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Г. Про внесеННJI змін до рішеННJI Броварської міської paд-;J 
ВІД 15.03.07 Н!! 275-18-05 «Про затверджеННJI ПоложенНJI про 

порядок проведенНJI конкурсів щодо надаННJI 
земельних діЛJlНОК в оренду в м. Бровари» 

Розглянувши поданНJI земельного відділу від 16.04.2007 Н!! І 076 щодо 
BHeCeHНJI змін до рішеННJI Броварської міської ради від 15.03.07 Н!! 275-18-05 
(<Про затверджеННJI ПоложеННJI про ПОРJlДОК проведеННJI конкурсів щодо 
HaдaHНJI 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 У країни "Про місцеве саМОВРJlдуванНJI в Україні", Законом 
України «Про засади державної реryЛJlторноі політики у сфері господарської 
діяльності», а також враховуючи пропозиції постійної комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій, земельних відносин, архітектури, 

будівництва та інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести наступні зміни до рішенНJI Броварської міської ради 
від 15.03.07 ~ 275-18-05 «Про затвердження. ПоложенНJI про ПОРJlДОК 
проведеННJI конкурсів щодо надання земельних Д~~OK в оренду в м. Бровари»: 

1.1. До розділу 1 Загальні положення таКІ ЗМІНИ: . 
1 . 1 1 б 6 слова « ... організатором конкурсу ... » замІНИТИ .1.1. в ПУНКТІ .. а зац 

CJlовами« міською радою .. »; . . 
... . б 8 слово « ... оргаНІзатором ... » замІНИТИ словом 

1.1.2. в ПУНКТІ 1.1. а зац 

« ... виконавцем ... » . 11 вИКnІОЧИТИ слова « ••• і не може перевищувати 
1.1.3. в ПУНКТІ 1.1. абзац ... . повідної земельної ділянки.»; 

10 відсотків нормативної ГРОШОВОІ ОЦІНКИ ~~Topa конкурсу» замінити словами 
1.1.4. в пункті 1.3. слова « ••• органlЗ 

« ... земельного відділу»; б ами наступНОГО змісту: 
1.1.5. пункт 1.4. доповнити а зац .. житлового 

. ок для ІНДИВідуального 
«8 HaдaнНJI земельнИХ ДlЛJJН 

БУдіВництва та гаражного будівн~цтва~ для будівництва об'~~ ~ощею до 
8 HaдaнНJI земельнИХ дlЛJJно : :;:.; ;.;' 

O,OSra; 



OOO~~6 



• Haд8ННJI земельних ділянок під 
пnощеІО до 0,15 га під розміщення об' ро~wир~ння територій існYlОЧИХ об'єктів 
)faїfHoBoro комплексу (за попереднім n ЄКТІВ, ЯКІ Я~ЯІОТЬСЯ ~кладОВОIО цілісного 

ОГодженням ІнвестиЦІЙНОЇ ради); 

• надання земельних ділянок під б івни . ... ,. 
• надання земельних ділян . уд . цтво релlПИНИХ об ЄКТІВ; 

ок ПІд РОЗМІщення тим 
атракціонів терміном до 6 місяців.» часових розважальних 

1.1.6. пункт 1.7. викласти в наступній ре .... 
Р. даКЦIІ. 

« lШ~ННЯ про затвердження результатів конкурсу та про надання 
з~мenьних ДІЛЯНО~ в o~eHДY за результатами конкурсу приймає Броварська 
МІська рада на ПІдстаВІ подання земельного ВІ·ДДІ·ЛУ п . . ри УМОВІ виконання 

п~реможцем конкурсних ПРОПОЗИЦІЙ щодо розміру добровільного внеску до 
цшьового фонду Броварської міської ради та за ннвності документів. 
передбачених цим ПоложенНJlМ .»; 

1.1.7. пункт 1.9. виключити. 

1.2. До розділу 2. Організатор конкурсу такі зміни: 
1.2.1. пункт 2.3. доповнити абзацом 4 наступного змісту: 
« • ЗНJIти з конкурсу об'єкт конкурсу у разі. якщо розмір добровільного 

внеску до цільового фонду Броварської міської ради. запропонований 
переможцем конкурсу, менший розміру гарантійного внеску. визначеного 
Організатором конкурсу для відповідного об'єкта конкурсу». 

