БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киJвськоІ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

ГП

.

ро ПІДГОТОВКУ та проведення земельного аукціону

І

з продажу права оренди земельної ділянки площею

0,0336 га, розташованої по вул. Чкалова,7
:озгJUIнyDШИ поданЮl земельного відділу від 28.07.2010 року N!! 597
про П1Д~тов~ та проведенЮІ земельного аукціону з продажу права оренди

земельНОІ Д1JUIНКИ площею 0,0336 га, розташованої по вул.Чкалова,7,
керуючись СТ.СТ. 136-137 Земельного кодексу Украіни, пункту 34 cтaтri 26
Закону Украіни «Про місцеве самоврядуваннв в Україні», пунктів 3.1, 3.5-3.6,
8.1, 8.2 Порядку проведеннв аукціону з продажу права оренди земельноі
дimпп<и, затвердженого рішенНJIМ Броварської міської ради від 27.08.2009
року N21214-68-0S, а також враховуючи пропозиції постійноі комісії з питань
розвитку та благоустрою територій, земельних відносин, архітектури,
будівництва та інвестицій, міська рада
ВИРІШИЛА:

I.Затвердити проект землеустрою щодо BiдвeдeННJI земельної дimmки

площею 0,0336 Г8ДJIJ1 розміщеННJI об'єкту комерційного ~~н~че~ -~МЛі
комерційного використання, по вул. Чкалова, 7 Броварсь~и ~~cь~ раді Д,1Ul
виставлеНИJI на аукціон з продажу права

оренди земельНОІ ДJЛJППOf в м.

Бровари.

2. Затвердити звіт про визначеИНJI Ba~;ocтi оренди земельної дimппm,
JIКa відноситься до категорії земель комеРЦIИНОro викори~, нада~ся в

орен.цу через аукціон площею 0,0336 га Д1JJI розющеВНJI об єкту
комерційного використання по вул. ЧкалОВ&,7.
.
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розмірі
42
368,00
(сорок
ДВІ
ТИСЯЧІ
Визначити стартов ЦІ

У

триста шістдесят вісім гривень).
.
.. паспорт земельної діJIJIИКИ, розташованої по

3. З атвердити теХИlЧИИИ
вул. Чкалова,7, площею 0,0336 га (додаток 1).

4. Визначити характеристики
3 додатком 2.
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vмови договору оренди земельної дimmки
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6. Призначити

проведенНJI аукціону з продажу права оренди земельної

діJUПlКИ на 15 BepeCНJI 2010 року о 11.00. Визначити місцем проведенНJI
аукціОНУ приміщення Української універсальної товарної біржі, розташоване
за адресою м. Київ, вул.Академіка Глушкова,l НІ< «Експоцентр Украіни»,

павіпьйоН 6.

7.

Контроль за виконанНJIМ цього рішенНJI покласти на постійну
омїсію з питань розвитку та благоустрою територій, земельних відносин,

~рхітектури, будівництва та інвестицій.

виконуючий обов 'язки міського
голови - секретар ради

м.Бровари

від OS серпня

N!

201 О року

16'~4>-1--qs:

ПОДАЮіЯ:
І

І

земельного відділу, за npопозиціЄIО
постійної комісії з питань

.

і

розвитку та блaroустро~ теРИТОРІЙ,

І
і,

земельних відносин, аРХІтектурИ,

будівництва та інвестицій виконуюча обов'язки начальника

земельного відділу - заступниК

С.А.МаЙборода

начальника

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови

В.О.Андрєєв

Начальник юридичного відділу

І.Г.Лавер

Начальник управління
містобудування та архітектури головний архітектор міста

Л.Є.Рибакова

Виконуюча обов' язки начальника

загального відцілу - головний спеціаліст
загального відцілу

Л·1JМмJ JLМ.ШилО
І

/
Гоnова постійної комісії з питань
розвитку та ~лaroустрою територій,
земельних ВІДНосин, архітектури,

будівництва та інвестицій

~ . С.В.ПіддуБВ

Додаток 2

до рішення Броварськоі ••іськоі
Paдll від OS серпня 2010 р.
Н! t'~u ,p?~
XapaaepIICnIKII.JI01)',

