоплення поверхневими BOдaмR. _______ _ 

Незатоnnюється _______________________ ___ 
-г)-з-а-б-о-л-оч-еніСТЬ території не заболочена _______ --:-__ 
г') прояви небезпечних геологічних JlВИЩ ( зсуви,карст,сель тощо), __ 

відсутні 
д) наявність територій на земельній ділянці, порушених riрськими 

виробками Відсутні_--------------

5.Загальна характеристика інженерного облаштування земельної ділянки: 
а) ВодоВодів_ВідсуmНіііl------:-:. ~-:-. --------
б) дощової каналізації BI~дcyтНl. ------

• .н ВІ ~Hl 
в) побутової канатз~11 ... В Ная--В-Н-о-с-т-і-----
г) промислової кан8Jl1Зац11 відсутні 
г')локальних очисних споруд "---------

Відсутні, _____________ _ 
д) дренажної системи -----ВідсутНі 
е) газопроводу З :..----------



є) тепломережі BiдcymHi~ _______ _ 
ж) електромережі відсутні __ 
з) телефонної мережі ВідсуmНі. ______ _ 

ІУ. Відомості про цільове ПРllЗllDчеllllП земельної діЛRНКl1 

Категорія земель __ ....:3:.::е.л::.:fЛ:::..і.=:я~'С~u'~'7Л~О~В!!.!О!!Ї.!.JnшJа~гRl:!!о.м:!:Щ!а!:!Jд~с:=.!Ь~ю~о:!..ї~3а=.!6~V~d~О~lIU=-__ _ 

Установлене цільове призначення земельної ділянки ________ _ 

__ ..:з=-=емл=:.:.і.:.:К:=ОА::.:.,:.::е~р.:&u.::і""~lн:.::о:=г=.о~в::u~ко~р~u!:.!с~nшJа=.!Н:.:!;нл!!t... _____ та можливість зміни 

Цільового призначення і дозволеного функціонального використання 
земельної ділянки 

.мО:НСЛUВО 

Технічний паспорт земельної ділянки: 

Склав 
Головниzi спеціаліст 

( посада) 

Затверджую 

( посада) (підпис) 

4 

н.о. ПаСlоmа 

( івіціanи та прізвище) 

О.М Гонтаренко 

( івіціanи та прізвище) 

( івіціanи та прізвище) 



Додаток 2 

до рішення Броварської міської 
рОД11 від 26 листопада 2009 р. 
Не Ial~-fГ-tJ.Г 

ХараКТСРllCТlIКl1 .1101'1, що Вllстав.ІІНЄТЬСВ ІІа aYKQiOl1 

Місцс 31IаХОДЖСIIIIR: 

по вул. Короленка 

Цinьовс ПРI131Iа-IСIIІІП: 

землі комерційного використання; 

Р031\Іір 3Сl\ІCnЬllоі ді.llПllКIІ: 

0,1931 га; 

у І\ІОВІІ ВllКОРllстаllНП зсмcnьооі дinПIIКО: 

Земельна дiJDmxa передбачена ДJUI розміщення об'єкту комерційного використаннв 

ВикоН)'lОЧИЙ обов'язки міського 
голови - секретар ради І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицією . U.. . ... 
ПОСТІИНОІ КОМІСІІ З питань 

розвитку та блаГОУСТРОІ0 територій, 
земельних відносин, архітектури, 

будівництва та інвестицій -
начальника земельного відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Л.М.Гудименко 

В.О.Андрєєв 



Додаток) 

до рішення Бровврської міської 
радll від 26 листопада 2009 р. 
Н!! fhl-:Н--or 

ICТOТlIЇ УІ\ІОВІІ ДОГОВОРУ ореШДІІ 

розмір та місце розташування земельної діЛЯНКII, що в передаєrься оренду 
0.1931 га. ПО В)'Л. Короле1ll\а 

термін ореНДІ! - 25 РОl\ів,' 

розмір орендної плати - J 0% від IIOO.1&IOII"'B1IO;· гРОlllОВОС Olli1lI\II З~'fЛі ІІа оіl\.· 
цільове ПРI!Зllачення - зе.\lлі I\O.1&IeOlli';II0ZO ВІІl\ор"стОllllЛ.· 

умови ВlfКОРИстання земельної ділянки - для РО3Аlіще1l1lЛ об 'ату 1\0."ерІtil;1І0го 
nР"З1lаче1l1lЛ.· 

умови збереження стану об'скТа ореllдll - з~"елЬ1lа ділл1ll\а ПОВІІІІІІа nеребувотll В 
задовіЛЬ1lОАІУ стаІІі,' 

УМОВlі і строки передачі земельної ділянки орендаРІО - передача ЗеАlелЬ1l0f ділл1ll\lI 
здіlїСН10сться 17ісля dep:JlCaB1Iof реєстраці;' договору оре1lдll за Оl\тО.1&1 nР"'~"О1l1lЛ -
передачі,' 

