БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киJвської ОБЛАСТІ
РІШЕННя

ГП

.

ро ПІДГОТОВКУ та проведення земельного аукціону
з продажу права op~~д~земел~ної ділянки площею 0,1400

--,
ra,

розташованОI по Об ІЗН1И ДОРОЗІ в районі розміщення АЗС ТОВ
"Автобансервіс"

РОЗГЛJIнувши подання земельного відцілу від 28.07.2010 року Н!! 600
про підг~:о~ку та проведення земельного аукціону з продажу права оренди
земельНО1 ДlJIJlНКИ площею 0,1400 ra, розташованої по Об'їзній дорозі в
раАоні розміщення АЗС ТОВ "Автобансервіс", керуючись ст.ст.
Земельного кодексу України, пункту

34

136-137
26 Закону України <<Про
3.1, 3.5-3.6, 8.1, 8.2 Порядку

стапі

місцеве самоврядування в Украіні», пунктів
проведеИНJI аукціону з продажу права оренди

земельної

дinяики,

затвердженого рішенням Броварської міської ради від 28.05.2009 року
N!!1127-63-05, 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 BiдBeд~~ земельної дiлJппcи
площею О 1400 га для розміщення 06' єпу комеРЦIИНОГО в~орис~ -

землі І(ом~рційвого використання, по Об'їзній дорозі. в райОНІ РОЗМ1ЩеВНJI
АЗС ТОВ

Автобансервіс" Броварській міській радІ Д1Ul виставлеНRJI на

"
аукціон з продажу права

.. .

оренди земельНОІ Д1JIЯНКИ в

м Бnоваnи

.

r

'r'

. про визначення вартості оренди земельної дїJWIКИ,
2· З атвердити ЗВІТ
...
нко иетання надається в
Іка відноситься до категоріі земель комерЦ1ИНОГО в Р з••У ;",е~ об'&'1l'ТV
•
О 1400 ra для ро 1 UАЧ
-"6.1
оренду ... через аУКЦІОН ІШощеЮОб'із~іit дорозі в районі розміщеВНJI АЗС
Комерц1ИИОГО використання по

ТОВ ,,АвТОбаисервіС"..

мі і 142506,00 (сто сорок дві тисячі

Визначити стартову ЦІну лоту в роз р
n'JlТCOT шість гривень).

.

втрат

сільськогосподарського

3.Затвердити розмір ВІДІПКодуванв:савноro підприємства "Київський

ВИРОБНИЦтва відповідно до розрflXYl!I<Y Дер землеустрою" у сумі 5 045,00
науКОво-дослідний та проеКТВИЙ ІНСтитУТ
(n'Jl'rЬ ТИСЯЧ сорок п'ять гривень).

000450

.~. затвердити .:еХ!,іЧни~ паспорт земельної ділянки, розташованої по

Об'їзНlИ ДОРОЗІ в раиоНl РОЗМІщення АЗС ТОВ "Автобансервіс" , площею

0.1400 га (додаток 1).

s. Визначити характеристики лоту, що виставляється на аукціон, згідно

з додатком 2.

6. Затвердити істотні умови договору оренди земельної ділянки

(додаток 3).

7. Призначити

проведення аукціону з продажу права оренди земельної
дiтmки на 15 вересня 2010 року о 11.00. Визначити місцем проведення
аукціону приміщення Української універсальної товарної біржі, розташоване
за адресою м. Київ, вул.Академіка Глушкова,l НІ< «Експоцентр України)),
павільйон 6.

8.

Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну

комісію з питань розвитку та благоустрою територііі, земельних відносин,

архітектури, будівництва та інвестицііі.

І.В.Сапожко

м.Бровари

від OS серпня 2010 року

N! I&'~-rff-t').!)

ПОДАННЯ:

земельного відділу, за пропозицією
постійноі комісії з питань

...