ЩО Bllcтa8JIBtть&:R ІІа ayrщiOl1

Місце 31111Ходже11UВ:

по вул. ЧкаловІ, 7
ЦiJJЬOBe ПРП31IачеIIIIИ:

землі комерційного використання;

PO:Jalip зеl\leJlьвоі діливкп:
0,0336 ra;
УаlОВП впкорпставDВ земе.пьвоі ДШВІІКО:

Земельна дimппca передбачена для розміщення об'єкту комерційного використання

Виконуючий обов'JlЗКИ міського
ronови - секретар ради

ПОДАННЯ:

земельного відділу, за пропозицією
постійноі комісіі з питань
розвитку та благоустрою територій,
•
•
земельних ВІДносин, аРХІтектури,

будівництва та інвестицій виконуюча обов'язки начальника

земельного відділу - заступник
начальника

С.А.майборода

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови

В.О.Андрєєв

Додаток

3

до рішеllllJl Броварської міської
paдll від
сеРПНJI 2010 р.

os

H!'#'и~~
IСТО11IЇ УІІОВІІ договору opellДll

розr.fір та місце РОЗТDIDyDВНIIJI земельної дїтrllКlI, що
0.0336 га. ПО !УЛ, Чкалова. 7
в передаЄТЬСJl оренду термін оренди - 25 років.'
розr.fір орендної мати - JО" від ІІ0lJA,атиВllОС грошовоf о"іllКІІ ЗМfЛі ІІа рік,'
цільове ПРlfзначенНJI- ЗеАfЛі КО,JIfер"іЙllого ВІІкористОllllR:
УМОВIІ використанНJI земельної дiтrHКН

- дм РОЗА,іщеllllR об 'ату КОА,ер"іЙllого

nmаllа"е""Яі

• умови збер~жеННJI стану об'єкта оренди - зеА'єлыla дlлRІІка nОВllllllа перебувати в

задОlllЛЬІІOJl'У cmall'.·

умови і строки передачі земcnьної дiтrнки орендаРІО - передача зеА'єлыlff дIлRІІ"'11

зdіr;СllюєтьCR після держаllllоf реєстрації· договору орещ)u за аюnOJl' npиііА,аll'lR _
nенеда"і.'
умови поверненц земельної діJIJIНКИ орендодавцеві пістr припинеИНJI оренди

-

зeJI,елыla дiлRІІка nОllерlIJаєmьCR opeHdapell; за актОА, nguw.,allllR - nєрєдачі у ста,,;, ІІЄ
гіршOJlW nоріllНЯІІО з тllA«, у ~KOJIIY lІіll одєрЖtlв ї1" ОРЄllду:
існуючі обмежеННJI (обтяжено) щодо використВИНJI земcnьної ДЇЛJIНки - BidnOBidllO
до А,істобудівнux щ,ов і оБАteжеllЬ та проєкту ЗеАfЛеусnrрою щодо

BidBBdBII'1R зеА,елыlff

дiлRНlalі
сторонІ, що несе ризик випадкового знищено або ПОШКОДЖСИНJI об'єкта оренди орендар.'

відповідальність сторін

-

за НЄВUКОllання або НЄllалЄЖІІЄ виконання щ,ов dOZOBORY

стОНОНІІ несуть lІідnОllідальність згідllО "ІІІІного заКОllодавства,'
ДОТРИМВННJI державних будівельних норм;

умови передачі у заставу та внесено до статутного фонду пр~а оренди земельної
дimпncи _ opelldap не А,ає права nенедавати ооендоваllУ ЗеА'ельнv дWlНКУ у застаfl11 та
"'''сення до статwn"ого фонду.'

