
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киlвськоІ ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

Г Про підготовку та проведення земельного аукціону з І 
продажу права оренди земельної ділянки 

площеlО 0,0600 га, розташованої по вул. Чкалова,4-а 

;ОЗГЛJlНУВШИ ПОДВННJI земельного відділу від 06.09.2010 року Н!! 692 
про П1~.то~ку та проведенНJI земельного аукціону з продажу права оренди 
земелЬНОI ДІЛЯНКИ площею 0,0600 ra, розташованої по ВУЛ. Чкалова,4-а, 
керуючись ст.ст. 136-137 Земельного кодексу Украіни, пункту 34 cтaтri 26 
Закону Украіни «Про місцеве самоврядуванНJI в Україні», 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 20.05.2010 
року Н!! 1534-84-05, а також враховуючи пропозиції постійної комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій, земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

І.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної дinянки 
площею 0,0600 га ДЛЯ розміщення об"єкту комерційного призначеННJJ -
землі комерційного використання, по вул. Чхалова,4-а Броварській міській 
раді ДJJJI вистaвnеННJI на аукціон з продажу права оренди земельної дinянки в 
м.Бровари. 

2. Затвердити звіт про визначеННJI Bap~ocтi оренди зе~ельної дimпucи~ 
ва відноситься до категоріі земель ЖИТЛОВОІ та ІромадСЬКОI забrдови (зеМЛІ 
комерційного використання), надається в ope~ через аукЦІОН JШощею 
0,0600 га ДЛЯ розміщеННJI об"єкту комеРЦІЙНОГО використання по 

вул. Чxanова,4-а. .. 486 ОО ( • •• 
Визначити стартову ціну лоту в РОЗМІРІ 72 , СІМДесят ДВІ ТИСJIЧІ 

Чотириста вісімдесят шість) rpивень. 

3. Затвердити технічний паспорт земельної ділянки, розташованої по 
вул. Чкanова,4-а, площею 0,0600 га (додаток 1). 

4 В актеристики ло""' що вИCТ8ВJIJIЄТЬСJl на аукціов, згідно . изначити хар .~. 

з додатком 2. 
5. Затвердити істотні умови договору оренди земельної ділянки 

(додаток 3). . .. ~I ,., . 
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6. Призначити проведення аукціону з продажу права ореНДІІ земельної 
дїJIJIНКИ на О 1 жовтня 2010 року о 11.00. Визначити місцем проведення 
аукціону приміщення Української універсапьної товарної біржі, розташоване 
за aдpeCOIO м. Київ, вул.Академіка Глушкова,1 НІ( сеВкспоцентр України», 
павільйон 6. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 
KOMicilO з питань розвитку та благоустрою територій, земельних відносин, 
архітектури, будівництва та інвестицій. 

Виконуючий обов'язки м 
roлови - секретар ради 

мо Бровари 
від 14 В~lJe..~НЯ 2010 року 
N! IбllJ'?і.!-Р5' 

I.В.Сапожко 
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6. Призначити проведення аукціону з продажу права оренди земельної 
ділянки на О 1 жовтня 2010 року о 11.00. Визначити місцем проведення 
аукціону приміщення Украінської універсальної товарної біржі, розташоване 
за вдреСОІО м. Київ, вул.Академіка Глушков&, 1 ш< <сЕкспоцентр Украіни)), 
павільйон 6. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 
комісіІО з питань розвитку та благоустрою територій, земельних відносин, 
архітектури, будівництва та інвестицій. 

Виконуючий обов 'язки м 

roпови - секретар ради 

м.Бровари 
від 14 В~'ресня 2010 року 
N! Iбl!J'1f.!-р5' 

І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

земеnьного віддіnу, за пропозиціЄIО 
постіЙноі· комісії з питань 
розвитку та бnаГОУСТРОIО територій, 
земеnьних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій -
ВIfКОНУlOча оБОВ'ЯЗКIf начanьника 
земenьного віддіnу - заступник 
начanЬНlіка 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Начanьник lОРИДИЧНОГО відділу 

Начanьник управnіння 
містобудування та архітектури _ 
головний архітектор міста 

Начanьник зaraпьного відділу 

Голова постійної комісії з Питань 
розвитку та бnаГОУСТРОІО територій. 
земenьних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій 