розвитку та бnагоустро~ теРИТОРІИ,
земельних відносин, аРХІтектури,

будівництва та інвестицій виконуюча обов'язки начальника

земельного відділу - заступник

С.А.МаЙборода

начальника

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського гоnови

Начальник юридичного відціny

В.О.Андрєєв

.~ І.Г.Лавер

Начальник упрaвnіиия
містобудуваиия та архітектури
гоповний архітепор міста

Л.Є.Рибакова

Виконуюча оБОВ'JlЗКИ начальника

зaranьноro відціny - гоnовний спеціаліст
зaraпьиОI'O відділу

Гоnова постійної комісіі з питань
розвитку та ~nагоустрою територій,
земельних ВІДносин, архітектури,

будівництва та інвестицій

n. ~ [1шJ,

l. .
J\ vv--- ( ІЛ

N
.V,"

.

м Шило

С.В.ІІіддУБНЯJC

Додаток 2

ДО рішенlUI Броварської міської

paдJ~/, від D 05

с.9!ПIUI 2010 р.

Н! 70 Y3-tГ'-?-~!)

XapaICТcplleтJlKl1 лоту, що ВIIСТВВЛВІ:ТЬеRIIВ BYKQiOl1
Місце ЗllаХОДЖСIIIIR:

по Об'їзній дорозі в раАоні розміщеННR АЗС "АвТОбвнсервіс"
ЦШьове ПРIIЗllаЧСIIIIВ:

землі комерційного використвнlUI;
РО3"lір ЗСl\lелЬllоі ділвнкп:

0,1400 ra;
У"ІОВО ,вокоростаннв земелыоіi ділвНКlI:

3e.leJlЬHa дiJuппca передбачена ДJIJI розміщенlUI об'єкту комерційного викориCТ8IIRJI

ВиковуІОЧИЙ обов'язки міського
l'OJIови - секретар ради

ПОДАННЯ:

земельноro відділу, за пропозицією
постійної комісії з питань

розвитку та блaroустрою територій,
земельних відносин, архітектури,
будівництва та інвестицій
виконуюча обов'JI3КИ начальника

земельноro відділу - заступник

С.А.МаЙборода

начальника

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського roлови

В.О.Андрєєв

..

•• •t.

Додаток 3

до рішеllllЯ Броварської міської
p~ від 05 серпНJI 201 О р.

Не 16'I3--H~

InOnli Yl\I0811 ДОГ080РУ opellДll
О.

розмір та місце розташуваНllЯ земельної n:n"IIКИ Щ
1400
06'Уз ... д
'.
.циua
,
О
га•• 110

В передаєrьCJI оренду

ІІІи2;P03~ в ра2l0ll; РО3А,;щеllllR АЗС ".4втобаllсеl2!;С"

теРМІН оренди

-

POKIB~

розмір орендної плати - J0% в;д ІІ0РА,аm1lВllо1 ZPOlllooo1 ОIl;ІІКIІ зqlЛі ІІа р;к:
цільове призначення - 3еАІЛі КОА,еРІIilїllого В2Ікорuста,,,,я:
умови використання земельної ділинки

-

для РО3А,;щеll'lR

06 'ату KOA,egll;DllOZO

"РUЗllачеllllR,'

у.fОВИ збереження ставу об'єкта оренди - 3еА,елыla дiлJ",ка nОВllllllа nеребуоати в

ЗDdовільнОАtY стан;,'

умови і строки передачі земельної дiтmки орендарю - передача 3єlt,елыlll дiлRlІЮІ
зdіlїснюєmься nіeлR державної· реєстраll;І договооу opelldu 30 актОА' npuriA,allllR _
п.,едачі;
умови повернення земельної дiтmки орендодавцеві піcnя припивеВНJI оренди 3ЄАfЄЛЬНО ділянка повертається opelldapeBi 30 аюnОА' npuiiA,aHНR - передачі ycmalll. ІІе
гіршОАty nоріВIlЯІІО 3 тим.

v ЯКОА'У В;Н одер:ясав п· В opelldy:

існуючі обмеження (обтиженНJI) щодо використанu земельної ділянки - вІдповідно
до АfістобvдівнU% УАІОВ і 06АteжеllЬ та проекту 3t!AlЛеустрою щодо BidBedellllR 3єlt,елыlll
дiлRнЮІ.·

сторонІ, що несе ризик випадкового знищенНJI або пошкоджeнIUI об'єкта оренди -

opeHdag.·
відповідапьвість сторін - 30 HeВlIKOHaHIlR або неllале:ж:не ВUКOHmlНR УА'ОВ договооу
сторони "ееуть відповідальність згідно чинного заКОllодавстваі

на зміну або припивеВНJI Дll

ВlUCовуючий обов'JI3КИ МЇCLKOro
I'OJIОВІІ_ секретар ради

І.В.Сапожко

llUДАНЮ1:

земельного відділу, за пропозицією
постійної 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

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАfни ЛО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСАХ
Головне управліJJНJI Держкомзему у Київськіfi області
Відділ Держкомзему у М. Броварах Київської області
3210600000:00:059:0197

(кадастровий номер зеАfельної ділянки)

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ
земельної дimmКJI, яка виставляється на земельні Topm, та її місце розташування
М. БроваРl1 по Обїзній дорозі В раЙО~і розміщення
АЗС ТОВ «АвтобаJlсеРВJС»
(назва населеного пункту)

2010 ріК

1. Пnо~а зем~ьної діЛJJНКИ
. О, J400
гектарів ( кв.метрів)
2. КОНф1гурац~ T~ Довжина СТОРІН земельної ділянки, рельєф місцевості, опис
меЖ земелЬН01 ДІЛЯНКИ та санітарних, протипожежних, історико-культурних

та інших зон, де обмежується господарська діяльність меж частин земельної
ділянки, які містять обмеження (обтяження) ЩОД~ використання землі,
визначення на кадастровому плані земельної ділянки та в акті погодження
суміжНИХ

меж КОН і йl іл не mиl10ва dOB:JICll1la сто іІІ - БО б5,ЛІ 3728)11 893 )lІ
17.63 )11. 50.03 )11.20,30 )11. Me:JIcyc з 11івденно - східllО; сторони територія ТОВ
«Автобансервіс».

південно-західної

3

КО IІст вання поїзд 3 інших сто ін
рельєф .місцевості - рівнинниЙ.

-

сторони

ЗЄJIlЛі

землі

заzальноzо

П. BiдOl\locтi про місце розташування земельної діJJЯНlСl1
Розташування земельної ділянки відносно населеного пункту:
а) відстань:
від межі населеного пункту

200 М,_ _ _ _ _ _ _ _ _ __
3600М,_ _ _ _ _ _ _ _ _ __

від цешру населеного пункту

б) наявні ШЛJIXИ сполученНJI Санкm-Пеmербурz-Кuїв-Одеса

в) планові ШЛJIXИ споnyченНJI.

.

..

г) розташування земельної ділянки ВІДносно ПрИМІСЬКОІ зони
в приміській зоні

г) розташування земеЛЬНОІоо'
ДІЛЯНКИ ВІ'дносно рекреаційних територій і

об'єктів природно заповідного фонду"
.
історико-культурних та оздоровчих об ЄКТІВ_
не відноситься

оо

•

-----------;;;:6=
прилеглої до земельНОІ Д1ЛJIIПCИ
д) ступінь техногенного за руднення

--------------------------=====

територu~_________---_______

:.
е еж та умови. іх використання:
_
водопостачання ____________---------~вuн~ам~вн~О~с~nшll~-----------------------
.

е) наявність ЗОВНІШНІХ Інженерних м Р

каналізації _________----------енергозабеспечення

______----------~В~Нам~swН~О~сnwl~іоо------------------

оо
В межах населеного ~a) ~eca
2. Розташування земельНОІ ДlJIJlНКИ
Об 'їзніti до озі в "ОНІ 03Aflll ення
земельної дimппcи
.м.В ова u по
•

dJ.C ТОВ «Автобансервіс»

1

б) адміністративний статус населеного пункту ЧИ
•
, сельНlСТЬ

населення АІісmо обласноzо 3l1ачеllНR.. чисельність 92 nlllС. чол.

