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Розглянувши подання земельного відділу від 27.02.2007 Н! 653 щодо 
затвердження Положення про порядок проведення конкурсів щодо надання 
земельних ділянок в оренду в м. Бровари та керуючись ст. 12 Земельного Кодексу 
України, ст. 16 Закону України «Про оренду землі», п. 34 ст. 26 Закону Украіни 
"Про місцеве самоврядування вУкраїні", Законом України «Про засади державної 
регуЛJIТОРНОЇ політики у сфері господарської діяльності», а також враховуючи 
пропозиціі постійної комісії з питань розвитку та блаГОУСТРОIО тернторіА, 
земельних відносин, архітектури, будівництва та інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Положення про порядок проведення конкурсів щодо НІДаННІ 
земельних ділянок в оренду в м. Бровари згідно з додатком Н! 1. 

2. Визначити організатором конкурсів Інвестиційну раду міста. 

3 В ем конкурсів комунальне піДПРJIЄМСТВО Бровврсько; . изначити виконавц 

міської ради «Бровариінвестбуд». 

4 К цього рішення покласти на постійну комісію:: 
• онтроль за виконанням ... земельних відносин, архітектури. 
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Додаток Н!! 1 
д~ рішення Броварської' міської радll 
ВІД ес .(,» W.A. 2007 р. Н!! ~r.г tIP-or 

Положення про поряд~к проведення конкурсів щодо надання 
земельних ДІЛЯНОК в оренду в м. Бровари 

ПОЛО)ІС~ння про порядок проведення конкурсів щодо надання 
земельних ДІЛянок в оренду в м. Бровари розроблене відповідно до 
Конституції України, Земельного кодексу України, Господарського та 
Цивільного кодексів України, Бюджетного кодексу України, Законів Україн ... 
«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оцінку земель», «Про оцінку 
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність», «Про оренду 
землі», постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.02 р. Н!! 1531 «Про 
експертну грошову оцінку земельних діляноК), наказу Державного комітету 

Украіни по земельних ресурсах від 09.01.03 р. Н!!2 «Про затвердження 
Порядку проведення експертної грошової оцінки земельних діляною), інш",х 
нормативно-правових актів з питань регулювання земельних відносин в 
Украіні. 

1.Загanьн;положення 

1.1. У цьому Положенні наведені нижче терміни застосовуються у 
такому значенні: 

конкурс - форма конкурентного н&Дання земельних ділянок в 
Користування (оренду), відповідно до якого право оре~ди H~ земельну 
ділянку набуває той учасник конкурсу, який .. ви.конає обов ЯЗК~ВІ вимоги та 
запропонує найкращі умови надання земеЛЬНОІ ДІЛянки в оренду, 

. частина земної поверхні з установленими межами, 
земельна ДІлянка - .. 

певним місцем розташування, з визначеними щодо неІ правами; 

5' окрема земельна ділянка, що призначена для 
о єкт КОНКУРСУ, лот - ..... • .. . ентнИХ засадах якии присвоєнии ВІДПОВІДНИИ 

передаЧІ в оренду на конкур , 
~~ .. . 

• _ колегіanЬНllЙ орган, визначении МІСЬКОЮ 
оргаНІзатор КО.ІКУРСУ • 'оо 

оперативниХ питань оргаНlзацll та проведення 
радою для вирішення 

КОнкурсу; . 
. _ юридична особа, уповноважена органІзатором 

Вllконавець ко.,куРСУ iяnьність щодо піДГОТОВК.I, проведення 
КОНкурсу провадити господарську д. . 
КОНкурсу та реалізації йоro результаТІВ, 



зВЯВllll1С - особа, яка у встаНовлеНІІЙ ци n 
:І8ІВУ на участь у конкурсі; м Оложенням термін подапа 

~чвеl~111С ICOIIJCypcy -. заявник, ЯК~ІЙ, оплаТIІВ реєстраціitНllЙ та 
raраlJТIПНИИ внес~и та уклав ІЗ організатором земельного конкурсу Догові 
про УМОВИ учаСТІ у земельному конкурсі, і заресструвався пе ед початко~ 
проведення земельного конкурсу. р 

УПОВІІоввжеllВ особа ЗВЯВllllка - особа, яка діє в інтересах заявника на 
підставі належним чином оформленої довіреності; 

реєетрвціЙllllЙ ВІІССОК - внесок, який ЗaJIВНИК сплачує за реєстрацііО 
Аого як учасника земельного конкурсу і який спрямовується на покр~mя 
Вllтрат виконавця конкурсу щодо його проведення; розмір реєстраційного 
внеску встаНОВЛlоється Виконавцем конкурсу, і не може перевищуваТfr SO 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 

гврвнтіЙНllЙ ВІІССОК - внесок, який має сплатити заявник до подання 
звиви на участь у конкурсі як забезпечення своїх зобов'язань в разі перемоги 
у конкурсі; розмір гарантійного внеску встановлюєтьсsr організатором 
конкурсу і не може перевищувати 1 О відсотків нормативної грошової оцінки 
відповідної земельної ділянки; 

орендодавець земелы�оіi діЛЯНКl1 - Броварська міська рада. 

1.2. Положення визначає організаційно-правові засади і порядок 
проведення конкурсів щодо надання земельних ділянок в оренду в м. 
Бровари. 

І.З. Об'єктами земельних конкурсів відповідно до цього .Положення є 
земельні ділянки що включені до переліку земельних дшsrнок, srк"й 
попередньо затв~рджується Броварською міською радою за поданням 
ОРганізатора конкурсу. 

1.4. Дія цього положенНSl не поширюється на: 
. продажу земельних ДЇЛJIНОК на • проведенни земельних торпв щодо 

конкурентних засадах; 

• надання в оренду земельних ділянок приватної власності; 
. під об'єктами нерухомого майна 

• надання в оренду земельнИХ ДІЛЯНОК 
власникам цього майн&; " • 

• ДЛJI будівництва об ЄПJв СОЦІального 
• надання земел~них дшsrнок тного забезпечено, затверджених 

призначення, lнженерно-тр~СПОР 
рішеннsrм Броварської міСЬКОІ ради. . • 

. перебуває в ПОСТІйному користуванНІ чи 
1.5. Якщо земельна Д~~Hкa може бути виставлена на конкурс за 

оренді, то така ділsrнка чи 11 час:: попереднього вилучено земельноі 
згодою землекористувача або ствновленому законом порsrдку. 
дinsrнки У такого землекористувача у в 



1.6. Орендарями земельних ділян 
У '" ок на КОнкурсі rpоМадяНИ краІНИ та Іноземних держав б б можуть БУТIІ будь-які • •. ,осо 11 ез гро 

та ІноземНІ IОРИДИЧНІ особи. МадЯнства. українські 

1.7. Рішення про надання земельн . 
ИХ ДІЛЯНОК В орен 

конКУРСУ затверджує Броварська м' ду за результатами • Іська рада на . . 
ОРI'DНlзатора конкурсу. ПІдстаВІ подання 

1.8. Організатор конкурсу має п аво . 
по конкретній земельній ділянці н: ni' В!ДМОВИ!IiСЯ від його проведення 

б 3Н1ше НІЖ за І О днів .. 
проведення з о ов'ЯЗКОВОIО публікацією оФіційн~ї інф ._ до ІІОГО 
конкурсу із зазначенням причини скасування на оф?~~аЦIІ про CK~cy~aHH~ 
ради у мережі Інтернет. ЩІИНОМУ саЙТІ МІСЬКОІ 

1.9. Організатор конкурсу укладає із виконавцем конкурсу договір на 
проведення конкурсу. 

