
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

Г Про підготовку та проведення земельного аукціону --, 
з продажу права оренди земельної ділянки площею 

0,3000 га, розташованої по вул.Кyryзова,129-а 

:ОЗГJUIнувши подання земельного відділу від 10.02.2010 року Н!!132 
про ПІДГ~:О~КУ та проведення земельного аукціону з продажу права оренди 
земелЬНОl ДlJUIНКИ площею 0,3000 га, розташованої по вул.Кутузова,129-а, 
керуючись ст.ст. 136-137 Земельного кодексу України, пункту 34 статті 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктів 3.1,3.5-3.6, 
8.1, 8.2 Порядку проведеННJI аукціону з продажу права оренди земельної 
ділянки, затвердженого рішенням Броварської міської ради від 26.11.2009 
року N!!IЗI4-75-05, 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 BiдBeдeННJI земельної ділянки 
площею 0,3000 га ДJJJI розміщення об"єкту комерційного використання -
землі комерційного використання, по вул. Кутузова,~29-а Броварській 
міській раді для виставлення на аукціон з продажу права оренди зем&Щьної 

ділянки в м. Бровари. 

2. Затвердити звіт про визначеННJI Ba~ocтi оренди земельної ділянки, 
па відноситься до категорії земель комерцІЙНОГО викори~ННJI, нада~я в 
оренду через аукціон площею 0,3000 га ДТUI РОЗМlщеННJI 06' єкту 
комерцііівОГО використання ~o вул. кутузова~I~92-6а7· 897 ОО 

ВизнаЧИТИ стартову ЦІН?' лоту в РОЗМІРІ , (двісті шістдесят 
сім тисяч вісімсоТ дев 'яносто сІМ гривень). 

З и технічний паспорт земельної ділянки, розташованої по 

КЗ . aoTBBae~~~a площею 0,3000 га (додаток 1). 
вул. утуз, , 

рактеристики лоту, що виставляється на аукціон, згідно 4. ВизначитИ ха 
з додатком 2. 

1
• стотні умови договору оренди земельної ділянки 

5. ЗатверДИТИ 

(додаток З). 
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6. Призначити проведення аукціону з продажу права оренди земельної 
дiлJlнки на З 1 березня 2010 року о 11.00. Визначити місцем проведення 
аукціону приміщення Української універсальної товарної біржі, розташоване 
за адресою м. Київ, вул.Академіка Гnyшкова,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. 

голови - секретар ради 

м. Бровари 
від 18 JПQтого 2010 року 
Ни If&;-l.?-t5 

І.В.Сапожко 



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 

Начальник юридичного відділу 

Начальник управління 

містобудувaннJI та архітектури
головний архітектор міста 

Начальник загального відділу 

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

Л.М.Гудименко 

В.О.Андрєєв 

• 
с"'> QZ І.г.Лавер 

Л.Є.Рибакова 

Н.І.Гнатюк 

С.В.mддуБНJJК 



Додаток 2 

до рішенНJI Броварської r.rіської 
P~,~Bjд 18 moтoro 2010 р. 
Не 7r~ -r.!lОS-

ХароктеРПCnIКl1 JlОТУ, ІЦО ВIICТD8J1ПЄТЬ&:R 110 OYKQiOl1 

Міеце ЗllоходжеllllП: 

по вул. Кутузов&, 129-а 

Цinьове ПРIIЗllочеIlIIR: 

землі комерційного використанНJI; 

РОЗllір зеl\lenЬllоі дinИllКIІ: 

0.3000 ra; 

УІІОВІІ ВDКОРП&:ТОНІШ земenыlіi дшивкn: 

Земельна дiJIJmxa передбачена ДJIJI розміщеННJI об'ЕХТУ комерційного ВИІСориCТ8IПIJI 

ВихонуІОчиА обов'JI3ХИ М 
голови - секретар ради 

І.В.Сапоzxо 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу. за пропозицією 
постійноі комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій -
начальника земельного відд:;:іл:,::у!.-_----t...Jo...ц.::;"'::;:і=s.-.;,; 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

...... ":.' . 

\... . .. 

В.О.Андрєєв 



Додаток 3 

до рішенu Броварської міської 

ради~~~~ ~11 moтoro 2010 р. 
Ни ~7.Ar - 7'Y-tJб 

Ic:тonli YIIOOII догооору OPCIIДII 

розмір та місце розташування оо 
а 3000 

земельНО1 дimuпcи, що в передається оренду 
• га, 110 ВУЛ, Кутузова. J 29-а 

термін оренди - 25 років.' 
розмір орендної плати - J О" від ІІ0РАlатUВllОТ грошово;' оці","1 ЗЄАfЛі ІІа рік.' 
цільове призначенu - ЗЄАfЛі КОАlерцій"ого BUKopucmalllUl.' 