С.А.МаЙборода 

В.О.Андрєєв 

І.Г.Лавер 

Л.Є.Рибакова 

Н.І.Гнатюк 

С.В.Піддубняк 



ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ 

ІІа зe.JfleJlыly ділЛІІК1 IlЛОIІ(ЄIО 0,0600 га "о tJУЛ •• ЧкалоtJа,4-а 
мл ВІІСlllаtJЛЄІІl1Л ІІа ау",(іОll з "родnЗIСУ "раоа opelldll :Je.JfIєлыl;; ділЛІІКІІ 

( длл РО3АIіЩЄ1l11Л 06»ЄЮІІУ "ОА,єр,(іЙІІОZО ВІІКОРllсmаIllШ) 



1. Пnоща земельної ділянки 0,0600_ гектарів (кв.метрів) 
2. Конфіryрація та довжина сторін земельної ділянки, рельєф місцевості, OnllC 
r.sеж земельної ділянки та санітарних, ПРОПlпожеЖНIІХ, іСТОРИКО-КУЛЬТУРНID' 
та інших зон, де обмежується господарська діяльність, меж частин земельної 
діЛIНКlі, які містять обмеження (обтяження) щодо використання землі, 
Dllзначення на кадастровому плані земельної ділянки та в акті погодження 
суміжних 

меж КОНФ;ZУ.РQlI;Я СКЛQдllОЇ фор-"Ш. дОВЖllІІQ сторіи 
3/.54-" •• /2.24.м./О.33.АІ.9.0 -"1.23.02 -"121.1 lАІ. -",е;ж:vє 3 ,.,івдеIllIО - східиої сторо"" 
- землі резервних територіЙ Аlісmа" з ,.,івдеllllO-ЗQ.тідllОЇ стОРОllи- зє,1lЛі ТОВ 
«А6СОЛ10m лтд». 3 ,1івдеНIІО- західної сmОРОІІll - зє,1lЛі !vIPEB. рельєф 
А,;Сllевосm; - Р;ВUШШlllї. 

П. ВідОі'lості про J\licue РОЗТDWУВDІІІІЯ зсI\Iслы�оїї діnЯllКl1 
Розташування земельної ділянки відносно населеного пункту: 
а) відстань: 
від межі населеного пункту 1,1 км, __________ _ 
від центру населеного пункту 5,0 км __________ _ 
б) наявні IIlЛЯХИ сполучення вул. Чкалова ___________ _ 

в) планові IIlЛЯХИ сполучення. '" 
г) розташування земельної ділянки ВІДносно ПРИМIСЬКО1 зони 

В nрил,іськіzi зоні 

г) розташування земельної ділянки відносно рекреаційних територій 
об'єктів природно заповідного фонду" . 
історико-культурних та оздоровчи~ об ЄКТІВ_ 

не відноситься 

) . ного забруднення прилеглої до земельної ділянки д стушнь техноген 

територ"~ ________ ~~~~------------------------
не забруднена 

. .' 'нженерних мереж та умови ЇХ використання: е) наяВНІСТЬ ЗОВНІШНІХ І . 
водопостачання~в~н~ая~в~нuо~с~тUI ____ ----------------------------

КаналізаціїI_---.-2-в~Н=ая~В~Н .... о_с-т-і ----------------------

в наявності __ ----------------__ енергозабеспечення _ 

" . лянки В межах населеного пунктуа) адреса 
2. Роз~~вання земелЬНО:.;:ЮваРZІ вvл .. Чкалова 

земеЛЬНОІ ДІЛЯНКИ А_ 

. . ~ статуС нас б) адмlНlстративнии 
еленого пункту, чисельність 

1 



Ilоселення Аlїсmо обласного З1lачеllllR" ч"селЬ1lїсmь 92 "'''Со "ол. 