1.10. Контроль за підготовкою та проведенням конкурсів здійснює 
ВlfКОНавчий комітет міської ради. 

2. Організатор конкурсу 
. 2.1. З метою оперативного вирішення питань, які виникаlОТЬ під час 

П1дго~овки та проведення конкурсів, Броварська міська рада призначає 
оргаНІзатора конкурсу. 

2.2. Діяльність конкурсу здійснюється у формі засідань. Засідання 
проводиться у міру необхідності, а також, обов'язково. під час проведення 
Конкурсу. В цьому випадку засідання відкривається до початку земельного 

конкурсу та закривається після його закінчення. 

2.3. Організатор конкурсу здійснює контроль за проведенням 

земельних конкурсів і має наступні повноваження: 

• здійснює нагляд за порядком подання та ПРИЙНJlТrя документів, поданих 
заявниками' • 

• знімає з конкурсу об'єкт конкурсу У разі виявлення порушень порядку 
підготовки та проведення конкурсу, встановлених цим Положенням; 

• припиняє конкурс у випадку порушенНJI виконавцем конкурсу цього 

Положення' , 
• Складає протоколи про результати конкурсу; 

• ПРИЙМає рішення про поновленНJI .торгіВ по ~б'~. У випадку коли 
Учасник _ переможець конкурсу, ВІДМОВИВСЯ ВІД ПІДписання протоколу 
КОНкурсу; 

• ставить перед Броварською міською. ~адою питання про визнання, у 
Встановленому законоМ порядКУ, неДІИСНИМИ результаТІВ конкурсу по 
лотах, щодо JIКИX були виявлені порушення. 



2.4. Організатор КОНкурсу ПРОВО 
• ДІІТЬ СВОІО дія.nь . 

ЗаСІдання веде голова Організатора кон з. НІсть у формі засідань 
курсу. а ВlДсугно . . 

веде ОДІІН заступник ГОЛОви або секр з' СТІ ГОЛОВІ' засідання 
присутності не менше 2/3 складу Орга eт~p. аСІдання праВОМочні при умові 
вважається прийнятим, якщо за нього Нlзатору конкурсу. РішеННJI засідання 
Організатора конкурсу. ПРОГОЛосувала більшість від складу 

2.5. У разі, коли ГОЛОСИ розділились . 
рішення, за яке голосував ГОЛОВУJОЧИИ" на .ПОРІ~НУ, ПРИЙНЯТІІМ вважається 

заСІданНІ. 

З. n~дгoтoвHa до проведення ноннурсів 
3.1. Робота з П1дготовки конкурсів передбачає: 

• формування переліку земельних ділянок, які передбачаєть 
оренду через конкурс; СJl надавати в 

• підготовку організаційно-розпорядчої та технічної документації щодо 
проведення конкурсу; 

• виготовлеННJI технічної документації на земельні ділянки, Jlкі є об'єктами 
конкурсу; 

• публікацію інформаційного повідомлення про проведення конкурсу; 

• ПРИЙНЯТГJl заяв на участь в конкурсі; 

• укладання договорів із заявниками про умови участі в конкурсі. 

3.2. Перелік земельних ділянок, що призначені ДJIJI надання в оренду 
через конкурс, затверджується Броварською міською радою за поданням 
земельного відділу. 

3.3. На підставі рішення Броварської міської ради про затвердження 
переліку земельних ділянок, що призначені для надання в оренду через 
конкурс (надалі - Перелік) має бути проведено встановлення на місцевості 
меж земельних ділянок та виготовлення кадастрових планів земельних 
ділянок. 

3.4. Виготовлення кадастрових планів земельних ділянок, що 
ВИСТ8ВJIJIЮТЬ на конкурс, здіЙСНIОЄТЬСЯ на умовах, виз~ачен.их договором між 
Виконавцем конкурсу та організацією, яка має лщеНЗІЮ на виконання 
землевпорядних робіт. 

3.5. На підставі рішення Броварської міської ради про затвердження 
~ереліку за поданням Організатора конкурсу Виконавець. ~~HКYPCY, ~~ 
П~ЗНіше як за 30 днів до його проведе~~я опр.илюднює. на ОфЩІИНОМУ сaиn 
МІСЬкої ради у мережі Інтернет ОфЩІЙНУ ІнформаЦІЮ про виставлення 
земельних ділянок на конкурс. 

З .6. Офіційна інформаціJl про виставлення земельних ділянок на 
КОНКУРс має включати такі відомосп: 



• місцезнаходження земельної ділянки. , 
• розмір земельної ділянки; 

• цільове призначення земельної ділянки· , 
• умови участі в конкурсі; 

• суму гарантійного та ресстраційного внесків; 

• час та місце проведення конкурсу; 

• наявність інженерно-транспортної інфраструктури; 

• вартість інформаційного пакету; 

• назву, адресу установи, прізвище, посаду та номер телефону особи, у якої 
можна ознайомитись їз наявною документаціЄIО на земельну ділянку. 

3.7. З моменту оприлюднення офіційної інформації Виконавець 
конкурсу надає можливість особам, які бажаlОТЬ взяти участь в конкурсі, 
придбати за ціною, що встановлюється Виконавцем, інформаціЙНJ'Й пакет 
учасника конкурсу та надає безкоштовні консультації з питань проведення 
конкурсу. 

3.8. Інформаційний пакет має включати інформацію щодо: 

• місцезнаходження, площу та межі земельної ділянки; 

• майбугнє цільове призначення земельної ділянки; 

• викопіювання з генплану, схему розміщення земельної ділянки; 

• умови використання земельної ділянки; 
• згоду попереднього землекористувача (при необхідності); 

• копію цього Положення; 

• перелік обов'язкових та додаткових (конкурентних) умов набуття права 
користування земельною ділянкою; 

• інші інформаційні та обrpунтовуючи матеріали і документи (при 
необхідності); 

. .. обслуговування конкурсу. • номер рахунку, ВlДкритии для 

3 9 Об ' . умови наБV'М'Я права КОРИС1УВання земельною . . ОВ ЯЗКОВl J ••. 

діЛЯНКОIО: 
. но з типовим договором, затвердженим 

• укладення договору ор~н~и ~гIДy аїни від 03.03.04 р. Н!!22Ота умовами, 
Постановою Кабінету MI!l1C:t'IB ~ОНКУРСНИМИ пропозицїJlмИ переможця 
визначеними на конКУРСІ зГІДно з 
КОнкурсу; 

.. . а цільовим призначенням; 
• використання земельН01 ДІЛЯНКИ з 



• дотримання встановлених мя земельної ді б 
лянки о межень та обтяжень' 

• дотримання державних будівельних норм; , 

• здіRснення відрахувань на розвиток СОЦ' .. • ф '. lалЬНОI та 
ІН раструктури МІста ЗГІДНО з конкурсними ПРОПОЗJlці 
конкурсу; ями 

інженерної 
переможця 

• передання в.~ом~наль~у ВЛ,асність міста частини приміщень в збудоваНllХ 
на земельНlИ ДІЛЯНЦІ об сктах згідно з конкурсними п опози . 
переможця конкурсу; р ЦIЯМIІ 

• освоєння (забудова) з~мельноі ділянки в строки, встановлені згідно з 
конкурсними ПРОПОЗИЦІЯМИ переможця конкурсу. 

