
БРОВАРСЬКА МІСЬКА 
РАДА КИІвськоі ОБЛАСТІ 

РІШЕНня 

гп . 
ро ПІДГОТОВКУ та проведення земельного аукціону -, 

з продажу права оренди земельної ділянки площею 
0,0300 га, розташованої по вул.ОболонськіЙ 

в районі розміщення будинку N!! 45 

:ОЗГЛJIнувши подання земельного відділу від 12.04.2010 року N!!360 
про шдг~то~ку та проведення земельного аукціону з продажу права оренди 

земельНОІ д1ЛJlНКИ площею 0,0300 га, розташованої по вул.ОболонськіЙ в 
рвіоні розміщеиия будинку N!!45 , керуючись ст. ст. 136-137 Земельного 
кодексу України, пункту 34 cTaтri 26 Закону України «ІІро місцеве 
самоврядування в Україні», пунктів 3.1, 3.5.:3.6, 8.1, 8.2 ІІорядку проведення 
аукціону з продажу права оренди земельноі дimmки, затвердженого 
рішенням Броварської міської ради від 17.09.2009 року N!! 1245-69-05, а 
також враховуючи пропозиції постійноі комісії з питань розвитку та 
благоустрою територій, земельних відносин, архітектури, будівництва та 
інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

І.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної дimmки 
площею 0,0300 га ДJIJI розміщеИйJI об"єкту комерційного' вик.~ристания -: 
землі комерційного використання, ~~ ~o .вул.О~ОЛОНСЬКlи В райоm 
розмїщеИНJI будинку Н245 БроварсьКlИ .. ~сьКlЙ раді для виставлення на 
аущіон з продажу права оренди земеЛЬНОІ д1ЛJlИКИ в М. Бровари. 

2 Затвердити звіт про визначення вартості оренди земельної ділянки, 
JIXa в~оситься до категорії земель комерційного використ~ня, нада~ся в 

. площею О 0300 га для РОЗМІщення об єкту 
оренду через аУКЦІОН , ....... 
.. ... .....пuСІ' по по вул ОболонсьКlИ В раиоm РОЗМlщеННJI 
аомерц1ИИОГО викорис~аппа . 

будинку Н!!45. . . 37 101 ОО (трИдцJIТЬ сім ТИСJlЧ 
Визначити стартову ціну лоту в РОЗМІРІ , 

сто одна гривня). 

... земельної дїJIJППCИ, розташованої по 
з. Затвердити те~:НИИ п~спорт будинкУ Н!! 45, площею 0,0300 га 

ВУn.ОболонськіЙ в раиОИІ РОЗМІщення 
(Додаток 1). 

ту що виставпяЄfЬСЯ на аукціон, згідно 
4. Визначити характеристики ло , 

з додатком 2. 3АТ Jipo88pO • ....... р. s.. "1175, ... 



2 

істотні УМОВИ договору оренди земельної діJUlНКИ 

виконуючий обов' 
roПОВИ - секретар Р 

м.Бровари 

від 15 квітня 2<Д~POКY 
N2 ff!pf -Rf,ю 

І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

·єю . . за ПРОПОЗИЦІ 
зeмem.иоro B~~ '. 
постійноі КОМІСІІ з ою терИТОрІИ, 
розвитку та ~~:::~Рхітектури, 
зем~ьиих :~ інвестицій-
БУДІВНИЦТВ 'ки начальника 
виконуюча o~o~ яз _ заступник 
земenьноro ВІДДІЛУ 

начальника 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 
. 

Начальник ЮРИДичного відділу 

Нач8JJЬ1IИJ( управління 
міСТОбудyВamц та аРхітектури _ 
головний архітектор міста 

ВИКОнуюча обов' JlЗІСИ нач8ЛЬИИХа 
загального Відділу - ГОЛОвНИй 
спеціаліст загального Відділу 

rOJIoвa Doc:тiibrоУ 1tOidcii' 31Iifraaь 
JIOЗВИтxy та ~~ терll'ropii, 
3eМeJп.виx ВІДносив, 8pJciтеltТypи, будіВНИЦтва та інвеСТИЦій 

С.А.МаЙБОРода 

В.О.Андрєєв 

І.Г.Лавер 

Л.Є.Рибакова 

Л· Wш І л.М.Illило 

С.В.Підцубияк 



Додаток 1 
l1Q..РіщеIIIIJlБ.PDD.QI1~~1фUtі~_ЬКj)і_Р.DД,'--t-

--- ~--------------ВDід15-КВinUL2010_рокуЯ! =.J:.-..$. ----
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАІни ПО ЗЕМЕЛЬних РЕСУРСАХ 

ГОПОВllе ynрaвnіння Держкомзему у КJiїBcЬKin області 

Віддіп Держкомзему у м. Броварах КІІЇВСЬКОЇ області 

3110600000:00:007:0667 
(кадастровиR НОМСР зсмелыІїї діЛЯНКII) 

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ 
.. • нки яка В1істaвnЯЄТLСЯ на земельні тор"", та П місце розтowуванНЯ ЗСАlenьНОl ДlJIJI , 

М. БроваРl1 вул. Оболонська, 45 
(назва населеного пункту) 

t::::::-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-===~1~01~0 P~iK=================.=p 

',-



1,l1Ло~а зем~ьної ділянки 0,0300 і , . 

