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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

~po підготовку та проведення земельного аукціону 
з продажу права оренди земельної ділянки площею І 

0,0351 ra, розташованої по вул. Короленка,64-в 

І( 

;ОЗГЛЯнyDши подання земельного відділу від 10.02.2010 року Н!! 131 
про ПІДГОТОВКУ та проведення земельного аущіону з продажу права оренди 

земельної ділянки площею 0,0351 га, розташованої по вул. Короленка,64-в, 
керуючись ст. ст. 136-137 Земельного кодексу України, пункту 34 cTaтri 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктів 3.1, 3.5-З.6, 
8.1, 8.2 Порядку проведення аукціону з продажу права оренди земельної 
дiлmки, затвердженого рішенням Броварської міської ради від 27.08.2009 
року Н!1216-68-05, а також враховуючи пропозиції постійної комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій, земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій, міська рада 

ВИРППИЛА: 

I.Затвердити проект землеустро~, щодо BiДBe~~ННJI земельної дimппcи 
площею 0,ОЗ51 га для розміщення об єкту комеРЦIИНОГО використання .-

. 'ин'" ого використання по вул. Короленка,64-в Броварсьюй 
зеМЛІ комерЦl ' . .. 

. '" . иставлеuull' на аУКЦІОН з продажу права оренди земеЛЬН01 
М1сьюи раді для в ппп . 

дimmки В м. Бровари. . 
2 З и звіт про визначення вартості оренди земельної ділянки, 

. атвердит горії земель комерційного використання, надається в 
яка відноситься до K~Te О 0351 га для розміщення об"єкту 
оренду через аУКЦІОН площею, 64-

.... истання ПО вул. Королеика, в. 
комерц1ИИОГО викор . в розмірі З9 001,00 (тридцпь дев"ять 

Визначити стартову ЦІНУ лоту 

тисяч одна гривня). .. . .. 
. .. паспорт земеЛЬНОІ д1JIJlНКИ, розташованОI по 

З. Затвердити теxmчииио ОЗ51 га (додаток 1). 
вул. Короленка,64-В, площею , 

тики лоту, що виставляється на аукціон, згідно 
4. ВизнаЧИТИ характерис 

з додатком 2. ,v оренди земельної ділянки 
1
• статні умови договор" 

5. ЗатвердиТИ 

(Додаток З). а іону.з продажу права оренди земельної 
6. ПризнаЧИТИ npовед~ ~ 11.00. Визначити місцем проведення 

дimmки на ЗІ березня 201 ро . , 
І 
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аукціону приміщенИSI У країнської універсальної товарної біржі, розташоване 
за адресою м. Київ, вул.Академіка Глушкова,l НІ< «Експоцентр УкраїнИ»), 
павільйон 6. 

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

виконуючий обов'язки міс 
голови - секретар ради 

м. Бровари 
від 18 JПQтого 20.10 року 
N!! ІІІ,! 9-,;. (J!; 

• 

І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицією 
постійної комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій -
начальника земельного відд:іл~У ___ -r= ~......-- .М.Гудимевко 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Начальник юридичного відділу 

Начальник управліlПlJl 

містобуД)'!lання та архітектури
головний архітектор міста 

Голова постійної комісії з питань 
розвитку та ~лагоустрою територій, 
земельних В1ДRосии, архітектури, 
будівництва та інвестицій 

В.О.Андрєєв 

, <==> \" d І.г.Лавер 

~'I f/F О. Л.Є.Рибакова 

Н.І.Гнатюк 

, 

С.В.Піддубвяк 

І 
І 

. 
І 
І 



Додаток 2 

до рішенНJI Броварської міської 
ради від 18 тотоro 201 О р. 
Ng.l~J.f.. '~-()!J-

ХаракrеРllCnIКП .1101')', ЩО впставnвєrьсп ІІа aYКQiOl1 
МІсце ЗllаходжеПIIJI: 

по вул. Короленка,64-в 

Цшьове ПРllзпачеllllR: 

землі комерційного ви~р~стання; 

РОЗ1'lір зе1'leJlы�оіi ДШSlIIКlI: 

0,0351 га; 

У1'IОВИ використаИИR зе1'leJJьпоі ДШRНКП: 

Земельна дimппca передбачена J1)UI розміщення об'єкту комерційного ВИІСорист8ННJI 

Вповуючий обов'JI3:.МПJa 
голови - секретар р 

І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

земельного відцілу, за пропозиціЄlО 
постійної комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 