Орган~затор та ~ик~навець ~OHКYPCY зобов'язані забезпечити рівні 
умови учаСТІ в КОНКУРСІ ВСІХ заяВНИКІВ та дотримання конфіденційності щодо 

інформації, яка міститься у заявах та доданих до них документах. 

З.10. Особа, яка бажає прийняти участь у конкурсі, має подати 
Організатору конкурсу заяву на участь у конкурсі на кожний об'єкт конкурсу 
окремо. Приймання заяв розпочинається з моменту оголошення конкурсу та 

закінчується за 5 днів до дати його проведення. 

З .11. Заява на участь у земельному конкурсі подається до Броварської 
міської ради згідно із затвердженою формою (додаток 1) і передається на 
розгляд Організатору конкурсу. 

З.12. Подана заява разом з доданими документами реєструється дnя 

участі в конкурсі Виконавцем конкурсу У книзі реєстрації, їй присвоюється 
реєстраційний номер. У книзі реєстрації також міститься інформація про дату 
подання заяв, номер лоту та конкурсу, на який вона подаєrься, а також 

порядковий номер заяви. 

З.13. Учасник конкурсу - юридична особа разом із заявою має подати 
наступні документи: 

І нотаріально посвідчені копії установчих документів; 
· . вну реєстрацію юридичної особи' І КОПІЮ та оригінал СВІдоцтва про держа ' 
· . та про спла"I"V гарантійного внеску' І КОПІЮ та оригінал плаТІЖНОГО докумен '''.І І 

І' • • ного документа про сплату реєстраційного 
КОПІЮ та ОРИГІНал плаТІЖ 

внеску; 

І' • Й ахунокlрахУНКИ з ЯКИХ здіЙСНlоватимуться 
ДОВІДКУ про банКlВСЬКИ Р І Н ділянку' 
РозрахУНКИ за набуття права орендИ на земель У .' .• 

• .' б гованості щодо платеЖІВ до бюджетІВ усІХ 
І ДОВІДКУ про ВІДСУТНІСТЬ за ор 

рівнів; .... . 
б аності по заробlТНIИ плаТІ; 

І довідку про відсутніСТЬ за оргов 



• копіlО та оригінал документа що посв' 
В.ІКО.ІОННЯ дій, пов'язаних із ~роведен~ДЧУС право уповноваженої осоБІ! на 
необхідності); ям земельного KOIIКYPCY (у випадку 

• конкурентні пропозиціі в запечатаному конв . 
найменування учасника конку epТl з зазначенням на конверті 

реу, дати проведення конкурсу та номер 
лоту. 

Цей перелік документів є вичерпним. 

3.14. Учасник конкурсу - фl'зична особ . . а разом ІЗ заяВОIО має подати 
.ІВСТУПНl документи: 

• к?пі.о та оригінал свідоцтва про державну peEcтpauilO фізичної особи
ПІДприємця; 

• копію та оригінал платіжного документа про сплату гарантійного внеску; 

• копію та оригінал платіжного документа про сплату реєстраційного 
внеску; 

• довідку про банківський рахунок/рахунки, З яких здійснюватимуться 
розрахунки за набуття права оренди на земельну ділянку; 

• копія та оригінал документІ, що посвідчує право уповноваженої особи на 
виконання дій, пов'язаних із проведенням земельного конкурсу (у випадку 

необхідності); 

• конкурентні пропозиціі в запечатаному конверті з зазначенням на конверті 
прізвища, ім' я та по-батькові учасника конкурсу, дат.. проведення 

конкурсу та номер лоту. 

Фізична особа також подає свій паспорт та довідку про присвоєння 
ідеНТИфікаційного номеру фізичної особи-платника податків. 

Цей перелік документів є вичерпним. 

З.15. Всі дії, пов'язані із заповненням та подан~ заяви на участь в 
конкурсі, виконуються безпосередньо заявником або иого уповноваженою 
особою. 

З.16. Виконавець конкурсу (його представник) перевіряє: 

• правильність оформлення зaJIВИ на відповідність документам, що 
додаються; 

• відповідність копій документів іх оригіналам. 
aJlВНИКУ безпосередньо піCJIJI 

Оригінали документів повертаються з 
закінчення перевірки. . 

З.17. Якщо під час перевірки поданих докумеНТІВ не ВИJlвnено помилок 
та порушень, виконавець конкурсу: 



• у ПРІІсутності заяВНlfка (його уп 
документи в книзі реестрації окремоовпноваженої осоБІІ) ресструє подані 

.. . о КОЖНОМу лоту до .. 
порядковии номер, дата, реквізити заяв б ,ЯК01 заНОСJtться 
•. ника а о уповноваженої особи; 

• заСВІДЧУЄ подаНІ документи своїм піДПlfСО'" 1.1 та печаТКОIО· , 
• залишає в себе подані заявником докумеНТІІ. 

3.18. Документи повертаlОТЬСЯ заявнику у 
Вllпадках: 

• ВJtявnення помилок, які впливають на зміст заяви. , 
• відсутності на момент подання заяви документ· б 

Положенням; ІВ, перед ачених ЦИМ 

• подання заяви особою, яка не має на це відповідних повноважень. 

Цей перелік підстав є вичерпним. 

Після виправлення виявлених помилок заявник має право подати 
документи повторно. 

3.19. Прийом документів для участі у конкурсі завершується за тpl. 
робочих дні до дня ЙОГО проведення. 

3.20. Заявник під час подання документів має yкnaCTJI із Виконавцем 
земельного конкурсу Договір про умови участі у конкурсі (додаток 2) по 
кожному лоту. Заявнику, який підписав Договір про умови участі у 
земельному конкурсі, а потім відмовився від участі в конкурсі або не 
зареєструвався як учасник конкурсу, сума гарантійного внеску не 
повертається. Заявник, який не уклав Договір про умови участі у конкурсі до 
участі в конкурсі не допускається, а сума гарантійного внеску йому не 
повертається. 

3.21. Учасник конкурсу вправі придбати на конкурсі лише ті лоти, ДЛJI 
участі в конкурсі щодо яких він був зареєстрований. У випадку, коли заявник 
Подає заяви на кілька лотів, до кожної з них додаються копії документів, за 
ВИКJIJOченням нотаріально посвідченої копії установчих документів 
ЮРидичної особи, що подається в одному примірнику. 

3.22. Зареєстрована заява, укnадений і належн~м чином оформлений 
договір про умови участі у конкурсі та реєстрацІЯ у день проведення 
конкурсу є підставами для набуття заявником статусу учаСНІІка конкурсу 

(далі -Учасник). 