2 конфІгураЦІЯ та довжина сторін земель .. • гектаРІВ ( кв,метрів) 
, .. • НО1 дІЛЯНКИ ф' меЖ земелЬНОІ ДІЛЯНКИ та санітарних ,рельє МІсцевості опис 

б ,ПРОТИПожежних о ' 

та ;,'WJJX зон, де о межується господар о о ' ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИХ 
nі/IRНХИ, які містять обмеження (Обська ДІЯЛЬНІСТЬ, меж частин земельно'ї 
~ тяження) щодо в 
81рначенНJI на кадастровому плані земеn '" икористання землі, 
суаtіЖИИХ меж кан і а іл не тІтова д ЬНОІ ДІЛЯНКИ Та в акті погодження 
4,53 6.49 7,98 .ме:" є 3 nів'lіЧIl0_СХідО~/Сllна сто ін - 2106. 1302 2757 

.. . НОL СтО OHll-зе.млі І Ю Г. 

г) розтamyванwl земельної ділянки відносно рекреаційних територій і 

об'єктів природно заповідного фонду, 
історико-культурних та оздоровчих об'єктів 

не відноситься 

д) ступінь техногенного забруднення прилеглої до земельної ділянки 
reриторП. ______________________________________________ _ 

не відноситься 

е) наявність зовнішніх інженерних мереж та умови їх використання: 
водопостачання в наявності 

каналізації 
в наявності 

енергозабеспечення 
в наявності 

2. Розташування земельної діJIЯНКИ в межах населеного пунктуа) адреса 
земельної ділянки " •. Браварu вул. Оболонській, 45 

б) адміністративний статус населеного пункту, чисельність 

населення місто обласного значення" чисельність 92 тис. чол. 

а) ицвність у населеного пункту статусу курорту Одабо іс~~ричного міста 
вІ сутнlZI -

1 



еНЮJ населеного пункту до зон о о .. r) вхоДЖ и Р8ДlацlИНОГО забруднення 
ІІе входить 

r') розташування земельної д~янк~ відносно транспортних магістралей 
населеноГО пункту авmО,Afо6lЛЬНlІll lllЛ1lX - Саllкm-Пеmербург-Київ-Одеса 

11) розташування земельної ділянки відносно шляхів сполучення, які можyrь 
8J11СОРlістовуватися для трансп.орту~ання сировини та готової продукції 

авmОАfобlЛьнuи 1l1JlЯX - Саllкm-П еmербург-КZlїв-Одеса 

е) розташування земельної ділянки відносно функціональних зон населеного 
rr.vн~----------------------------------------------------------~---------- ----------------

(сельбищна,промиcnовв,рекреаuіfiнв,оздоровча,Зl1повіДНD TepllTopiJl, реГУЛIОВl1НllJI 

іСТОРllЧНОГО ландшафту, охоронні зони теРlІторії, об'екти ПРllродно-заповідного фОIIД)', 

свпітарно-захисні зони промислових об'еmв, водоохоронні зони) 

є) розташування земельної ділянки відносно об'єктів перевищення 
. --------------о стимого РІВНЯ шуму ------------------------------------ . 

д пу ( специфічне промислове виробництво, ЗaJIlЗНIЩJl, 

автомагістраль, аеропорт тощо) 

Ш. Відомості про наJlежність земельної діJlЯНКl1 до державної ЧІ. 

KOl\tyHaJlbHOЇ ВJlасності деРЗlсавна власність 
1. Статус земельної ділянки 

.. и або органу місцевого 2 Найменування органу державно 1 влад . 
. ого приймати рішення про ВІДчуження 
с~ов~ядування, уповноважен Броварська АІіська рада 
ВІДПОВІДНИХ земель 

. на земельну ділянку 3. Відомості про право власносТІ відсутні 

4. Дані про деР)l(авну реєстраціІО: 

використання земельної ділянки ( бтяжень) на а) встановлених обмежень о _---------------------

--

- :.-s_~_ __ ... 