будівництва та інвестицій -
начальника земельного відцілу 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

! .~ 

Л.М.Гудименко 

В.О.Андрєєв 



Додаток 3 

до рішення Броварської міської 
Ради~ І!ів 18 mотоro 2010 р. 
N!! /~'y-".P-Pb-

Inonli УI\IОВП ДОГОВОРУ opellДll 

розмір та місце розташування земельної дimrвхи 
0,0351 га,. ПО ВУЛ. Короле"ка,б4_в ' що в передається оренду -

теРМІН оренди - 25 років,' 

Р~ЗМір орендної плати - 10% від IIOlJA.amuBlloi· 2DошоtJоf Оllі"ЮI ЗВАюі на рік: 
цшьове призначення - 3ЄАfЛі KOA.ep"iUllOZO вuкорuста",lЯ,' 

умови використання земельноі дimrнхи - дЛJI РО3А.іlllеllllЯ 06 'єкту KOAfЄpuizїIIOZO 
прUЗllаче",IЯ,' 

. умови збереження стану об' єкта оренди - зeJI.елыla ділянка nовUІІІ,а nере6уватІl в 
задОВlЛЬНОАfУ стані,' 

умови і строхи передачі земельної дimmхи орендаРІО - передача звА'єлыlff діляllЮІ 
здійснюється після державноf реєстрації договору opelldu за акшОА' npUIЇA,alllUl _ 
передачі,' 

Виконуючий обоВ'JI3JCИ міс 
roлови - ceICperap ради 

І.В.СапоЖJCО 



ПОДАННЯ: 

земеnьного відділу, за пропозицією 
постійної комісії з питань 
розвитку та бnагоустрою територій, 
земenьних відносин, архітектури, 

будівництва та інвестицій -

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського гоnови 

Л.М.Гудименко 

В.О.Андрєєв 



Додаток 1 .1_.1 -----------.....-...i~ '=-=-~~;oкwu-----..,:::! ::CL------------____ --,д~О_d.р~ішn_",.еН=НJj~G~ро_В,.....B..;.p~cь=K=O::_ .. I-м,11:!=_cь-K-o-i Р~ІІДИ ___ ~ 
ВІД 18 ЛJОТОro-w-rо POKi~!, ___ _ 

ДЕРЖАВний КОМІТЕТ УКРАІни ПО ЗЕМЕЛЬних РЕСУРСАХ 
головне управління Держкомзему у Київській області 

Відділ Держкомзему у мо Броварах Київської області 

3210600000:00:030:0022 
(кадастровий номер земельної ділянки) 

ТЕХНІЧНИЙПАСПОРТ _ о 
земельно! дtJIJПIКИ, ва вис ОО о Т8.ВJUlєrьc. на земельні торги, та u МІсце розташування 

М. Бровари вул. Короленка. 64в 
(назва населеного пункту) 

======================~20=1~0==Pi=K=====================j:::$ " ft 
.І! 



1. Пло~а земе~ьної ділянки 0,0351 гектарів ( D.MetpiB) 
2. КОНФ1гураЦ1Я та довжина сторін земельної ділянки, рельєф місцевості, опис 
Me~ земельної ділянки та санітарних, протипожежних, історико-культурних 
та 1НШИХ зон, де обмежується господарська діяльність, меж частин земельної 
ділянки, які містять обмеження (обтяження) щодо використання землі, 
визначення на кадастровому плані земельної ділянки та в акті погодження 

суміжних меж конфіZ)!pація не типова. дОВ:НСllна сторін 
2. 33.М. 12. 71.11(.2.02.м. 12.62.11(. lj. 61'м.2.29'м.8.27'м. О. 8бм. 3. 07,М. О.86м. 10.21'м. 1.0о.м. 
1. 29м. 5. 64.11(. 4. 48М.2. 03.11І. 18.36M.1.41M.18.17M.O.86M.j.1 бм.О86.м.8.61'м.3.91'м.3.2 
4.11(. О. 79м. 14. 18.11(.. 'ме:ж;ує з північно-східної сторони-землі резервних 
mериmор,и ,м. Бровари. південно-західної сторони-землі 

заг. корuсmvваННЯf12ішохідниzi проїзд). ТОВ «Ясені». землі загального 
корисmvваННЯ(l2роїзд) . рельєф 'місцевості - рівнинниЙ. 