ЗДЇЙснеННJI відрахувань на розвиток coцiВnЬHoї та imкeHe~Hoї інфраструпури міста
_ JО" ЗQ2QЛьноf кошторисноf BQ1}mocmi будів",,,,т,,а об'єкта АllсnrобудVВОНIІ& ВllЗllа"єно'
ід
д
буд'
ІІА'" II0lJA'OIt'U без VPllX1IIlallllВ витрат з nрuдбаll'lR та

=

~г,~~IO з ер:нсаВНIІА,'дUiлR-'Велзь"НIЛ, ьнення 6 ;B~ЬHoгo А,аїюаll"uка від 6 івель спо
uUUШЄllНЯ ЗеА'ЄЛЬІІО

_

нки

І

та

:=і
в 'VIIПJ ""ЬО- та 1J0зOlt'Qllда"""ковur ,нжеНЄрlllІХ А'Єреж
1lL:1ICellIpHUX
А,єgєж. влаШIIJ'!!!!.аll'lR , ~іІ
І сnори) та траllСnОРIIJНих КOJIf1Iніка"ій,
інші умови та обставини. що~ ,

~

на зміну або припинeвu ДІЇ

..

Договору оренди земcnьної ДЇJIJIJIIЩ /і{дcVnя,р
І "а' іі' ~
:І:
~.~L~I-.
ВIIКOll)'lo'Ddi обов 'JI3ки МІСЬКОГО
•

ГОnови - секретар ради
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І.В.Сапожко

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
начальника

С.А.майборода

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови

В.О.Андрєєв

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАІни ПО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСАХ
Головне управління Держкомзему у КlІївській області
Відділ ДеРЖlсомзему у м. Броварах Київської області
3210600000:00:055:0008

(кадастровий номер земельної ділянки)

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ _. .
земельНОІ ДШянки ,

.. .

яка виставляється на земельні торги, та 11 МІсце розташування

М. БроваРl1 по вул. Чкалова,
(назва населеного пункту)

2010 рік

7

1. І1ло~ земе~ьноі ділянки
. 0,0336
гектарів ( кв.метрів)
2. КОНф1J"ураЦl~ T~ довжина CT~PIH земельної ділянки, рельєф місцевості, опис
.lеЖ земелЬНОІ ДІЛянки та саНІтарних, протипожежних, історико-культурних

та інШИХ зон, де обмежується господарська діяльність меж частин земельної

дїJIJIнки, які містять обмеження (обтяження) щод~ використання землі,
ВlІзначення на кадастровому плані
Сyt.lіЖНИХ
.tеЖ
конфігурація

не

земельної ділянки та в акті погодження

тІтова.

dOS;J/ClIHa
сторін
4зііі.35,22Af.5,84Аf,8.00Аf.J6.30.м.5.39Аf.J6.53м,8.00м.J.60.M.3J.62A-I.J,60AI.8.0JAI,
24, 62АІ. О, 3JAf. 34, 35.м. 2. 55Af. Мe:J/CVЄ з південно - східної сторони територія

д.::

тав «Автобансервіс», з l'lівнічно-східної-ВКФ «Кобол», з південно-східної
;-е.АиІі віІЇСЬКОВОЇ частини. з nівдеННОЇ-(1)Л. ЧКQJlова. західної"-землі загQJIьного
;'РIІС11Jування. рельєф .місцевості - рівнинниЙ.
П, Відомості про місце розташуваНllИ земельної діЛИНКl1
розтamyванНJI земельної ділянки відносно населеного пункту:

а) відстань:

200 М,_ _ _ _ _ _ _ _ _ __
ЗЗ.О~м.
.

від межі населеного пункту

від центру населеного пункту

б) наявні шляхи сполученНJI Київ- ЧеРНІгІв-НовІ ЯРZUlовZIЧI
В) планові IПJIЯXИ сполучення.

.

..

г) розташування земельної ~іЛJ[~КИ B~ДHOCHO ПРИМІСЬКОI зони
в npUМICbKIII ЗОНІ

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

.
історико-культурних та оздоровчих об'ЄКТІВ_
не відноситься

.. .

--------------------~~
прилеглоїдоземелЬНОlД~
д) ступінь техногенного забруднення

reриторп~____-----------------------------------~====
.

__

:.

е) HuвнicTЬ ЗОВНІШНІХ Інженерних мер
водопостачання

-=~

_

еж та умови іх використання:

.