В) наявність у населеного пункту статусу курорту або іСТОРJIЧНОГО міста 
відсутні'; ----

г) входження населеного пункту до зони радіаційного забруднення 

_---------"е входить ----------------------------
г? розташування земельної ділянки відносно транспортних магістралей 
населеного пункту В)/Л. Чкалова, автомобіль"",; шлях Санкт-Петербvpг 
Київ - Одесса 

д) розташування земельної ділянки відносно шляхів сполучення, які можуть 
використовуватися для транспортування СИРОВИНИ та готової продукції __ 
автомобільниЙ &LІЛЯХ Санкт-Петеg6vpг-КZl;в-Одесса 

е) розташування земельної діmrнки відносно функціональних зон населеного 
пункту землі :житлової та гРОА,адськоі 3абудОВII, ____ _ 

(сenьБI1ЩНI1,ПРОМI1cnова,рекреаціАна,О3дОРОВЧD,заповідна тepllTopiJl. реryЛIОВО.I.IJI 

іСТОРllЧИОГО лаидwоф1)', охоронні зони тepllTopiї. об'еКnI ПРИРОДНО-ЗDПовїДІIОro ФОIIДУ. 

санітарно-захисні ЗОНІІ проr.шcnових об'ектів. ВОДООХОРОІlні ЗОНІ.) 
є) розташування земельної ділянки відносно Об'Єю:їВ перевищення 
допустимого рівня шуму не знаходllmьсв в 30НІ nеоеВZIIllенНR 

ШУАІУ 

( специфічне ПРОМІІcnове ВlIроБНIЩТВО. ЗDJIЇЗНІІЦJI. 

aвтor.taricтpanь. аеропорт тощо) 

m В• . нnлеЖllість зсJ\lелы�оїї діЛЯllКl1 до ДсржаВllОЇ ЧІІ 
• ІДОМОСТІ про .. 

КОl\lУllальної влаСllості 
1. Статус земельної ділянки державна власність 

2 Н Й гану Державної влади або органу місцевого . а менування ор о о 
О аженого приймати РІшення про ВІдчуження 

с~ов~ядування, уповн в Бpnварська А,іська рада, _________ _ 
ВІДПОВІДНИХ земель,_--- '1'-

. ності на земельну ДілянJCY _______ _ 
Зо ВіДОМОСТІ про право влас 

відсутні о 
-4-. -Д-а-Н-і -п-ро державну реєстраЦ110: 

2 



а) встановлених обмежень (обт • ) вжень на Використання земельної діЛЯНКII_ 

б) земельних сервітутів -----------------------------

ІУ. Вїдоаlості про ГРОШОВУ оціlllСУ зеl\lслы�оїї діЛЯ111С11 та П стаРТОВУ ціllУ 

1. Вартість земельної ділянки відповідно до експертної грошової оціНКII_ 
72486.00 (сі.мдесят дві тисячі чотириста вісі.мдесят шість ) 
гривень .. 

2. Величина нормативної грошової оцінки земельної діЛJJНКИ 455969,0 
(двісті двадцять п'ять тисяч сіАlсот сіАlдесят) грн:,. 
3. Стартова ціна 12486.00 (сімдесят дві тисячі чотириста в;сu.lдесят 
шість) гривень .. 

У. Відомості про прllрОДІІІІU і rосподарсысlіі стаllзеl\leJlы�оіi діЛЯ111С11 

1. Фактичне використання земельної ділянки _не використовуєrься __ 

2. Ступінь техногенного забруднення не забруднена. _______ _ 
3. Інженерно-геологічні умови: 

а) несуча спроможність грунтів, ______________ _ 
б) глибина залягання rpунтових вод _ білыll 3 Аlеmрів. _______ _ 
в) періодичність затоплення поверхневими водами. _______ _ 

не 3атоnлюєmься_----------------
~г)-з-а-б-ол-о-ч'''':еНіСТЬ території не заболочена, ________ _ 
г') прояви небезпечних геологічних явищ ( зсуви,карст,сель тощо, __ 

відсутні . . 
) . І'и" на земельній діЛЯНЦІ, порушених ПРСЬКИМИ 
Д наяВНІСТЬ територ 

виробками відсуmні_--------------

5 3 
інженерноГО облаштування земельної дiЛJJНКИ: 

. aгanЬHa характеристика . 
а) водоводів_в наявносm'----в"':'ід7'с-tY-"-'н'"':;---------

