
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киJвської ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

~ . І 
ро ПІДГОТОВКУ та проведення земельного аукціону І 

з продажу права оренди земельної ділянки площею 

0,0342 га, розташованої по вул.Черняховського в районі 
розміщення будинку Н!! 25 

/1 

:озглянувши подання земельного відділу від 10.02.201 О року Н!! І 33 
про ПІДГ~.ТО~КУ та проведення земельного аукціону з продажу права оренди 
земельнО1 ДІЛЯНКИ площею 0,0342 га, розташованої по вул. Черняховського в 
районі розміщення будинку Н!! 25, керуючись ст. ст. 136-137 Земельного 
кодексу Украіни, пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Украіні», пунктів 3.1, 3.5-3.6, 8.1, 8.2 Порядку проведення 
аукціону з продажу права оренди земельної ділянки, затвердженого 
рішенням Броварської міської ради від 26.11.2009 року Н!!1319-75-05, а також 
враховуючи пропозиції постійної комісії з питань розвитку та благоустрою 
територій, земельних відносин, архітектури, будівництва та інвестицій, 

міська рада 

ВИРIПIИJIA: 

I.Затвердити проект землеустрою щодо відведення з~мельноі ДЇJIJlНКи 
площею 0,0342 га ДJIJI розміщеннЯ об"єкту комерційного використання -
землі комерційного використання, по вул. Черняховського в районі 
розміщення будинку Н!! 25 Броварські~. ~іськіЙ раді ДJIJI виставлення на 
аукціон з продажу права оренди земелЬНОІ ДIЛJJНКИ в м. Бровари. 

2. Затвердити звіт про визначеШIJI вартості оренди земельної дimmки, 
яка відноситься до категорії земель комерційного викори~, надаєт~ся в 
оренду через аукціон площею 0,0342 га ДJIJI РОЗМ1Ще~ ~б' єкту 
комерційного викориcтaШIJI по вул.Черняховського в райоНІ РОЗМІщення 

будинку Н!! 25. . • 41 465 ОО l 
Визначити стартовУ ціну лоту в РОЗМІРІ ,\сорок одна тисяча 

чотириста шістдесят п'ять гривень). 

3 З ердити технічний паспорт земельної ділянки, розташованої по 

Ч · атв Тl'ого в районі розміщення будинку Н!! 25, площею 0,0342 га 
вул. epНJlXoВCЬa 

(додаток 1). 

4. ВизначитИ характеристики лоту, що виставляється на аукціон, згідно 

з додаткоМ 2. аАТ .6pcIapo,,~·"p.38u,Nlmf'" 

" • 
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s. Затвердити істотні умови договору оренди земельної дimппcи 
(додаток 3). 

6. Призначити проведення аукціону з продажу права оренди земельної 
ділянки на 31 березня 2010 року о 11.00. Визначити місцем проведення 
аукціону приміщення Українськоі універсальної товарної біржі, розташоване 
за адресою м. Київ, вул.Академіка Глушкова,1 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 мі 
голови - секретар ради 

м. Бровари 
від 18 JПQтого 2010 року 
Х!! fIj3/-1.!-()5' 

І.В.Сапожко 

• І 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицією 
постійної комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій -
начальника земельного відділу __ --!f~~§~~~J.Гудименко 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Начальник юридичного відділу 

Начальник управління 
містобудуванШJ та архітектури -
головний архітектор міста 

В.О.Андрєєв 

, ~ 
с cd І.Г лавер 

tJY Л.Є.Рибакова 

Н .. ~ ачальник загального В1ДДШУ -==-_'::-' __ :'J".e 7._ Н.І.Гнатюк 

Голова постійної комісії з Питань 
розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвеСТИЦій L1,/ С.Б.І1іддуБJШC (!(/А!Р 

f • 



Додвток2 

до рішення Броварської ,-,іськоЇ" 
p~д.;Biд N1J1 .. J!IPТOro 2010 р. 
Н!! 7у31- y'Y-/).5 

XapaктepllCТIIКlI лоту, ЩО ВIICТDВJlВЕТЬСИ па aYКQiOl1 
Місце ЗIIDXоджеIIIIП: 

по вул.Черняховського в районі розміщена будинку Н!! 25; 

Цільове DpIIЗllачеlIIIП: 

землі комерційного використання; 

РОЗllір земenЬllоі дinПIIКII: 

0,0342 ra; 

УІІОВІІ BHKopllcтaBllB зеМCJlьвоі ДШВІІКП: 

Земельна дimппcа передбачена ДJIJJ розміщення об'єкту комерційного використання 

Виконуючий обов 'язки міського 
голови - сехретар ради 

І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицією 
постійноі комісіі з питань 
розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій -
начальника земельного відділу --'1'1.М.Гудименко 

_~..-:----t~~ 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови В.О.Андрєєв 



Додаток] 