4. Порядок та умови проведення конкурсу . 

4 1 К О,питься лише за наявності не менше двох УчаСНИКІВ .. онкурс пров ,... . . оо б" 
на КОЖНий лот. За наявності лише одного Учасника на В1ДПОВIДНИИ лот а о ІХ 
відсутності земельний конкурс за цим лотом визнається таким, що не 
Відбувся. 



4.2. У день проведення конку О . 
реєctpація ЗaJJвників. Реєстрація по::~аєт':~Нlзатором КОНКУРСУ ~роводиться 
20 ХВИЛИН до початку Конкурсу З за ДВІ rOДlIHII та заКІНЧУЄТЬСЯ за 
.' . аяВНl1КІІ які не конКУРСІ, до учаСТІ у конкурсі не допускаlОТЬСЯ: зареєструвалися на 

4.3. комісія організатор конку 
конверти з конкурентним пропозиція,.іиС~ на CB~ЄMY засіданні РОЗКРllває 
IІІIХ зобов'язань Учасників виконати бчаС,НИКIВ та перевіряє наявність в 
користування (оренди) земельною діЛЯНК~lоО~:~кові . !МОВІІ набyгrя права 
виявлення пропозицій, в яких відсутні т . О:НІ,И з УМОВ окремо. В разі 
обов'язкових умов, відповідний учаСНIІК зна~1 зо ов язання щодо окреМIІХ · . Імається з участі в конкур . 
ВІДПОВІДНИМ лотом. Кожна пропозиція має м' б ' СІ за б' . ІСТИТИ зо ов язання Учасника 
В!lконати о ов ЯЗКОВІ r..МОВИ набуття права користування (оренди) земеЛЬНОIО 
ДІЛЯНКОЮ та ПРОПОЗИЦІІ Учасника щодо конкурентних умов. 

4.4. В протоколі засідання комісії Організатора конкурсу зазначаються: 

• дата проведення засідання; 

• прізв~ща та ініціали присутніх на засіданні членів Організатора конкурсу 
наяВНІСТЬ кворуму; , 

• стан ~O~BepTiB пер~Д їх розкриттям (наявність чи відсутність пошкоджень 
чи СЛІДІВ непраВОМІРНОГО розкриття конвертів); 

• наявність в конкурентних пропозиціях зобов' язав ня щодо виконання 
О~ОВ'язкових умов набуття права користування (оренди) земеЛЬНОIО 
ДІЛЯНКОЮ (по кожному З учасників та по кожному з лотів окремо); 

• рішення Організатора конкурсу щодо допущення до участі в конкурсі (по 
кожному з учасників та по кожному з лотів окремо). 

4.5. Після оголошення початку проведення конкурсу Організатор 
конкурсу ознайомлює учасників та присутніх на конкурсі осіб з основними 
правилами проведення конкурсу (в частині, що безпосередньо стосується 
проведення конкурсу після цього оголошення) та оголошує лоти, виставлені 
на конкурс. Оголошення по кожному лоту має містити інформацію щодо: 

• номеру лоту; 
• характеристики земельної ділянки (місцезнаходження, площі, цільового 

призначення, умов оренди тощо); 
• загальній кількості та найменування учасників, допущених до конкурсу за 

цим потом. 
4.6. Після оголошення лотів Організатор конкурсу оголошує 

ПРоведеННJI конкурсу по першоМУ за Переліком. лоту, ви~еному ~a торги. 
конкурс п ся ШЛЯХОМ розгЛЯДУ та ОЦІНКИ КОМІСІЄЮ ОрганІЗатором 
К роводить... . конкурентнИХ умов набvмoя права 
ОНкурсу ПРОПОЗИЦІИ УчасниКІВ щодо J •• 

користування (оренди) земельнОЮ ділянкоЮ. 



Іи 

4.7. Оцінка ПРОПОЗJщій УчаСНJlків 
права Koplf~BaHHJI (оренди) земельно що~о конкуреНТJlIІХ умов наб 
ПРІІСDОЄННЯ ВІдповідної кількост· б . Ю ДІЛЯНКОІО здіfiСНIОЄТЬСЯ ynЯ 
б І апlВ по к шляхом 

та Л1fцеJО. ожному з КРlfтеріів згідно з 

KpllTepiii OuillКJI 

Розмір орендної плати, % від нормати .. оо 

Розмір добровільного внеску до цільового Ф 
Броварської міської ради, грн. онду 
~03Mip B~~?axYBaHЬ на розвиток соціальної та 
1ИженеРНОl1Нфраструктури міста, ГРН. 

Площа ЖИТЛОВИХ та нежитлових приміщень яку 
Учасник зобов'язується передати місту, м'! ' 

Строки освоєння (забудови) земельної ділянки 

Місцезнаходження (місця проживання) в місті 
Бровари, років (для ділянок площею до 1,0 га) 

Нмвність досвіду забудови в місті Бровари кількість 
об'єктів ' 
-
Нцвність виготовленого на замовлення учасника 
~OHКYPCY проекту відведення земельної ділянки 

!anyзева спрямованість (для промислових об'єктів) 

~oдaТКOBi пропозиції 

мак~lll\lалы�аa 
кількість балів 

250 

250 

200 

200 

100 

150 

150 

200 

200 

100 

4.8. Оцінка пропозицій Учасників здіЙСНJОЄТЬСЯ в такому порядку. 

Кожиий член комісії організатора конкурсу за кожним з критеріїв, 
наведених в пункті 4.7 цього положення виставляє кількість балів (в межах 
максимальної кількості балів) кожному з Учасників. По кожному з критеріів 
ДlUI кожного учасника вираховується cepeДH~ аР!lфметичне. яке 
вважатиметься оціНКОIО пропозиції учасника за ВІДПОВІДНJ.ІМ критерієм. 
За~ьна оцінка пропозиції кожного учасника ВІlЗначається як сума оцінок по 
ВСІМ критеріям. 

4.9. Після проведення оцінки пропозиціА Учасників Організатор 
KOH~pcy визначає переможця конкурсу за Kin~KiCТJO набран~ учасниками 
б8JIІВ. В разі рівності кількості балів двох чи БІЛьше УчаСНИКІВ переможець 
k0lU<ypcy визначаєтьСЯ Організатором конкурсу ПIJIЯXом голосування. 



4.10. За результатами KOHlnlpcy по 
"'J КОЖному ЛО'"' О . 

складає протокол в якому зазначає: . J ргашзатор Конкурсу 

• IІ0меру лоту; 

• характеристику земельної діЛЯНКIІ (місцез 
цільове призначення, умови оренди тощо); находження, площу, маПбyrнє 

• найменування учасників, допущених до Конкурсу 
за цим лотом' 

• кількість балів набрану кожним з учасників n ',н 
. . б' о кожному з критеРI1В та 

загальну КІЛЬКІсть ВnIB, набрану кожним з учасників; 

• найменування переможця конкурсу; 

• наявність заперечень (окремих думок) членів комісії Організатора 
конкурсу щодо процедури та результатів конкурсу. 