умови викориСТ8НU земельної ділянки - для РО3Аlіще",UI 06 'ату КОАІерціЙllого 
IІрuз"аче"НJI.' 

. умови збер~ження стану об'єкта оренди - 3ЄАlєль"а дiлR"ка nОВllllllа nepe6vвaтц в 
задовІЛЬНОМУ стаНІ,' 

умови і строки передачі земельної ділянки орендарю - передача 3єАfєлыlff дiлR","1 
здійснюється після державноі' реєсmраllіТ договору оренди за актОАІ nРIlш.fаlllUl -
передачі.' 

умови поверненu земельної дimuпcи орендодавцеві піcnя припинення оренди -
ЗЄАІєльна ділянка повертається орендареві за актОАІ nрuш.lаНІUI передачі устаllі, lІе 

гіРШОА'У nOpiBНJlHO з тШlІ. у ЯКОАІУ ві" одержав її в оренду.' 

ісН)'lОчі обмеженu (обтяження) ЩОДО використання земельної дimuпcи - відповідно 
до A.icт06vдiBHUX умов і 06J.fєжень та проекту ЗЄАfЛеустрою щодо відведеНІUI ЗЄАfєльноf 

ділянки,' 
сторон&, що несе ризик випадкового ЗllИlЦення або пошкодже!IIIJI об'єкта оренди -

орендар.' 

Виконуючий обов'яз 
голови - секретар рад 

I.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

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

будівництва та інвестицій -
начальника земельного ВI~ідд~і~ny~ __ -тs~~~~М.Гудименко 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови В.О.Андрєєв 



d---------.=~~_~ .. ~-~=-,-----.:.:~~-==...:...:::.~ .. ~~~ЮО.::_-....:...--__.!~ 

ДЕРЖАвний КОМІТЕТ УКРАfни ПО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСАХ 

Головне ynравлінНJI Держкоr.fзему у Київській області 

Відділ Держкомзему у мо Броварах Київської області 

3210600000:00:044:0014 
(кадастровий номер земельної дimmюr) 

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ 
оо о ки ""'а виCТ8ВJUIЄТЬCJI на земелькі торги, та іУ місце рoзтвmyвlШВR земельно! Д1JUlН , па 

М. Бровари вул. Кmзова. 129а 
(казва населеного пyтcry) 

_
______ -------==========2=01=0=P=I.K=======================~ q-



1. Площа земельної ділянки 0,3000 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 погодження 

суміжних меж КОllфіzypація типова. дОВ:J/CZlна сторін 
25.04'лІ.119.87'л(.25.02'лf.119.87,м. Мe:JIСУЄ з північно-східної стОРОНll-ЗЄАtлі ТОВ 
«Нафко'л"». зе.млі загального користування ((JjIл.Кутузова). південно-західної 
сторони-зе.млі ЗАТ «»Геркулес». ПП «Анрі маркет». рельєф ,місцевості -
рівнинний. 

11. Відомості про місце розташування земельноі діЛЯНКl1 
Розташування земельної ділянки відносно населеного пункту: 

а) відстань: 
від межі населеного пункту 0,8 км 
від центру населеного пункту 4, О км 
б) наявні шляхи сполучення Санкт-Пеmербург-Київ-Одеса 

в) планові шляхи сполучення. . .. 
г) розташування земельної ділянки ВІДносно ПРИМІСЬКОІ зони 

В міській зоні 

г) розташування земел~ної ділянки відносно рекреаційних територій і 
об'єктів природно заповІДНОГО ФОНДУ" . 
. ьТУРНИХ та оздоровчих об ЄКТІВ 
ІСТОРИКО-КУЛ не відНОСІlтьсв 

. генного забруднеННJI прилеглої до земельноі дimппcи 
д) СТУПІНЬ техно 

теРИТОРU~------------------------~н;е~в~ід~Н;'О;С;Il;m;ь~св;----------

. . 'нженерних мереж та умови іх використання: 
е) наявність ЗОВНІШНІХ І В наявності 
водопостачання 

в наявності 
каналізаціі 

в наявності 
енергозабеспеченsя 

.. ДЇЛJIНКИ В межах населеного пymayа) адреса 
2. Розташування Зе _М .tdел~Ь!lНgJ0121иlJвv.!у&'.Л.:,jК~Уl!!!пm~'30~в=а:а... =12 __ ~_a 

..... : n,crUllИ м.Бровар -
земельН01 p..и~.--- -

nVaТtТV чисельність ... статус населеноГО UJ .... -.1 , 

б) адміністративНИИ 
чисельність 92 тис. чол. 