до рішенНJI Броварської міської 

~:-ffJ;:1J~moтoro 2010 р. 
Іст . OТlII Yl\I0811 ДОГ080РУ opellAl1 

розмір та місце розтawуванНJI земельної . 
0.0342 га, по flVл. ЧеРняховсь"ого в _. • ДJЛJIНКИ, що В передаєтьсн оренду 

• DaIlO,,, роJ!t"щеllllR бvдllllЮ'Nl25 
теРМІН оренди 25 ро"ів.· -
розмір орендної плати -} 0% ·д • в, ІІОDA,аmЩJllоf грошовоf ОIl;ІІЮІ 3Є1tІЛі ІІа р;к: 

ЦІЛЬове призначенНJI - 3ЄАІЛі "OAfЄPII;йlloгo ви"ОРllсmаНlIR,. 

умови викориCТВННR земельної ділянки - для РО1А';ще'ІІIR об 'єюnу "ОА,ер"II;"ого 
nРU3l1ачення,· 

, умови збер~)КенНR стану об' ЄІСТа оренди - зм.елыla дlлRІІ"а noвu""a nеребуватll в 
задОВIЛЬНОАf1I ста",,· 

умови і строІСИ передачі земельної дinRнки орендарю - передача 3Є1t,ельноі дlлRІІЮІ 
здійснюється після дерЗІСавно;· реєсmраllіС dOlOB01J)l ореllди 30 aкmOA' n(ЛlіL1fаllllR -
передачі,· 

умови повернеRНR земельної дimпucи орендодавцеві піCJlJl прнnиненНJI оренди -
Зе.Аfєльна дЇJUlHKa повертається орендареві 30 октОА' npиiiA,oHНR - передач; у стан;. не 
гіРШОАfУ порівняно 3 піШ', У В"ОА'У він odeJPICoBll в оренду: 

Виконуючий обов'JlЗКИ місь 
roлови - секретар ради 

І.В.Сanожко 

і· , 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицією 
постійноі комісіі з питань 
розвитку та благоустроlO територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій -
начальника земельного віддiny~ __ -r~:::Ё:;:F_ ..... М.Гудименко 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови В.О.Андрєєв 



r оловне упрaвnінНJI Держкомзему у Київській області 

Відділ Держкомзему у м. Броварах Київської області 

3210600000:00:030:0021 
(кадастровий номер земельної дimrнки) 

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ 
земельної ділянки, па виcтaвJIJlЄТЬCJI на земельні торги, та її місце розтamyвавu 

М. Бровари вул. Черняховського в районі розміщення будинку N!!2S 
(назва населеноrо пункту) 

2010 рік 

---------==============~ i~=========~------------. 



1. Площа земельної ділянки 0,0342 гектарів (кв.метрів) 
2. Конфігурація та довжина сторін земельної ділянки, рельєф місцевості, опис 
меж земельної ділянки та санітарних, протипожежних, історико-культурних 
та інших 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 поroджеННJI 

суміжних меж конфіZ)!Pаиія не типова. дов:нcuна сторін 
24,49АІ, 8, 54.М. 8, 12Аі,4,00Аf,ЗЗ,51,М,2,28Аf,1'о2,М,10,00,М, .мe:нQIЄ з північно-східної 
стОРОНU-ЗЄАfЛі заг.користvвання (qл. Черняховського), південно-західної 

стОРОНU-ЗЄАUlі багатО110верхової 'ІСиІМОВО; забудови, пп доенов ІА. , рельєф 
АІісuевості - рівнинниЙ. 

11. Відомості про місце розташування земельної діJJЯllКl1 
Розташування земельної ділянки відносно населеного пункту: 

а) відстань: 
від межі населеного пункту 1, О 1СМ 
від центру населеного пункту 1,41СМ 
б) наявні ШЛJIХИ сполучення Санкm-Пеmербург-Київ-Одеса 

в) планові шляхи сполуче~. . оо 
г) розтawyванНJI земельної ДІЛЯНКИ ВІДНОСНО ПРИМІСЬКОІ зони 

В .міській зоні 

г) розтawyванНJI земел~ної ділянки відносно рекреаційних територій і 
об'єктів природно заповІДНОГО фонду" . 
історико-культурних та оздоровчих об ЄКТІВ • 

не відноситься 

д) ступінь техногенного забруднеННJI прилеглої до земельної дimппcи 

території не відноситься 
. . іх інженерних мереж та умови іх викориCТ8ННJI: 

е) наяВНІСТЬ зовн1ШИ в наявності 
водопостачання 

каналізації 
в наявності 

в наявності 
енергозабеспечеНВJI 

оо ДЇJIJIНКИ в межах населеного пуихтуа) адреса 
2. Розташування земельНОІ Чер~овського, в районі розміщення 