----'-----------------------------
б) земельних сервітутів_----------

- 2 



1>'. ВЇДО&IОсті про грошову оціll!СУ земельноі ДШВІІКІІ та ti етаРТОВУ ціll)l 

1 ВартіСТЬ земельної ділянки віДПОВідно до експертно" ... 
'. 1 ГРОШОВО1 ОЦІнки 11 J01,00 (тридцять Сl.лf тисяч СтО одна) гривня. --

2. величина но~~ативної Г?~шової оцінки земельної ділянки 1 ОО 788 (сто 
n",слч сїАІсот В1С1Лfдесят ВIСІ.лt) ГРивень. --
3. Стартова ціна 37 101,00 (тридцять сіА, nшсяаl сто одна) гривня. 

У. ВїдоаІості про прllрОДllllіі і господаРСЬКllії ста .. зсI\Iслы�оїї діЛИ111С11 

1. ФаКТІічне використання земельної ділянки 
не використовується 

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

не забруднена 

а) несуча спроможність грунтів -------------_____________________ _ __ 
б) глибина залягання фунтових вод .меньше 3.метрів 
В) періодичність затоплення поверхневими водами 

затоплюється 

г) заболоченість території не заболочена 
г~ прояви небезпечних геологічних явищ (зсуви,карст,сель тощ?) . 

вІдсутНІ 

д) наявність територій на земельній ділянці, порушених гірськи~и . 
б вІдсутНІ виро ками 

5 Загальна характеристика інженерного облаштування земельної діЛЯН~: 
. в наявностІ а) водоводів в наявності 
б) дощової каналізації в наявності 
В) побутової каналізації відсутня 
г) промислової каналізації відсутня 
г')лок8JIЬНИХ очисних споруд відсутня 
д) дренажної системи в наявності 
е) газопроводу відсутня 
є) тепломережі в наявності 
ж) електромережі в наявності 
з) телефонної мережі В земельної ділВlllСl1 

!У. Відомості про цільове ПРllзначенн 

Категорія земель 
. .. та гпnлtадськоі забудови ЗЄ/lfЛI житловОl r-' 

земельної ділянки Установлене цільове призначення 

... IКОIJJuсmання ЗЄ1lfЛЇ K01tfBptJJU1l0ZO ВІ 

3 

та можливість зміни 



го призначення і дозволеного функціонального використання II~ ЬОВО 

ЦJJI і дimmки А/tIOICJIlІ80 зеМельНО 

. нй паспорт земельної ділянки: 

T~ -#.-L 
CКJI8В ~~_ 
~aCnO'IJHUK rачальнuка 
~ - (підпис) - (посDдE1 О.м. ГонmареllКО 

( іllіцівnи та прізВllще) 

------2010 р. 

Перевірив .. 
В начальника ВІддІЛУ .0. 
- (посада) 

2010 р. 

3aTBep~ 

( посада) ( піДПlIС) (ініціали та прізвище) 

4 



Додаток 2 

до рішеНllJI Броварської міської 
ради від 15 квїТНJI 201 О р. 
Н!! ------

XapaкrepllnJllCIl.IInТV Щ 
-. J' О ВllстаВ.ІІяnьея ІІа аукціОl1 

МІсце :JllаходжеIIIШ: 

по ВУJl.ОБОJlонсьхіА в районі розміщення будинку Н!! 45; 

Цільове ПРlапачеllllВ: 

землі комерційного використання; 

POJI.ip :Jеаle.JIьпоі ДШВІІКІІ: 

0,0300 ra; 

УasОВП впкоростаППJl зеМe.JIьuоі ЦШRІІКП: 

Земепьна ділянка передбачена ДJIJI розміщенНJI об'єкту комерційноro викориCТВННJI 

І.В.Сапожко 



ПОДAllВЯ: 

земельного відділу, за пропозиціЄЮ 
постійноі комісії" з питань 
розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій
виконуюча обов'язки начальника 
земельного віддіпу - заступник 
начальника 

ПОГОДЖЕНО: 

ЗастyIIIDПC міського голови 

/l,/i~~; .
.І 11 ,,-

С.А.МаЙборода 

В.О.Андрєєв 



Додаток 3 

до рішенНJI Броварської •• іської 
ради від 1 S квiТНJ( 201 О р 
Н! • 

ІСТОТІІі УІІОВІІ доrовоРУ OPCIIAII 

розмір та місце розташування земеЛьноі . 
aOJO га по !ІІ.О60л"ськіЙ а"Оll; ОЗА,іu еll 6д11U11IКИ, ЩО В передається ореllду -

термів оренди - 25 РОК;ІІ; 111І 1I11,,}(g 45 
розмір орендної плати - J 0% від 

-~=.:.:ІІ=0D.~!А!!!,а!:!!тШf!IІВ!!!І!!іlо!!.r....!г~Р!QОИJU'U10!JВО{ljf[j0l!lldJіІШІI\~~'t;ЗU!еА!t!jfЛ!l!Lі ІШ1а!.РРііfкi,к; 
цільове призначення - ЗеАfЛ; ко",еРIІ;lillого ВlІкористаllllll; 