В) наявність 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 авmОАfобільниzi UlЛ1lX -

Санкт-Петербv.pz-Кuів-Одеса

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

QвmОАfобільнuu ШJlJIX - Санкт-Петербурz-Кuїв-Одеса

е) розташування земельної ділянки відносно функціональних зон населеного

~---------

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

(сenьбищна,промиcnова,рекреаціАна,оздоровча,зanовідна територiJI, регуmoВВНIIR

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

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

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

( специфічне промиcnове виробництво, зanїЗнИЦJI,

автомагістраль, аеропорт тощо)

ІП. Відомості про належність земельної ділJlНКU до державної чи
Комунальної власності

1. Статус земельної ділянки

2"

..

державна власність
жавної влади або органу місцевого

. Наимеиування органу дер

самоврядування, уповноваженого пр

иймати рішення про відчуження
.

ВІ'дп

д

•
БроваrpськаАflськара
ОВІДНИХ земель__----- 'r

-

а:.......

_________

. на земельну діЛJIНКУ.________

З. Відомості про право власноСТІ

-.
BiдcyтHi~------~.~-------------------4. дані про державну реєстраЦІЮ:
2

а) встановлених обмежень

( обтя

)

жень на використання земельної ділянки_

------------------~

б) земельних сервітутів

------

ІУ. Вїдоаlості про грошову оціllКУ земелыоіi діЛЯllКl1 та її стартову ціlty

1. Вартість земельної ділянки відповідно до експертної rpошової оцінЮІ
142 506,00 (сто сорок дві тuсячі п'ятсот ",ість) !ривень.
2. Величина нормативної грошової оцінки земельної ділянки 584794,00 (сто
сu.деcяm тиCRЧ дев 'ятсот ",істдесят одну) !ривню.

3.

Стартова ціна

142506,00 (сто сорок дві тисячі п'ятсот lиісmь) !ривень

У. Відомості про ПРИРОДНІІЙ і господаРСЬКllЙ стан земельної діЛЯНКl1

1. Фактичне використання земельної ділянки

не BUKOpucmofYєmbCR

2. Ступінь техногенного забруднення Ш! забруднена
3. Інженерно-геологічні умови:
а) несуча спроможність ГPYНTiB~_------:-____- _
б) глибина зanягання фунтових вод _ більш 3 МетріВ:........-_ _ _ _ __

_ _ _ _ _ __
~_ _ _,He заmоnлюєmьCR _ _- - : - - - - - - - - - - - - г) заболоченість території
не за60лочена:........-_ _ _ _ _ _ __
. их явищ ( зсуви,
карст сель тощо
r "J прояви небезпечних геолопчн
,-_
відеутні
.
.
в) періодичність затоплення поверхневими водами~

·оО д: nСІНЦl порушених прськими

д) наявність територій на земenьН1И &.1&1&
,
Виробками
ВідеУтні_-------------

.

S.Загальна характеристика 1нженерного о
а) водоводів

блawтyвання земельної ділянки:

BiдcymHiйi_-----:-~=_г_-------

б) ДOnТOBOЇ к_ізації_-----ВідсутНі - - - - - - ~

ВідсуmНі_------

В) побyrової каналізації - - - - - -

відсутні,_ _- - - -

г) промислової каналізації
Відсутні:_-------г')покanьних очисНИХ споруд
вiдcymНlI'__ - - - - - - - - д) дренажноі систеМИ __- - - - 3

е) газопроводу

________ Відсуm"і_ _ _ _ _ _ _ _ _ __

є) тепломережі

відсутІІі

ж) електромережі

-----В-НаяВНосmі _ _

з) телефонної мережі

ВідсутНі._ _ _ _ _ __

!У. ВідОl\ІОсті про цільове ПРІІЗШ1 11еllllR зеl\lслыоїї діЛЯllКl1
Категорія земель __....:з::.:е.л::.:.::.fЛ~;...::с::::іл~Ь~с~ЬК~о~г~О:=с!.!:170~д!:!!а~р!!:с:.ЕЬ:а.К!!!ог~О!,.;1ц.j7Р!!!I~,зш,,!!:::!а~Ч!:::Jеншн~'Я!...- _ __
Установлене цільове призначення земельної ділянки