УМОВІ! повернення земельної ділянки орендодавцеві після припинення оренди -
зеАlелыla діля1l"а повертається opelldapeBi за о"тОАI IJРllііАlаllllЛ - передачі ycmalli, 1Іе 
гіРIllОАIУ nоріВllЛНО з "ШАІ. У ЛІ\О."У віll одержав іТ в оре1lду.· 

іСНYlочі обмеження (обтяження) щодо використання земельної ділянlСИ - BldnOBidllO 
до А,істобудіВНІІХ )І.,"ОВ і оБАfежень та 17роеl\ту ЗеАfЛеустрою щодо відведеllllЛ зеАlелыІ!'· 

дiлRIІЮI.· 
сторон&, що несе ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкта оренди -

оре1lдар.· 

відповідальність сторін - за 1ІеВ"I\ОllаllllЛ або ІІеllале:ЯСllе ВlIl\Оllаlll1Л )І."'ОВ договору 
cmOPOII" "есуть відnовідалыlстьь згідllО Чllllllого заI\Оllодовсmва,' 

дотримання державних будівельних норм; 

умови передачі у заставу та внесення до статутного фонду права оренди земельної 
ділянки - 0llelldall ІІІ А,ає права передавати opeHdOBallY зеАlелыІy діллllА-У у заставу та 
В1Іесе1lНЛ до статУnlllого фОllду.· 

здійснення відрахувань на розвиток соціальної та інжене~ноі інфраструктури міста 
_ 10" загалЬІІОЇ "ОІuтОРІІС"О;' вартості 6удіВІІІIlIтва об'єкта .1&ІІстобудwаllllЛ. ВZl3l1ачеIlО!' 
згідно з деР:JlСаВ1ШАIU будівелЬНZlJllZI 1І0рАlaJ&Щ без WЮX1f!аllllЛ BlIn~poт ~ nРllдбаlll1Л та 
(llIділеннл 3eJ1,ель"оl ділл1lЮI. звілЬ1lеllНЛ будівелыlгоo Аlаuд.аllчu"а ВІд будІВель, споруд та 
іllже1lеРlllа ,,.,ереж, влашmуваН11Л Blly~~pIIIIIIЬO. та nОЗaJ&lаuдаНЧU"ОВlа IlІжеllеРlllа Аteоеж 
і споруд та mpallcnopIIJllla "OAIWliI\OlllU. 

. • бставини що мо РПЛlIНУТІI на зміну або ПРИПlmення діі 
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договору оренди земельної ділянки - від " ІІІ. t н е * ~ 
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ВI!КОНYlОЧИЙ обов'язки міського 
ГОnови - секретар ради 
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ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозиціЄIО 
. U.. . -.. 

ПОСТІИНОl КОМІС11 З питань 

розвитку та блаГОУСТРОJО територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій -
начальника земельного відділ 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови В.О.Андрєєв 
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ВИКОнуІочому обов'язки міського 
голови - секретарю ради 

Сапожку І.В. 

,v 11 ,2,іl J 
-d." ,;..-(' 

ПОДАННЯ 

Просимо розглянути на черговому засіданні Броварської міської ради 
питання про підготовку та проведення земельного аукціону з продажу права 
оренди земельної ділянки площею 0,1931 га, розташованої по вул. Короленка: 

I.Затвердити проект землеустрOlО щодо відведення земельної ділянки 
площею 0,1931 га ДJIJI розміщення об"єкту комерційного використання - землі 
комерційного використання, по вул. Короленка Броварській міській раді для 
виставлення на аукціон з продажу права оренди земельної ділянки в м. Бровари. 

2. Затвердити звіт про визначення вартості оренди земельної ділянки, яка 
відноситься до категорії земель комерційного використання, надається в оренду 
через аукціон площею 0,1931 га ДJIJI розміщення об'єкту комерційного 
використання по вул.Короленка . 

Визначити стартову ціну лоту в розмірі 195 139,00 (сто дев'яносто п'ять 
тисяч сто тридцять дев'ять гривень). 

3. Затвердити технічний паспорт земельної ділJIНКИ, розташованої по 
вул.Короленка, площею 0,1931 га (додаток 1). 

4. Визначити характеристики лоту, що виставляється на аукціон, згідно з 
додатком 2. 

5. Затвердити істотні умови договору оренди земельної ділmки (додаток 3). 
6. Призначити проведення аукціону з продажу права оренди земельної ділянки 

на 28 грудня 2009 po~ о 11.00 ... Визнач~~ м!сцем проведення аукціону 
приміщення Української УНІверсалЬНОІ товарнО1 БІРЖІ, .?озтamо~ане за адресою м. 
Киів, вул.Академіка Глушкова, 1 НІ< <<Експоцентр УкраІНИ», павшьйон 6. 

Виконуюча обов"язки начальника 

земельного відділу - заступник _ ~ 
начальника земельного відділу yv--" С.А.МаЙборода 
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