11. Відомості про місце розташування земельної діJlЯНКl1 
Розташування земельної ділянки відносно населеного пункту: 

а) відстань: 
від межі населеного пункту 1,7 км 
від центру населеного пункту 1,3 км 
б) наявні шляхи сполучення Санкт-Петер6урz-Київ-Одеса 

в) планові шляхи сполучення. . оо 
г) розташування земель~ої ~~~ ВІДНосно ПРИМІСЬКОІ зони 

В ,МIСЬКlи зоНІ 

г) розташування земел~ної ділянки відносно рекреаційних територій і 
об'єктів природно запОВІДНого ФОНДУ', о 
о них та оздоровчих об єlCТ1В 
1СТОРИКО-КУЛЬТУР не відноситься 

о ного забруднення прилеглої до земельної ділянки 
д) СТУПІНЬ технОген 

території не відноситься 
о о інженерНИХ мереж та умови іх викориCТ8IIIIJI: 

е) наявність зоВН1ШНІХ в наявності 
водопостачання 

в наявності 
каналізації 

в наявності 
енергозабеспечення 

. .. 



2. Розташування земельної . 
земельної ділянки АІ Б. ДІЛЯНки В межах населеного пунктуа) адреса 

. ровари вул. Короленка. 64в 

б) адміністративний статус населеного пункту, чисельність 

населення АІ;сmо обласного значення" чисельність 92 тис. чол. 

в) H8JlВHiCTЬ У населеного пункту статусу курорту або історичного міста 
відсутній 

г) входження населеного пункту до зони радіаційного забруднеННJI 
не входить 

г') розташування земельної Ділянки відносно транспортних магіCtpалей 
населеного пункту автомобільниZЇ ШJlJIX - Санкт-Петер6'ург-Киів-Одеса 

д) розташування земельної діJIJПП(И відносно ПIJlJlXЇв споnyчеННJI, JПd можуть 
використовуватися ДJlJI транспортування сировини та готової продукції 

автомобільний ШЛJIX - Санкт-Петербург-Киів-Одеса 

е) розташування земельної ділянки відносно функціональних зон населеного 

---------- -пункту 

_ _________________________________________________ ІМ 

(сenьбищна,промиcnова,рекреаціЯна,оздоровча,зanовїдна територiJr, реrymoвlШIIJI 

історичного ландшафту, охороиui зони териroріі. об'екти природно-заповідного фовду, 

• ахиСВl· зови промислових об'ехтів, водоохороиui зони) 
С8ВІТВРВО-З • б'. 
є) розташування земельноі діляики ВІДНосно о ЄКТІВ перевищення 

. ~ ---------- .. --------
допустимого РІВНЯ -(;~еЦИфічке промислове виробництво, звлїзвици, 

UTOl\faricтpanь, аеропорт тощо) 

• • наЛежіІість земельної діЛВНКJI до державної чи 
ш. ВІДОМОСТІ про 

комунальної власності 
1. Статус земельної дітmки 

державна власність 

... гану державної влади або органу місцевого 
2. Найменування ор оваженого приймати рішення про відчуження 
самоврядування, уповн Броварська ..міська рада 
відповіДНИХ земель 

. . право власності на земельну ділянку 
з. ВІДОМОСТІ про 

ОО· 4. Дані про державну реєстрац . 
2 

Biдcymнi 



а) встановлених обмеж (б ень о ТJlжень) на використання земельної ділянки 
газопровід НІl3ького тиску, водоnроводу,ЛЕп,зв ~кy 

б) земельних сервітутів_газоnровід низького тиску, водоnроводу,ЛЕП,зв 'язку 

ІУ. Відомості про грошову оцінку земельноі ділЯllКlI та ЇЇ стартову ціну 

1. Вартість земельної ділянки відповідно до експертної грошової оцінки 
39001,00 (тридщunь дев'ять тисяч одна) гривня. -

2. Величина нормативної грошової оцінки земельної дiлJJнки 188 788 (сто 
вісімдесят вісім тисяч сімсот вісімдесят вісім) гривень. 

3. Стартова ціна 39001,00 (тридuять дев'ять тисяч одна) гривня. 