---~------~в~ная~в~н~о~с~m~l--------------------

Квналізації _ _- - - - - - - енергозабеспечеf.ПiЯ

___------------JвuН~аяИ!вН~о~с~m~IL·--------------
•

2. Розташувавии земельної Дl.1IJ1ИКИ

земельної ділянки

nvattТVa) адреса

В межах населеноГО ~~J

Ас.Бровари вул.

.66--"

Чкалова, 7 Київської обл.

б) адміністративний статус населеного пункту

,
, чисеЛЬНІСТЬ

населення Аіісmо обласного 3НQченнл 'Іисельн,'

"

сть

9''1

~ тис, чол.

В) IIВJlBHiCTЬ У населеного пункту статусу курорту або історичного міста
відсутній
---

-

г) входження населеного пункту до зони радіаційного забруднення

_--------Не входить

--------------------------

г' розташування земельної ділянки відносно транспортних магістралей
населеного пункту QвmОЛfобілЬНlIlї UU1ЛХ -

КlIЇВ- Чернігів-Нові ЯРZlЛОВZlчі

д) розташування земельної ділянки відносно шляхів сполучення, які МОЖУТЬ
ВlfІСористовуваТИСJl ДЛJI транспортування сировини та готової продукції_

авmОЛfобільнuu ШЛRX - Кuів- Чернігів-Нові ЯРWlовuчі
е) розташування земельної ділянки відносно функціональних зон населеного

~---------

-------------------------

(сельбищна,проJ\tислова,рекреаційнв,оздоровчв,заповідна територія, регулювання

іСТОРllЧНОro лaндmаф'І)', охоронні зони території, об'епи природно-заповідного фонду,

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

є) розташування земельної ділянки відносно об'єктів перевищення
ДОПУстимого рівня шуму

( специфічне промислове виробництво, зВЛЇЗRИЦJl,

автомагістраль, аеропорт тощо)

• внюl до державної ЧІІ
ID• Відомості про належність земелыоI.. ДІЛ
IСОl\tyI18J1ЬНОЇ власності

І, Статус земельної ділянки

дер:JIсавна власність

--2

и або органу місцевого

;,

, Найменування органу державНОl ВЛад,
І' nuvvtеШІЯ
.. ти РІшення про в ~"J."

самОВРядування уповноваженого прИйМа

ВідпОВідних зем~ль

'

З-В·

,

Броварська .міська ра

1Домості про право власнОСТІ на з

4-

д

ar_---------

еМeJlЬНУ діnянІСУ_------

відсутні

, дані про державну реєстрацію:
2

а) встановлених обмежень ( обтяжень) на вико
.. .
іll:нсенерншї коридор ,Afepe:JIci газОпроводу
ристоання земелЬНО1 ДIЛJlНКИ_
11ЛощеlО .0129га

-б) земельних сервітутів

------"

ІУ. Відомості про грошову оціlllСУ земельної діЛЯllКIІ та ії стартову ціну

1. Вартість земельної ділянки відповідно до експертної грошової оцінки
42368,00 (сорок дві тисячі триста шістдесят вісім) гривень.
-

2. Величина нормативної грошової оцінки земельної ділянки 120 113,00 (сто
двадцять тисяч) гривню.

3.

Стартова ціна

142 506,00

(сто сорок дві тисячі n 'ятсот шість) гривень

'У. Відомості про ПРИРОДНІІЙ і господарський стан земельної діЛЯНКIІ

1. Фактичне використання земельної дїЛJIнки

не вuкорuстоqється

2. Ступінь техногенного забруднення lШ. забруднена
3. lюкеиерно-геологічні умови:
а) несуча спроможність гpyнтiB~_ _ _- - : - - - : - - - - - - б) глибина залягання rpунтових вод _ більш З Метрів,_ _ _ _ _ __
В) періодичність затопленНJI поверхневими водами,_-------