~.ll. Протокол KO~КYPCY підписусться ГОЛОВОІО (головуючим) 
Орган!затору конкурсу та иого секретарем, оголошується та пропонується 
для П1дписання переможцю конкурсу (його представнику). В разі відмови 
переможця конкурсу (його представника) від підписання протоколу 
результати конкурсу за цим лотом скасовуються, а Учасник конкурсу 

знімається з участі в конкурсі. 

4.12. Сума гарантійного внеску повертається всім учасникам конкурсу 
протягом 1 О банківських днів після закінчення конкурсу, за ВИКJIlоченням 
осіб, знятих з участі в конкурсі в зв'язку з невиконанням ними умов, 
передбачених цим положенням, та переможців конкурсу. Гарантійні внески 
переможців конкурсу зараховуються в рахунок витрат виконавЦІ конкурсу та 

платежів згідно з конкурентними пропозиціями Учасника конкурсу. 

4.13. Кошти сплачені Учасником як реєстраційний внесок та за 
інформаційний пакет поверненню не підлягають. 

4.14. Витяг з Протоколу та Договір про умови уча~ті .у земельному 
КОнкурсі по відповідному лоту є підставою для збору MaTepIВnIB пого~енНJI 
місця розташування земельної ділянки та надання Броварською. МІСЬКОЮ 
радою переможцю конкурсу дозволу на розробку проекту BIДBeдeHНJI 

земельної ділянки. 

4.15. На конкурсі можуть бути присутні Учасники [ІХ представни~и), 
які подали заявки на відповідний лот. Інші особи можуть бyrи ПРИСУТНІ на 
КОНкурсі за рішенням Організатора конкурсу. 

4 16 Р У по кожному лоту протягом 5 днів з моменту 
. . езультати конкурс . конкурсу на офіційному 

його завершення ОПРИЛЮДНІОІОТЬСЯ ОрганІзатором 
сайті міської ради у мережі Інтернет. • 

. . конкурсу ПО кожному лоту ОрганІзатор 
4.17. Після заКІнчення о 15 хвилин або (один раз на день) 

конкурсу має право оголосити перерву Д 
ОбіднlО перерву триввnістю 1 година. 
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4.18. Усі суперечки з ведення конку со' 
безпосередньо у процесі його проведення. р у ргаН1затор Конкурсу розв'язує 

4.19. Під час проведення Конкурсу (ВI'д .. 
MOMellТY ІІОГО початку • 

завершення по кожному окремому лоту) не допускасться: І до 

• ведення розмов між учасниками Конкурсу та запрош б 
еними осо аМIІ; 

• втручання будь-яким способом у ведення торгів по 
б " конкретному лоту 

осо ам, яКІ не заявлеНІ в торгах по цьому лоту; 

• переміщення Учасників конкурсу та запрошених осіб по залу; 

• ведення фото-, відео-, телезйомки конкурсу без дозволу Організатора 
конкурсу; 

• здійснення інших дій, що ПОРУШУlOть порядок ведення конкурсу. 

4.20. Для усунення порушень та поновлення порядку під час 
проведення конкурсу Організатор конкурсу має право: 

• усно попередити У часника чи запрошену особу про усунення порушень; 

• вимагати від Учасника чи запрошеної особи залишити приміщення 
конкурсу за неодноразове порушення порядку проведення конкурсу; 

• не допустити проведення конкурсу по конкретному лоту за порушення, 

несумісні з подальшим веденням конкурсу по лоту. 

Санкції можуть застосовуватись окремо або у сукупності. 

4.21. Конкурс може бути визнаний таким, що не відбувся, у разі: 

• відсутності Учасників або ж наявності лише одного УчаСНІІка по 
окремому лоту; 

• не подання переможцем конкурсу на розгляд ради проекту відведення 
земельної ділянки протягом 90 днів з моменту надання Броварською 
міською радою дозволу на його розробку; 

• не укладення переможцем конкурсу договору оренди земельної ділянки. 

4 22 Р· про визнання земельного конкурсу таким, що не . . Ішення 

Відбувся, приймає Організатор конкурсу. 

5. Укладання договору оренди оо • 

5 
. оо іської ради про надання земелЬНОІ ДІЛЯНКИ в 

.1. РІшення БроваРСЬКОI м. очення земельної ділянки до 
орен" . ставі РІшення про BКnI 
~ приимається на ПІД Договору про участь у конкурсі, 

ПерелІКУ належним чином оформлених оо ілянки 
Протоко~ конкурсу, та проекту відведення земелЬНОІ Д . 

шеним з моменту укладення договору 
5.2. Конкурс вважаєтьсЯ завер оренди земельної ділЯНЮI підлягає 

оренди земельної ділянки. ДОГОВІР . оо '00 

. . ржаВНІИ peecтpIЦl1· 
НотаРІальному ПОСВІДченню та де 
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5.3. Усі витраТJt, пов'язані . 
ореИДl1 земельної діЛЯНКIf несе ·1-1· О З нотаРIВЛЬНlfМ , рендар. 

посвідченНJlМ договору 

5.4. Договір оренди 
договору, затвердженому 

від 03.03.04 Н!! 220. 

земельної діЛЯНКJI ма • . 
ЛостаНОВОIО КабінетуЄ ВІДПОВІдати типовому 

Міністрів УкраіНIІ 

5.5. Умови договору не ЗВЗначе . • НІ В типовому до . за результатами Конкурсу. ГОВОРІ, ВllзначаJОТЬСЯ 

5.б. у разі відмови переможЦR 
земельної ділянки конкурс ПО відповідн Конкурсу укласти Договір ореНДlІ 
відбувся, а гарантійний внесок переможЦl~МУ ЛО'l)' визнається так..,.I, що не 

конкурсу не повертається. 

5.7. Право оренди земельною ділянкою виникає у О . 
ПI·дписання акту"· рендаря ПІСЛЯ 

приимання-передаЧI земельн·· . . 
договором оренди. 01 ДІЛЯНКJ. ЗГІДНО З укладеним 

6. Порядок розподілу та використання коштів від проведення 
коннурсів 

б.l. На рахунок Виконавця конкурсу надХОДІть кошти: 

• від реалізації учасникам конкурсу інформаційних пакетів; 

• реєстраційні внески; 

• гарантійні внески. 

б.2. Кошти, ЩО надійшли Виконавцю конкурсу від реалізації учасникам 
КОНкурсу інформаційних пакетів та реєстраційних внесків не повертаються 
учасникам конкурсів, та використовуються Виконавцем конкурсу на 
ПокритrJl витрат з підготовки та проведення конкурсів, а також на підготовку 
наступних конкурсів. 

. 6.3. Кошти, отриманні як гарантійні внески використовуються на 
BIДIIIКoдyвaHНJI витрат Виконавця конкурсу з виготовлення документації на 
відповідну земельну діЛJlНКУ. Кошти, що залишилися піCЛJl відшкодування 
Ц~ ВИТрат, перераховуються Виконавцем конкурсу на рахунок, визначеНJfЙ 
МІСЬКОІ0 радОIO. 

7. Відповідальність сторіН 
7.1. Результати конкурсу, а також усі рішення, дії .або бездіяльність 

органів місцевого самоврядування, їх посадових ОСІб, громадян та 
IОРИдичних осіб, ПОВ'Jlзані з проведенням земельного KOH~CY, можуть бути 
Оскаржені в суді відповідно до чинного законодавства УкраІНИ. 