У. Відомості про природний і господарський стан земельної ділянки 

1. Фактичне використaнвJI земельної дiлJJнки не використовується 

2. Ступінь техногенноГО забруднеННJI не забруднена 

3. Інженерно-геологі~ умови: . 
а) несуча спроМОЖНІсть грунтш ---,------'---
б) глибина залягання фунтових вод білЬUl 3 АІетрів 
в) періодичність затоплеННJI поверхневими водами 

не затоплюється 

г) заболоченість території . не заболочена 
') небезпечних геолоПЧНИХ JlВИЩ ( зсуви,карст,сель тощо) 

г прояви .~ . BlucyтНl 

д) . Ь територій на земельній дimuщі, порушених гірськими 
НaJlВНIСТ .~ • ВluсутНI 

виробками 

актериСТИКВ інженерноГО облаштування земельної дimппcи: 
5.Загальна ха? в наявності 

а) водоВОДІВ . ... В наявності 
б) дощової канал1З~11 ... в наявності 
в) побутової каналlз~11 ... відсутня 
г) промислової канВJI1Зац11 3 



г')локальних очисних споруд 
д) дренажної системи 
е) газопроводу 
є) тепломережі 
ж) електромережі 
з) телефонної мережі 

відсутня 

відсутня 
ВНQЯвності 

ВНQЯвності 

ВНQЯвності 

ВНQЯвносmі 
n·. Відомості про цільове ПРllЗllачеllНИ земельної ділЯНКl1 

Категорія земель землі :JICUmлової та громадської забудОВІl 

Установлене цільове призначення земельної ділянки 

землі комерційного використання та можливість зміни 

Цільового призначення і дозволеного функціонального використання 

земельної ділянки МО:Ж:ЛUВО 

Технічний паспорт земельної ділянки: 

Склав 
Головний сnеи;ал;сm 

( посада) 

" _~~.:..::~:-' _ 2010 р. 

Перевірив 

( посада) 

Затверджую 

( посада) 
(підпис) 

4 

н. о. ПаСl0mа 
( іиіціапи та прізвище) 

О.М Гонтаренко 

( іиіціanи та прізвище) 

( івіціапи та прізвище) 



( 
•. с? tJ/t}/J 

Виконуючому оБОВ'JlЗКИ міського 
t ~OJ. JJ»d9fd1- секретарю ради 

Сапожку І.В . 

ПОДАННЯ 

Просимо ~ОЗГЛJIНУГИ на черговому засіданні Броварської міської ради 
питанНJI про ПІдго:овку.та проведенНJI земельного аукціону з продажу права 

оренди земельно І ДІЛJIНКИ площею 0,0351 га, розташованої по 
вул. Короленка, 64-в: 

I.Затвердити проект землеустрою щодо BiдвeдeHНJI земельної діЛJIНКИ 
площею 0,0351 га ДJIJI розміщеННJI об"єкту комерційного використaнНJI - землі 
комерційного використaнНJl, по вул. Короленка,64-в Броварській міській раді 
ДJIJI виставленНJI на аукціон з продажу права оренди земельноі ділянки в м. 

Бровари. 

2.Затвердити звіт про визначенНJI вартості оренди земельноі діЛJIНКИ, Jlка 
віДНОСИТЬСJl до категорії земель комерційного використaННJI, надаЄТЬСJl в оренду 
через аукціон площею 0,0351 га ДJIJI розміщеННJI об"єкту комерційного 
використанНJI по вул. Короленка,64-в. 

Визначити стартову ціну лоту в розмірі 39 001,00 (ТРИдцJlТь деВ"JlТЬ тисJIЧ 
одна ГРИВНJI). 

3.Затвердити технічний паспорт земельної діЛJIНКИ, розташованої по 
вул. Короленка,64-в, площею 0,0351 га (додаток 1). 

4.Визначити характеристики лоту, що виставляЄТЬСJl на аукціон, згідно з 

додатком 2. 

5.Затвердити істотні умови договору оренди земельної ДЇЛJIНКИ (додаток 3). 

6.Призначити проведеННJI аукціону В з прод~ права оренди земе~ної 
. 31 б еЗНJI2010 року о 11.00. изначити МІсцем проведенНJI аУКЦІОНУ 

д1ЛJlНКИ на ер .... б· . 
приміщеННJI украінської універсалЬНОІ товаРНОI ІРуЖ1, ~озташо~ан~ за 6адресою у_.. А .. ,. • а [nvтптtова, 1 НІ< <сЕкспоцентр краІНИ», павшьион . 
М.АИ1В, ВУЛ.nAадеМІК .... ~ -_. 

Начальник земельноГО відділУ .М.Гудименко 
_~L---:::::::S:::--J Бров арсы�пйй МВІС 

В8цвпіі ом ~ -[и 1'ЬЬ 
".1L" с L 200<10 р. 

., 
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