• 6ласного значення .. 
населеННJI ,МІсто о 
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в) наявність у населеного пункту статусу курорту або історичного міста 
відсутнііі 

г) входження населеного пункту до зони радіаційного забруднення 
не входить 

г') розташування земельної ділянки відносно транспортних магістралей 
населеного пункту автОАfобілЬНlIй иlЛJlX - Санкт-Петербург-Кllїв-Одеса 

д) розташування земельної ділянки відносно шляхів сполучення, які можуть 
використовуватися для транспортування сировини та готової продукціі 

автомобільний ШIUIX - Санкт-Петербург-Кllїв-Одеса 

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

(сenьбищнв,ПРОМИCJIовв,рекреаціЯна.оздоровчв,заповідна територія, регуmoвВНИJI 

історичного лвидшафту, охорониі зони територіі, об'екти природно-заповідного фонду, 

санітарно-захисні зони промислових об'еmв, водоохорониі зони) 
є) розташування земельноі ділянки відносно об'єктів перевищення . 
допустимого рівня шуму. . в наявностz 

( специфІчне промислове виробництво, ЗaJl1Зници, 

автомагістраль, аеропорт тощо) 

ш. Відомості про наJlежність земельної діJlВНКl1 до державної чи 

KOMYHaJlhHOЇ BJlaCHOcтi 
1. Статус земельної ділянки державна власність 

... гану державної влади або органу місцевого 
2. Наименування ор ним'" ати рішення про відчуження 

ання уповноваженого пр 
самоврядув , Броварська міська рада 
відповідних земель 

. . право власності на земельну діляиІсу 
з. ВІДОМОСП про відсутні 

4. дані про державну реєстрацію: 

2 



а) встановлених обмеж (б ень о ТJlжень) на використанНJI земельноі ділянки 
-------------

б) земельних сервітутів------------______________ _ 

ІУ. Відомості про грошову оцінку земельної діЛИНКlI та ії стартову ціну 

1. Вартість земельної ділянки відповідно до експертної грошової оцінки 
267 897,00 (двісті шістдесят сім тисяч вісімсот дев 'яносто сім ) гривень. 

2. Величина нормативної грошової оцінки земельної ділянки 1 372 507 (один 
.мільйон триста сімдесят дві тисячі n 'ятсот сім) mивень. 

з. Стартова ціна 267897,00 (двісті &uістдесят сім тисяч вісімсот 
дев 'яносто сЇА( ) гривень. 
У. Відомості про ПРIIРОДНИЙ і господаРСЬКlIЙ стан земельноі ділинКІІ 

1. Фактичне використання земельної дiлJIики 

2. Ступінь техногенногО забруднеННJI 
3. Інженерно-геологічні умови: 

а) несуча спроможність грунтів ---------
б) глибина залягання rpунтових вод 
») періодичність затоплеННJI поверхневими водами 

не вuкорuстовується 

не забруднена 

білЬUI 3 метрів 

не затоплюється 

б . території не заболочена 
г) за олочеНlСТЬ ( ) б печних геологічних ЯВИЩ зсуви,карст,сель ТОЩО 
г') прояви не ез відсутні 

д) . ть територій на земельній ділянці, порушених гipcь~ . 
HaJlВН1C ВІдсутНІ 

виробками 

інЖенерноГО облаштування земельної ділянки: 
S.Загальна характеристика в наявності 

а) водоводів . .оо відсутня 
б) дощової канaJI1З~11 ... в наявності 
в) побутової кан8JIІЗ~U ... відсутня 
г) промислової кан8JI1зВЦ11 

з 



г')локальних 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 ПРllЗllвчеllНR зе~lелы�оіi діЛRНКl1 

К81'егорія земель землі :нсumлової та громадської забудоВІ' 

Установлене цільове призначення земельної ділянки 

землі КОАІєрціuного ВZlкорuсmання та можливість зміни 

Цільового призначення і дозволеного функціонального використання 
земельної ділянки .мО:НСЛUВО 

Технічний паспорт земельної ділянки: 

Склав 
ГОЛОВ1ІUZЇ спеціаліст 

( посада) 

/! _~():...JI',t~- 2010 р. 

Перевірив 
Заступник начальника 

( посада) 

/rY_~~~~- 2010р. 

ЗатверджУЮ 

( посада) 
(підпИс) 
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но. ПаСІота 

( івіціапи та прізвище) 

о.м. Гонmарєнко 

( івіціапи та прізвище) 

( івіціапи та прізвище) 
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