8. ПереХідні положення 

8 1 Як ельНІ· ділянки щодо яких до набрання чинності цим .• що на зем ' . б· 
ПОЛоженням розроблені проекти відведення, под~о ДВІ чи ш~~е належним 
чином оформлених З8JIВИ (клопотання), надання ІХ в оренду ЗДIИСНЮЄfЬCJI за 
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• иIt\lРСОМ. ЯКИЙ проводиться згідно з ЦІІМ ПОJ10женням. При цьому осоБJt, на 
кО I'J Б ОО... б 

sовnеннЯ ЯКИХ за ЗГОДОІО роваРСЬКОI МІСЬКОІ ради розро пено проекn! 
за" .' .•• 
'nведення ВІДПОВІДНИХ земenьних ДIJ1ЯНОК, за 1НШJIХ РІВНІІХ умов МВІОТЬ 
~ . 
переважне право на отримання ЦИХ земельних ДІJ1ЯНОК в оренду. 

І.В.Сапожко 
Секретар ради 



І 
ПОДАННЯ: 

Начальника земельного Biддii~4~~~~~;_-I"~ ~ Т.В.Гордієнко 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови С.М.Возняк 



Додаток І 

до Положення про порядок 
проведення конкурсів щодо 
надання земельНJ.'Х ділянок в 
o~eHДY в м.БроваРJf, затвердженого 
р!wенням Броварської міської радІ' 
ВІД «.d:» ~2007 р. 
Ng P/ff -~ -{)Г"" 

Броварському міському голові 
Антоненку 8.0. 

Реєстраційний номер заяви -----
Дата реєстрації «_» ____ 200_ р. 
Реєстратор _________ _ 

ЗАЯВА 

на участь у конкурс; щодо надання земельних ділянок 8 оренду 8 

М. Бровари 

Прошу допустити до участі в конкурсі щодо надання земельних 
ДЇnЯнок в оренду в м. Бровари. 

Заявник (повне найменування) - ______________ , 

Ідентифікаційний код або номер - ____________ _ 

Свідоцтво про державну реєстрацію (ДJUI юридичних осіб та фізичних 
осіб - суб'єктів підприємницької діяльності) - . 

-

Місцезнаходження (місце проживання) - __________ _ 

Керівник або уповноважена особа -------------
Паспорт - Н!! , виданий «-)) ---- -_ р. 

Документ, що посвідчує повноваженНJJ керівника або уповноваженої 
Особи 

-
Лот (земельна дїЛJIнка): 



-- Реквізити банківського рахунку дпя повернення гapaнTiГtHOГO внеску: 
Банк __ ----------__________________________ ___ 
отримувач: ____________________ _ 
Н!! рахунку: __________________ _ 

Код отримувача: __________________ _ 

МфО: __________________________________ ___ 

Зобов'язання заявника 

З умовами та правилами проведення конкурсу ознайомлений та 

зобов'язуlOСЬ їх виконувати. 

«_» ____ 200_ р. 

М.П. 
(прізвище та ініціали) 

Секретар ради 
І.В.Сanожко 



r 
ПОДАННЯ: 

Начальника земельного ВjДДjл~у~~t~~~:-~-- Т.В.Гордієнко 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови С.М.Возняк 



Додаток 2 

до Положення 
проведеllНЯ кон . про порядок 
земельних діляно;:СIВ щодо надання 
затвердженого • оренду в М. Бровари. 
міської радІ І РІшенням Броварської 

від ес 1'5» ~ 2007 р. 
Н!! tlfK - ~JJ-OJ 

Договір 

про умови участі в нонкурсІ щодо надаин . 
д " 'R земельних дlЛЯНОН в 

орен у в М. Бровари 

м.Бровари 

(надалі Виконавець 
конкурсу) в особі 
діє на підставі -----------------:--:-----" ЩО ______________ з однієї СТОРОНІІ. та 

в особі 
______________________ " ЩО діє на підставі 

:::=_--:: __ ~------- (надалі - Замовник), з другої сторони 
уклали цей договір про викладене нижче: ' 

1. Предмет договору 

1.1. Предметом Договору є надання послуг з проведення конкурсу 
Щодо надання земельних ділянок в оренду в м. Бровари у відповідності до 
~оложення про порядок проведення конкурсів щодо надання земельних 
ДlЦНОК в оренду в м. Бровари, затвердженого рішенням Броварської міської 
ради від «_» 2007 р. (надалі - Положення). 

2. Зобов'язання сторін 

2.1. Виконавець зобов'язується: 
2.1.1. Надавати ЗамовниКУ за плату інформаційні пакети. які містять 

BCIO не обхідну інформаціlО для участі Замовника в конкурсі. 
. 2.1.2. Інформувати Замовника пр~ ча~ та місце про~едення КОНКУРСУ. 

ЗМІНИ В порядку його проведення та про ІНШІ обставини, ЯКІ можуть вплинyrи 
на участь Замовника в конкурсі. 

2.1.3. Забезпечити підготовКУ і проведення КОНКУРСУ. 
2.1.4. В разі перемоги Замовника на KOHкyp~i нвдати йому витяг з 

Протоколу засідання конкурсної комісіі щодо ЛОТУ. ВІДНОСНО якого Замовник 



8JІзнвкltй переможцем, підготуваТІ t та надати Зам 
лоложення строки текст договору орен оо .овнику В ycтaHoВJIeHi ... Діі земеЛЬНОI ДIЛЯНКIt. 

2.1.5. Прииняти вІД Замовника та зареєструваТJ 38J1ВКIt на участь в конкурсі, пропозиц'" f належно ОфОРt.шені 
11 учаСНltка конкурсу 

2.1.6. Не розголошувати зміст . 
(окрім випадку ознайомлення з ними О кон~рсних пропозltцій Замовника 
без згоди Замовника. ргаНlзатора конкурсу) третім особам 

2.2. Виконавець зобов'язується: 

2.2.1. Оплатити вартість придбаних інф . оо • 

реєстраційний та гарантійний внеску по ормаЦlИН!fХ паК~IВ, сплати 
змвку. кожному з лоТІВ, на ЯКІ він подає 

2.2.2. Дотримуватись вимог Положення. 

2.2.3. ~ разі перемоги на конкурсі укласти з БроваРСЬКОJО міськоfO 
paдOIO ДОГОВІР оренди земельної ділянки на умовах, визначених Положенням. 

3. Порядок розрахунків 

3. ~ . Розрахунки проводяться на підставі рахунків актів приЯому
передаЧ1 наданих послуг, які готує Виконавець та передає Замовнику. 

3.2. Розміри платежів за цим договором: 

• вартість інформаційного пакету - 170,00 (сто сімдесят гривень); 

• реєстраційний внесок - 510,00 (п'ятсот десять гривень); 

• гарантійний внесок - 3400,00 (три тисячі чотириста) гривень. 
3.3. Замовник оплачує вартість придбаних ним інформаціЯних пакетів 

попередньо, а реєстраціііні та гарантійні внески сплачує не пізніше дня 
подання заявки на участь в конкурсі. 