б) дощової канвлізвції------в;дсуmні 
в) побутової канвліза~ії .оо в ная-в-н-о-с-m-і-----
г) промислової канВЛІЗВЦll відсутні 
г')локальних очиснИХ споруд '---------

3 
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д) дренажної системи _____ відСУl1l"і 
----------------------

е) газопроводу _________ в "QЯВllосmі 
є) тепломережі в;дс),,,,,,; -----------------
ж) електромережі·_-:-________________________ --.,;В IІQЯв"осmі __ 
з) телефонної мережі відсу",,,,.' _______ __ 

ІУ. Відомості про цільове ПРIIЗШI'lеIIIIИ земеЛЬІІОЇ діЛИlllСl1 

Категорія земель ___ 3:.:еА='л:.:.:і:..::J~'с:.:.II~":..::lЛ~О~В~О~Ї.ц:".!.!:'Q~г~'Р~Q~~'ш'Q:!!д~с:.!=Ь~1(,~О!..Ї:!!3Qі:!!6~):!~д!!=О~Вшll:...... __ _ 

Устаиовnеие цільове призначення земельної ділянки __________ _ 

3еАІЛі КШlерційuого '''РIl3НQllе,,"л та 
можливість зміни цільового призначення і дозволеного функціонального 
використання земельної ділянки 

А tО:JIСЛІІВО 

Технічний паспорт земельної ділянки: 

C::''''R 1/0 .... "'''''''' cA-~ 
( посода) ( підпис) 

rOllmopelII.O о.м. 
( іllіціалll та прі:JВllще) 

/са 

м.А.Шокун 
( іllіціалll та прі:JВllще) 

/З 

3атвеРДЖУІО 

( посода) ( піДП1IС) 
( іllіціалll та прі:JDllще 

- 4 



Додвток2 

ДО ріШIШll1 Броварськоі міськоі 

~:Ir;fta~ofPecllR 2010 р. 

ХврвктеРШ:тllКl1 ЛО1)', ЩО ВIIСТВВЛЯCl'ЬСЯ ІІВ BYKQIOII 

Місце :швходжеIIllП: 

по оуп. Чкanовв,4-В 

Цільове ПР"31IвчеIIIIП: 

земnі KOMcpuinlloro BIJKopIJCТВIIIII; 

Розмір зеl\lUЬllоі ділПIIКII: 

0,0600 га; 

)'1\10011 ВІІКОРІІСТВІІІІЯ зеl\lмы�оіi ділЯIIКII: 

Земельна ДШJlнка передбачена ДJ1R розміщеННІ об'єкту KOMepuinHoro ВІІКОРІІСТВІПІІ 

Виконуючий обов '131О! міського 
roлови - секретар ради 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозиціЄIО 
постійної комісії з питань 
розвитку та благоустроlO територій, 
земельнlfX відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій -
ВlfКОнyJоча обов'язки начальника 
земельного відділу - заступник 
начальника 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

С.А.МаЙборода 

В.О.Андрєєв 



Додаток 3 

до рішеllllЯ Броварськоі міськоі 
paдl};el.W ~4 I!SPCCIIJl 2010 р. 
НІ! 10 ofJ'-г~-IJ!) 

I"onli У\lОВII ДОГОВОРУ opellДll 

розмір тв місце розтвшynаllllЯ ]СМСЛЬІІОЇ ділЯllКl1 
0.0600 10. ІІа ",'Л. Ч"а.'ІО(lU.-l-u.' ' шо в передається opelUl)' 

терміІІ ореllДИ - 25 РО";(І; 
розмір opellAIIOЇ плаТlІ - І 0% (1"'\ . 

U IІІm."оn"'""оі 1po",0(lof 0111",.." земл. 110 рі",' 
цільовс ПРll311ВЧСІШЯ -lе."!,; "o."eml;';"O;"} в""ор"ста""я,' 

УМОВІІ вlкор"стаJШЯ земслыІїї діЛЯIIК11 - для РОl."lщеllllR 06 '""ту "0."eml/,ill010 
"рІ'311а.,е""я " 

УМОВІІ збер~жеllllЯ ста .. у об'єкта ореllДl1 - lе."елыla di'lH""a 110(1"""0 lІере6ІНІат" " 
зодо"ілыl.щ', ста", і 