____~Незатопnю~ься-----~----------------г) заболоченість території
не заболоченаt______---------

~

г~ проJlВИ небезпечних геологічних JlВИЩ ( зсуви,карст,сenь ТОЩО_ _

-

відсутні

. . . . . по

д) наявність територій на земельиш ДІЛЯНЦІ,

ВИРобками

ених гірськими

відсутні _ - - - - - - - - - - - - -

S.Загальиа характеристика інженерногО о
а) водоводів

руш

блaпrryвання земельної ділянки:

в НаявНосmіL_------:~=7----------

б) Дощової ~зації _ _----відсУтні - - - - - - -

відсуmНі_------

В) побутової каналізації _ - - - - - відсуmні:...-.-----г) ПРОмислової каналізації
.! _ _- - - - - - ~JIОkaJIЬних очисНИХ споруд
_відсуmНІ_
8iдcymHi~_--------

\

д} дренажної системи

3

е) газопроводу

в наявності

є) тепломережі

відсутні

---------ж) електромережі
в наявності
з) телефонної мережі
в наяВllосmі
-}УІ BЇДOl\10cтi про цільове ПРllЗllВllеllllR земелыоїї діЛRllКl1
Категорія земель __....з;;.::е.л=fЛ=і-=:J~fс:=tI:.:.m=:'Л:.::о~во~і~·n:.!.,~а..!::г~Р!!:ОАш.,!:!а~дС!:.!Ь~1(,~о~ї~за~б~Уt!:д~о~в~IІ _ _ __
установлене цільове призначення земельної ділянки

_________

землі KOJtfepuiiiHOZO використання та можливість зміни
Цільового призначенНJl і дозволеного функціонального використання

земельної діЛJIНКИ
АfО:JIСЛUВО

-

Технічний паспорт земельної ділянки:
Cкnaв

8.0. ПаСlоmQ

Завідувач секторУ

( ініціали та прізвище)

{ посада}

Перевірив

О.М Гонmарєнко

( ініціали та прізвище)
посада)

(

Затверджую

(

посада)

( ініціали та пріЗВІlЩе)

( підпИс)

-

4

Виконуючому обов 'язки міського
гоnови

-

секретарІО ради

Сапожку І.В.

ПОДАННЯ

Просимо po~
JIИ'1'8ННJI про

на черговому засіданні Броварської міської ради

П1f.U"?товку та проведення земельного аукціону з продажу права

оренди земелЬН01 Д1ЛJIНІСИ площею

0,0336 га, розташованої по вул.Чкалов&, 7:

I.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
мощею 0,0336 га для розміщення об'єкту комерційного призначеННJI - землі
комерційного використання, по вул. ЧкалОВ&,7 Броварській міській раді ДJIJI
ВИСТaвJIеlПDI на аухціон з продажу права оренди земельної ділянки в м. Бровари.

Затвердити звіт про визначеННJI вартості оренди земельної дimппcи, па
відноситься до категорії земель комерційного використaННJI, надається в оренду
через аукціон площею 0,0336 га ДJIJI розміщеННJI об'єкту комерційного

2.

використання по вул. ЧкалОВ&,7.

Визначити стартову ціну лоту в розмірі

шістдесят вісім гривень).

3.

Затвердити

технічний

паспорт

42 368,00
.. .

земельН01

ВУЛ. Чхалова,7, площею 0,0336 га (додаток 1).

4.

(сорок дві тисJIЧЇ триста

Д1JIJIИКИ,

..

розташованОІ

•

по

•

Визначити характеристики лоту, що виставляється на аУКЦІОН, зпдно з

додатком 2.

·
ед
3)
S. Затвердити істотні умови договору оренди земельної ДIЛJIНКИ oдaT~K. .
•
o,,,awv права оренди земельНОІ дlЛJlНXИ
6. Призначити проведеНВJI аУКЦІОНУ
з пр ~-""J
•
•
на IS вересИJI 2010 року о 11.00. Визначити МІсцем проведеННJI аУКЦІОНУ
DpиміщеВНJI Украінської універсальної товарної біржі, розташо~ан: за ~есою м.
Київ, вул.Академіка глymкова,1 НІ< <<Експоцеитр УКРаІНИ», павшь он .

ВIQcОllyIoча обов'пп начальника
земельного відділу - заступник
lІачanыlи1ca