3.4. Всі платежі перераховYlОТЬСЯ на поточниЯ рахунок ВиконавЦJI. 
зазначений в цьому Договорі. 

4. Відповідальність сторі.1 

4.1. У випадках невиконання або неналежного виконання зобов'язань 
передбачених цим Договором. Сторони Hecyrb відповідальність згідно з 
чинним законодавством УкраїНИ. 

S. Форс-мажорні обстаВІІІІІІ 

5.1. Сторони звільняЮТЬСЯ від відповідальності за часткове або повне 
невиконання зобов' язань за цим Договором, якщо це невик~нання .є прямим 
наслідком обставиН непереборної сили. що виникли ПІСЛЯ ПІДписання 
Договору. які сторони не могли передбачити та попередити. 



6. Tepl\lill діі договору 

6.1. Договір набуває чинності з моменту підписання його СторонаМIІ і 
діє до його остаточного виконання. 

6.2. Одностороннє розірвання цього Договору не допускається. 

1. РеквіЗllТl1 сторіІІ 

ОРГОllізотор BIIKOIIOBeQJ. 

Секретар ради I.В.Сапожко 



(l 

ПОДАННЯ: =~~~~~ 
Начальника земельного відділ-х: \_ Т.В.Гордієнко 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови ~НJlK 

... 



~"~"~JJ""""; ""C:I'~"~" щодо рєгуляmор"ого ВIVlIIВУ IIРОЄl\mу реzуляmОРllого Оl\mу-
80ЛО3IСЄ"'1Л ІІрО ІІ0рлdо" "pOBedelll1R І\ОІІ ..... ''Р''''·в.. АА 

А. "JJ'" •• (оuо lIauallllR 
3еАleJI'"11Х иUIЛ1ІО" В opelldy в .лІ. Бровар" 

По~оження про порядок проведення конкурсів щодо нодання 
земenь~их Д1ЛJlнок в оренду в м. Бро~ари визначає організаційно - правові 
засадІІ 1 порядок проведення КОНКУРСІВ щодо надання земелЬН1ІХ дiтrHOK в 
оренду в м. Бровари та розроблене відповідно до КОНСТИ1}'Ції Украіни, 
Зе.leJlЬНОГО кодексу України, Господарського та ЦJfВільного кодексів 
Украіни, БlОДХСетного кодексу України, Законів України " Про місцеве 
самоврядування в Україні ", " Про оцінку земель ", " Про оцінку майнІ, 
.,аіmових прав та професійну оціночну діяльність "," Про оренду землі ", 
постанови Кабінету Міністрів України від 11. 10. 02р. Ки 1531 " Про 
експертну грошову оцінку земельних дiтrHOK ", наказу Державного комітету 
України по земельних ресурсах від 09.01.03р. Ки 2 " Про затвердження 
Порядку проведення експертної ГРОШОВОЇ оцінки земельних ділянок ", іНШJIХ 
нормативно - правових актів з питань регулювання земельних відносин в 
Україні. 

Положенням пропонується встановити обов"язковість 
конкурентного надання земельних ділянок в оренду ~ м. ~ровари та порядку 
проведення конкурсів. Проведення таких КОНКУРСІВ ВIдПОВJДає вимогам 

Закону Украіни" Про оренду землі" стосовно ОБОВ~'ЯЗКОВОсті проведен~ 
аукціонів або конкурсів при наданні земельних ~HOK оренду в разІ 
отримання двох чи більше заявок на оренду земелЬНОl дшянки. 

Дія Положення не поширюється на випадки надання земель~их 
дinянок у власність, з приватної власності, під об"єкraми нерухомого манна 
та ДJIJJ будівництва об"єктів соціального призначення, затверджених 

рішенням Броварської міської ради. .' ф' 
. 'сть прав учаСТІ в КОНКУРСІ 1Зичних 

ПоложеНИJIМ забезпечена рІВНІ . . 
'б му чист' іноземних, що ВIдПОВJДає нормам 

та юридичних ОСІ, В то 

Конституції Украіни. оо 
• ШIJI щодо розпорядження зеМЛDfИ державНОІ 

ОСЮJIЬКИ повновВЖС - та "oмyнanьHoї власноcri ) 
8JJ • ( аиня земель державНОl ~ 

.асноСТ1 до розмежув . положень Земельного кодексу Украіни в 
3nДВo з оунпом 12 ПереХІДНИХ .' кій раді надання земельних 
межах міста Бровари належать Броварській MI~Ь e..uon.. р' ади прийнятим на 
. . б тися лише за рШІ cuиu" , 

дuIяНок В ореид?' Ma~ вІД ува пе едбачає l\fеханізм, зПдно з JlКИм 
ПJIенарному засJДаІОП. Положення. р К, які виставляються на конкурс, 
затвердження переліку зем~НИХ Д1JIЯН;ішень про надання іх в оренду 
проеІаів відведення цих дшяи~к та ас організаційні та технічні питання 
3 '.. '- ади втоижеч , . А1йснюється на сесп р. . спеціальні органи - Орлuпзатора 
проведення конкурсів покладеНІ на чити яких повинна міська рада. 
КОнкурсу та ВиконавIVI КОНКУРСУб' ВИЗН8покnадання КОНТРОJПO за підготовкою 

N ~au перед ачено .-
оложеРПА&:" авчиіі KOltliтeт МІСЬКОІ ради. 

та проведенням коНКУРСІВ на вККОН 



Функції та ПОвноваженНJI . 
• u ... оргаНІзатора КО 
.iJlКPlmш та nPОЗории мехаНІЗМ Проведе нкурсу передбачВlОТЬ 
іІІформування потенційних учасників кон н: КОІIКУРСУ із забезпеченИJlМ 
Aoro умови. кур у про ПроведенНJI КОІІІ(УРСУ та 

Процедура npоведенНJI КОН с . 
зокрема, це забезпечується чітким ви~ У є ВІДКРИТОІ~ .. та ПРОЗОРОІО. 
конкурсних ПРОПО~Ицій учасників КОнкурсу. аченням критеРІІВ дnя оціНКІ! 

В тои же час, Положення не позбавлене недоліків. 
1. Положення передбачає проведення тіль .. 

законодавством передбачена також М . ки КОНКУРСІВ, тоді як ЧІІННІІ,.. 
. ОЖJJИВІCТL проведення аукціонів· 

2. Положення не МІСТИТЬ критеріїв ДпJI вибо Б ' . 
РадОIО земельних ділянок ЯКІ· б . ру роваРСЬКОIО r.IICLKOIO , удуть виставлеНІ на конкурс· 

3. Проведення конкурсів призведе до "ода"'""ових витра' . '" оа n. ]' орендаРІВ. 

B"CIIOIl1(II: 

1. 

2. 

3. 

Зanропо~ований проеп Положення про порядок проведення 
КОНКУРСІВ. що~о надання земельних ділянок в оренду в м. 
Бровари В1ДПОВJДає чинному законодавству; 
ВпроваджеННJI конкурентного порядку надання земельних 
ділянок в оренду СПРИJП1lМе забезпеченню прозороcri та 
відкритості процедури надання земельних дiлJlнок в 
кориСТУ&aннJI і, JII( Hacnїдoк, СПРИJIТИМе зменшенню рівня 
корупції; 
Додаткові витрати орендарів викликані безпосередньо 
необхідніС11О HaдВННJI земельних дiJlJlнOK в оренду на 

конкурентних засадах. 