_________

зе.млі комерційного викорuстання та можливість зміни
Цільового призначення і дозволеного функціонального використання
земельної ділянки
АfО:Ж:ЛUВО

Технічний паспорт земельної ділянки:
СЮІав

н. о. ЛаСl0mQ

3аflідvвач ce~mopY

(

(ініціали та прізвище)

посада)

О.М Гонmаренко

( ініціали та прізВllще)

~.1

~tLИd

2010р.

Затверджую

(

посада)

( ініціanи та пріЗВllще)

( підпис)

-

4

ВИКОНYJочому обов'язки міського
голови

-

секретарю ради

Сапожку І.В.

про~ ~ черговому засіданні Броварської міськоі ради
R

питанни про

Пl~Г~ТОВКУ та

оведеlПlJl земельного аукціону з продажу права

оренди земельНОІ Д1JIJ[НКИ площею

0,1400

га, розташованої по Об'їзній дорозі в

рвіоні розміщенНJI АЗС ТОВ "Автобансервіс":

1.

Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної дimшки

площею 0,1400 га для розміщеННJJ об'єкту комерційного викориcтaннJI - землі
ІСомерційного використання, по Об'їзній дорозі в районі розміщеННJJ АЗС ТОВ
,,Автобансервіс" Броварській міській раді Д1IJI виставлення на аущ~он з продажу
права оренди земельної ділинки в м. Бровари.

2. Затвердити звіт про визначення вартості оренди земельноі дїЛJlнки, яка
відноситься до категорії земель комерційного використання, надається в оренду

через аукціон площею 0,1400 га Д1IJI розміщеННJJ об'єкту комерційного
використaRНJI по Об'їзній дорозі в районі розміщеННJI АЗС ТОВ ,,Автобансервіс".

Визначити стартову ціну лоту в розмірі 142 506,00 (сто сорок дві тисячі
п'ятсот шість гривень).

3.

Затвердити

розмір

відшкодування

В1рат . сільськогоспода~сько~

виробництва відповідно до розрахунку Державного ~~и~ства ,.киlВСЬ~
науково-дослідний та проектний інститут землеус1рОЮ у СУМІ 5 045,00 ( п JlТЬ
ТИCJIЧ сорок п'ять гривень).
.
..
,... ..
4. Затвердити технічний паспорт земельної д1ЛJlНКИ, р~~ташованОl по Об ІЗЮИ
дорозі в районі розміщенНJI АЗС ТОВ "АвтобансеРВІС , площею 0,1400 га
(додаток 1).
.
.
UV'u лоту що виCТaDЛJlЄfься на аУКЦІОН, зпдно з
5. Визначити характериcт
додатком 2.
.. .
(д
3)
6 З
. ' умови договору оренди земельНОІ д1JUlНКИ одаток .
.
o,nQwv права оренди земельної
. атвердити ІСТОТНІ
7 n
деИНJI аУКЦІОНУ з пр "'''''.'',}
.
. . ризначити прове
11 ОО визначити місцем проведеНШІ аУКЦІОНУ
дlЛJПncи на 1S BepeCНJI 2010 року о ....
ної біР.жі розташоване за адресою м.
nриміщеННJI Украінськоі універсальНОl товар
, .. ~ ав
.
&'U'6'"

,

Киів, вул.Ахадеміка глушкова,l НІ< <сВкспоцеИ1р 1Wf.WВ і, ~ ськпи ~BI(

ВЦ'{RIfЙ}&

Виtонуюча обов'язки начальИИІСа
земельного відділу - заступнИК
ІІачальника

".!'2!"
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С.А.Маіборода