оо • _.nnпx .м Бровари ВУЛ. 
земельВОl Д1.1U1D- • 

буд.NJ25 

тnnnrrv чисельність _ .. ~ статус населеного ~&J-._'" 
б) адміністративl'U'UJ 

иа чисельність 92 тис. чол. 
. бласного значеНп-lІ 

населенНЯ МІсто о 
1 

'; 



в) наявність у населеного пункту статусу курорту або історичного міста 
відсутні'; 

г) входження населеного пункту до зони радіаційного забруднеННJI 
не входить 

г') розташування земельної ділянки відносно транспортних магістралей 
населеного пункту автО.мобільниЙ ШЛJIX - Санюn-Петербург-Київ-Одеса 

д) розташування земельної ділянки відносно IПЛJIXЇв сполучення, які можyrь 
використовуватися для транспортуванНJI сировини та готової продукції 

автомобільниzi иUlЯX - Санкm-Петербург-Киі'в-Одеса 

е) розташування земельної ділянки відносно функціональних зон населеного 
пункту -------------------------------------------------

(сenьбищнв,промиcnовв,рекреаційнв,оздоровчв,ЗDПовїдна територiJI, perymoBI1НВJI 

історичного ландшафту, охоронні зони території, об'екти природно-заповідного фонду, 

санітарно-захисні зони промислових об'епів, водоохоронні зони) 
є) розташування земельної ділянки відносно об'єктів перевищеННJI 
допустимого рівня шуму ------~----------------- . 

( специфІчне промислове виробництво, З8Л1ЗНИЦR, 

ВВТOMaгicтpanь, аеропорт тощо) 

ш. Відомості про належність земельної ділянки до державної ЧІ. 

комунальної власності 
1. Статус земельної діЛJIНКИ державна власність 

2. Найменування органу державної влади аб~ органу Mic~eBOГO 
овноваженого приймати Р1ШеННJI про В1ДЧ)'ЖеННJI 

самоврядування, УІІ Броварська міська рада 
відповідних земель 

В . . про право власності на земельну діJIJППCY 
3. ІдоМОСТІ відсутні 

4. Дані про державну реєстрацію: 

2 



а) встановлених обмежень (обтяжень) на використанНJI земельної дїJIJlнки 
----------

б) Jемельних cepbitytiB----------------------------------

ІУ. Відомості про грошову оцінку земелы�оїї ділЯНКl1 та і-і стартову ціну 

1. Вартість земельної ділянки відповідно до експертної грошової oцiНIOl 
41 465,00 (сорок одна тисяча чотириста шістдесят п'ять) гривень. 

2. Величина нормативної грошової оцінки земельної дimшки 214 269 (двісті 
чотирнадцять тисяч двісті шістдесят дев 'ять) гривень. 

з. Стартова ціна 41465,00 (сорок одна тисяча чотириста шістдесят 
п'ять) гривень. 
У. Відомості про природний і господарський стан земельної ділянки 

1.CDактичневикористанняземельноїдїЛJIНКИ 

2. Ступінь техногенного забруднеННJI 
з. Інженерно-геологічні умови: 

а) несуча спроможність грунтіВ ------
б) глибина з8.JIJll1ШНЯ rpунтових вод 
в) періодичність затоплеННJI поверхневими водами 

не використовується 

не забруднена 

більzu 3 метрів 

не затоплюється 

г) заболоченість території . не заболочена 
") и небезпечних геолопчних ЯВИЩ ( зсуви,карст,сель тощо) 
І прояв .~ . 

ВluсутНl 

) 
. територій на земельній ДЇЛJIнці, порушених гірськими 

д НaJlВНIСТЬ .~ • 
ВluсутНl 

виробками 

еристика інженерного облamтувlUlНJl земельної дimmки: 
5.3агальна харВКТ в наявності 

а) водоводів . ... в наявності 
б) дощової каналlЗ~l1 ... в наявності 
в) побутової каналlЗ~l ... відсутня 
г) промислової каналlЗац11 
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г')локanьних очисних споруд 
д) дренажної системи 
е) газопроводу 
є) тепломережі 
ж) електромережі 
з) телефонної мережі 

відсутня 
відсутня 

в наявності 

в наявності 

в наявності 

в наявності 
ІУ. Відомості про цільове Прl1311DчеllllЯ зе~lелы�оіi діЛЯllКl1 

Категорія земель землі :JIсиmлової та громадської забудови 

Установлене цільове призначення земельної ділянки 

землі КОА«єрціuного використання та можливість зміни 

Цільового призначення і дозволеного функціонального використання 
земельної ділянки МО:JICЛиво 

Технічний паспорт земельної ділянки: 

Склав 
ГолоtlllUЙ Сl2ЄllіаліСIIJ 

( посада) 

І' a(('?!Ptt' 2010 р. 

Перевірив 

( посада) 

Затверджую 

( посада) 
(підпис) 
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НО.Пасюта 
( івіцівпи та прізвище) 

О.М Гонтарєнко 

( івіцівпи та прізвище) 

( ініцївпи та прізвище) 

LI 
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