РеКOJf.енда.сіі: 

1. В разі ухвалеННJI ПоложеНВJI про порядок проведеННJI конкурсів щодо 
надaинJI земельних дітшок в оренду в м. Бровари розгmrнyти 
МО>Ісливість паралельного запроваджеННJI аукціонів з продажу права 
оренди земельних дімнок; . . . 

2. Забезпечити контроль за формувaННJIМ ЦІН 1 здійснеННnI ВИ'l'pат 
Виконавцем конкурсу; 

3. Запровадити прозорий механізм вибору земельних ДЇJIJIнOK ДJJJI 
надaинJI В оренду на конкуреНТНИХ засадах. 

Голова постійноі депyraтської комісії 
3 питань законноcri та правопорвдкУ 

О.М.Миxaйnов 
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UI~~VJ!JeJ,.,lto Петро власовиЧ 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киівськоі ОБЛАСТІ , 
ПРОТОКОЛ N!~ 

15 береЗllЯ 2007 року 

Всього депутатів міської раДl1 -42 

ПРllСУТllі на сесії: -&J 
Депутати міської ради V скликання: _~_. 
1з депутатів Броварської міської раДl1 відСУТІІІ: -L. 
1. 
2. 
3. 
4. 
S. 
б. 
7. 
8. 
9. 
10. 

І ВасильоlЩ,Ч - секретар ради. Головує на сесії: Сапожко гор . ,:; 
Взяли участь у поіменному голосуванНІ: _. 
Голос апи: 

Секретар ради 

1\1. БроваРl1 

(додаєтьCJI) . 

І.В. Сапожко 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 
земельний відділ 

07400, М. БроваРII, вул. rarapilla,15, т.6-50-67 

Від 1,2. 0.3. о:,. Н!! 13 'І 
НаН!! за ----------' -----------

Службова записка 

г 

CeKpeTaplO Броварської 
міської ради 
Сапожку І.В. 

в зв' язку з доопрацюванНЯМ ПоложенНJI про порядок проведенНJl 
Конкурсів щодо надання земельних ділянок в оренду в М. Бровари, земелЬНIІЙ 
від.ціл просить внести зміни в подвнНJl переліку питань від 27.02.2007 N! 630 дmr 
РОзгляду на черговому засіданні сесії міської ради і п. 5 вихлаСТIІ в наступній 
редакції: « Про затвердження ПоложенНJI про порядок проведенНJl конкурсів 
щодо надання земельних ділянок в оренду в м. Броварю). 

Начальник земельного ві m·~=::;;ii 

~ 
./ 

./ 

~:ГopдiЄHKO 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАдА КИіВСI)КОУ Оl,ЛАС11 

р ІІ.І] Е Н НЯ 

N ·отвср,uжСIШR ПОЛОЖСІІІІЯ про пора "ок пр • • ро ~ • -- ОRСllеНIІЯ KOIIKYPC:IB ЩОllО 11І1;11111111 1СМ&!Лhllll:< 
lllЛЯНОК В 0PCllllY D м. БРОRIlРII 

" . , 
I'оJl'ЛВ11УВW11 подаllНЯ зсмсльног~ ВІддІЛУ Blll 27.0_,:!ОО7 Н!!653 щозо 'lаТRеР:1ЖСIIltR ГlО:IШIС&!11111 
про nopJlJ10K провсдення КОІІІСУРС:ІН ЩОllО Jlмаlltlя lемеЛhllll:< зіЛЯIІОК R ОРСІІЗ)' D \І. r;(1ШIUРII 1'" 

rtp)'10'IIICI. ст •• '2 ~емельного.Кодскс)' У країн 11. ст., 16 Закону YKpaїtlll .,Про ор'ш,,~ 'IC\l.'1i". п.34 
а.26 3BKOIIY УКР~ІІШ ,.Про Mlc~eBC с:амоврядуваllllЯ D YKpaїIIII", ЗаКОtlом YKpaїIIII "Про laCUo't1l 
!lCf)'ЛПОРIIОЇ ПОЛІтики у сфеРІ господарської діяльностї'. а також враховую· ІІІ JlР&1ІІ0'llІІlії 
norтifillOЇ комісіі з питань РОЗВІІТКУ та благоустрою ТС(1l1торіП. 1еМСЛhtшх Bi.1tIOCIIII. архітсК1) (111. 
6)'ДЇВlllщтва та інвеСТlщіА. міська рма 

вир І Ш ИЛ А: 

І. Затверднти Положення про ПОРЯДОК ПРОRСДСННЯ конкурсів щозо t,a.1atft'R IС\lС.'ІМIJIХ 
ділянок в оренду в м. Бровари згідно 1 Дn.1ІІТКОМ Н!!I. 

2. ВизначИТ1f організатором конкурсів постіііно діlОЧУ KOIIKypCHY комісію. 
3. Затвердити cКJ1ВД постійно діlОЧОЇ конкурсної комісії для провезення коа,к)'рсів 1 

набуття права на оренду земелЬНIІХ діЛЯIІОК (llo~aTOK Ни). м. м 
4. Визначити виконавцем конкурсу комунальне ПІДПРІІЄМСТВО БроваРСhКОІ '&lСI."Ш РО:1ІІ 

.. Бровариінвестбуд'·. • • • 
S. Контроль 1а виконанням UbOfO рішення 1I0IC.'IaCТII на пс.1СТIі1н~ К(1)I'С:'К1 ! ІІІ~ІВІІІ. 

розвитку та блаГОУСТРОIО TeplITopili, земе.1ЬНИХ віДНОСІІН, apXlteh.-т)'рll, О~'.IIІIffIllI1ВВ та 
інвестицій. 

Секретар ради 
••. Бровари 

1. В.Сапожко 

від,,-" _______ 2007 року 
НІ! ----------------

• 



CКnIU1 

JL".шшк Н!!:! 
.10 ріШ&:11ІІ1 18-і сесії 

MicLK"j ра.111 Ни 1 с) 
від •• 1 S" беР""'IIN 2П07 р. 

постіАно діlочоі KOI'KYPCHOЇ комісії ..... ,,, ПРОПС.1сtШN конк)'реіll 
3 lІабyгrя права ІІа ОРСІІА) 'lсr.,еПhИИ" .1іПRИ()К. 

І. Піддуб.НJlК С.В. - голова комісії 
, ОПDJIЬНО В.Г. - секретар комісії _. 
3. Сопожко I.В. - член комісії 
4. КРІІВОНОС А.В. --член комісії 
s. Трощенко І.В - член Ko!",!~ii 
6. ВозняК С.М - член КОМІСІІ 
7. Руденко В.В. - член KOMiC~Ї.M 
8. Гордієнко Т.В. - член KO~I~~" 
9. Рllбакова л.є. - член КОМІСІІ 
10. Іваненко п.п. -член комісії 
11. Гранат А.В. член комісії 
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