умови використання земельної ділянки - длн DОЗА,іщеllllR об 'єкту КОА,еРllіlїllого 
11Jl!lJuаЧ"IІІЯ,' 

умови збереження стану об'єкта орен ",. . ди - зеА'f!лыla ufЛRІІка nОВI","а перебувати в 
JtlаовlлыlА'у ста",: 

умови і ~оки передачі земельної ділянки орендаРІО - передача зеАlедыlff дiЛRІІ""І' 
Jdlrіснюєmься піСЛЯ держаllllоf оеєстраllіl· договору ореllдll за акто", nplllїAlallllll _ 
",geдачі,· 

умови поверненИJI земельної дimmки орендодавцеві після припинення оренди -
JIJIlЛьна ділянка nОllертається оре"дареві за акто", nриш,аllllll - передачі у ста"і. ІІе 
гіmuОАІУ порівняно 3 тШІ, у ЯКОJlfУ віll одержав і)· в OPBlldy: 

існуючі обмеженИJI (обтяження) щодо використання земельної дinяики - відnовідllО 
до А,істо6JЮіllНUX 1ІАІОll і 06А,ежєнь та "роєкту 3еАfЛєуетgoю щодо lІідвєдЄІІІІІІ зu.lедыlff 
дiлRн",,; 

сторонІ, що несе ризик випадкового знищення або пошкодження об'єпа оренди -
OD!Haqp; 

відповідальність сторін - за нєвико"аНІIR або нєналє:нснє вuKo"a"НR У"'ОВ договош 
стаРО"и неСУтЬ відповідальність згід"о ЧUllllого заКОllодавства,' 

Виконуючий обов'язки місьх 
roлови - секретар ради 

нyrи на зміну або npиnииеиия дії 

I.В.СапоЖІСО 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицією 
постійної комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій -
виконуюча обов'язки начальника 
земельного відділу - заступник 
начanьника 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

С.А.МаЙборода 

В.О.Андрєєв 



- --. :-=::: ::.::..: .. :::,:,,::'.'. '; .. -.~ 

/f/ J '" 
(,} ,О'!' 1,0/"', 

ВИКОНУ10ЧОМУ обов'язки міського 
голови - секретарю ради 
Сапожку І.В. 

ПОДАння 

Просим? РОЗГЛЯНУТИ ІІа черговому засіданні Броварської міської ради 
DJlТ8llНI про ПI~~О~ОВІСУ та проведення земельного аукціону з продажу права 
ореИДllземелЬНОI ДІЛЯНІСИ площею 0,0300 га, розташованої по вул.ОболонськіЙ в 

Iраі10ні розміщення будиНlСУ N~45: 

1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
площею 0,0300 га для розміщення об'єкту комерційного використання -
землі комерційного використання, по вул.ОболонськіЙ в районі розміщення 
будинку Н!!45 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, 

JIК8 відноситься до категорії земель комерційного використання, надається в 
оренду через аУlсціон площею 0,0300 га для розміщення об"єкту 
комерційного використання по вул.ОболонськіЙ в районі розміщення 
будинку Н!!45. 

Визначити стартову ціну лоту в розмірі 37 101,00 (тридцять сім тисяч 
сто одна гривня). .. . .. 

З. Затвердити технічний паспорт земельно І ДІЛЯНКИ, розташованОI по 
ВУn.ОболонськіЙ в районі розміщення будинку Н!! 45, площею 0,0300 га 
(додаток 1). . . 

4. Визначити характеристики Л01)" що виставляється на аУКЦІОН, зпдно 
з ДOДaТJCOM 2. .. . 

5 3 . НІ' умови договору оренди земеЛЬНОІ ДІЛЯНКИ . атвердити ІСТОТ 

(додаток З), оо 
6 П укціону З продажу права оренди земеЛЬНОІ , ризначити проведення а , 

діnlh9 '01 О ку о 11,00. Визначити МІсцем проведення 
... иаnКИ на 24 траВJJЯ - ро .. оо б' , 
аущ' , .... універсалЬНОІ товаРНОI ІрЖІ, розташоване 

ІОНУ ПРИМІщення У KpalHCbK~1 1 81:t оо ) 

3а адреСОIО м, Київ, вул.АкадеМІка глушкова, J}10варсьаспіі М І( 
павіл" 6 n J!i ьион . В:dДlfll'і J\'b "'" - J: ~ 

ВIfIcОнуюча обов' ЯЗІСИ начальника 
земельного відділу - заступник 
Itачanьника 

".12.'JoШAt..~~..!!_. 

С.А.МаЙборода 
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