УМОВИ і строки передачі земелыІїї дinЯIІІШ 0PClIдaPIO - передача зе."єлыlff діля", .. ." 
3ді,іСllюстЬСR IJіСЛR держаtlllО" ресстр"";' tJf}Z"BOOY opelldll за а"то." 1І0ІІІ,,,а,,"я -
"ереда.,і; 

УМОВИ повернення земельної діЛЯНК11 орендодавцеві після ПРIIП.,НСJlНR OPCIIДII -
31!А'єлыla дlлRІІ"а 1І0верmасmься opelldapeB; 30 а"то." "РIІІ'"а",,. - "ереда.,1 ycmalll, ІІе 
zlprlla. •• y 1І0ріВНЯІІО 3 1",'.11, У я"а."У ві" одержав ІЇ в opelldYi 

іСН)'lочі обмеження (обтяження) ЩОДО ВIІІСОРllстання земельної дinяНКlI- BldnOBidllo 
до А.lст06vд;вlIZlХ v.\fOB і 06."ежеllЬ та IJPoe"",,' зе.1rлеустрою щодо відведе",,. зе."I!ІІыlff 
дIлRІІ"".' 

сторона, що несе ризик ВJіПDдКОВОГО ЗНJlщення або ПОWКОД"ІІССННR об'ЄJmI opellДlI-

оре"даРі 

ВIIКОНYlОЧIІR обоп' RЗКJІ міського 
roЛОВJf - сскретар ради 

на Зl\lіllУ або ПРJlnПНСJlRR діі 

І.В.Свnожко 



ПОДАННЯ: 

земельного віддіnу, за пропозицієJO 
постійної комісії з питань 
розвитку та бnаГОУСТРОIО територій, 
земельних відносин, архітепури, 
будівництва та інвестицій -
ВИКОНYlоча обов' ЯЗКlf начальника 
земельного віддіnу - заступник 
начальника 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського гоnови 

С.А.МаЙборода 

В.О.Андрєєв 



ВИКОН)'lочому оБОВ'JlЗКИ міського 
голови - секретарю ради 

Сапожку І.В. 

ПОДАННЯ 

l.Затвердити проект землеустрою щодо BiдBeдeННJI земельної дimrнки 
1Ш0щею 0,0600 га ДЛJI розміщеННJI об"єкту комерційного призначенНJI - землі 
комерційного використанНJI, по вул. Чкалова,4-а Броварській міській раді ДIIJI 
виставлеННJI на аукціон з продажу права оренди земельної ділJlНКИ в м. 
Бровари. 

2. Затвердити звіт про визначенНJI вартості оренди земельної дїЛJIнки •• ка 
відноситьс. до категорії земель житлової та громадської забудови (землі 
комерційного використанНJI). надаєтьс. в оренду через аукціон Шlощею 0.0600 
ta ДJUI розмїщенНJI об"єкту комерційного ВИКОРИСТ8ННJI по вул. Чкалова,4-а. 

Визначити стартову ціну лоту в розмірі 72 486,00 ( сімдесят дві тисячі 
чотириста вісімдесят шість) гривень. 

з. Затвердити технічний паспорт земельної дїЛJlнки, розташованої по 
вул. Чкалова,4-а, площею 0,0600 га (додаток 1). 

4. Визначити характеристихи лоту, що ВИCТ8ВЛJIЄТЬСJl на аукціон. зПдно з 
додатком 2. s. Затвердити істотні умови договору оренди 3f!мельноі дїЛJIНКИ (додаток З). 

б. Призначити проведеННJI аукціону з продажу права .оренди земельної 
дbuппcи на 01 ЖоВТНJI 2010 року о 11.00. Визначити МІсцем проведенНJI 
аукціону приміщеННJI УкраіНСЬКОї універсальної товарної біржі, розташоване за 
адресою м. Київ, вул.Академіка глушкова,l НІ< с<Експоцентр Украіни», 
павільйон 6. 

Виконуюча обов'язки начальника 
земельного відділу - заступНИК 
начВJIЬНИJСВ 

Броварський МВК 

ВsiдвпВ 16 "f-~tIoh!. 
"L" ()9 2 ~. 

С.А.МаАборода 
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