1.2.2. в пункті 2.4. останнє речення викласти в наступній редакції: 
«РішенНJI вважається ПРИЙНJIТИМ, якщо за нього проголосувала більшість від 
CКJIaдy Організатора конкурсу». 

1.3. До розділу 3. тдготовка до проведенНJI конкурсів такі зміни: 
1.3.1. пункт 3.3. викласти в наступній редакції: 

« На підставі рішення Броварської міської ради про затвердженНJI 
переліку земельних діnянок, що призначені ~ HaдaнНJI в оренду через конкурс 
(надалі _ Перелік) має бути виконане ВИКОПl10ванНJI з генерального плану та 
Схема розміщеННJI земельних ділянок.»; 

1.3.2. пункт 3.4. викласти в наступній редакції: . 
«ВиготовлеННJI викопіюванНJI з генерального пл~у та схеМИвРОЗМlщенНJI 

земель. nn"аюТЬСЯ на конкурс, ЗДІИСНЮЄТЬСЯ иконавцем 
них ДІЛЯНОК, що ВИСТCIDJ&І& 

1(ОIfКУРСу»; .оо 
... Д8КЦll· 

1.3.3. в пункті 3.9. абзац 6 викласти в наСТУПНІИ ре .. 
б них У конкурсних пропозицUIX переможця, 

зrj « • виконання умов, перед аче еними з Броварською міською радою 
ДІІо з договорами (додатки 4,5,6), уклад курсу». 

1Іа ПРотязі 5 робочих днів з дати проведенWI кон , 

абзац 7 виключити; 



1.3.4. пункт 3.10 Викласти в насту'" '" 
ПНІИ редаКЦll: 

«Особа, яка бажає прийняти участь к . 
конкурсу зову та необхідні докум у ОНКУРСІ, має подати Виконавцю 
участь У конкурсі на кожний об'є';НТИ' передбачені цим Положенням, на 
Документів розпочинається з моменту Конкурсу окремо. Приймання заяв та 

ОГОлошення Конкурсу та з . 5 днів до дати ЙОГО проведення.»; аК1НЧУЄТЬСЯ за 

1.3.5.в пункті 3.11. слово ~(O . 
~ ... ргаН1затору ... » замінити словом 

сс ••• ВиконаВЦIО ... »; 

l.з.~. в пункті 3.13. абзац 7 доповнити словами: « оо. та Пенсійного 
фонду УкраІНИ»; 

абзац 1 О викласти в наступній редакції: 

« • конкурентні пропозиції за формою, наведеною в додатку 3 до цього 
Положення, в запечатаному конверті з зазначенням на конверті найменування 
учасника конкурсу, дати проведення конкурсу та номеру лоту». 

1.3.7. в пункті 3.14. абзац 2 викласти в наступній редакції: 

« • копію та оригінал свідоцтва про державну реєстрацію ( для фізичної 
особи-підприємця»); 

абзац 7 викласти в наступній редакції: 

« • конкурентні пропозиції за формою, наведеною в додатку 3 до цього 
ПоnоженНJI, в запечатаному конверті з зазначенням на конверті прізвища, ім'я 
та по-батькові учасника конкурсу, дати проведення конкурсу та номеру лоту». 

абзац 8 викласти в наступній редакції: 

« Фізична особа також подає свій паспорт або документ, щО його 
замінює, та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи
плаТника податків ( для громадян України).»; 

1.3.8. пункт 3.19. виключити. 

1 4 Д . 4 Порядок та умови проведення конкурсу такі зміни: " о РОЗДІЛУ . 
1.4.1. в пункті 4.7. таблицю викласти у наступній редакції: 

- МаКСllмальна Не 
КР'lтерій оціНКl1 кількість балів 

пІп -- нормативної 250 1 Розмір орендної плати, % від 

~ 
грошової оцінки на рік 

250 Р" до цільового фонду 
ОЗМlР добровшьного внеску 

""'""'-
Броварської міської ради, грН. 



4 

s 
6 

7 

Розмір внеску на розви . 
інженерної інфраструктури МіС:К СО.Ц1anьної та , грн. 

Площа житлових та нежитлових . 
У б ' ПРИМІщень JlКУ 
часник зо ов JlЗУЄТЬСJI передати місту, м288 

' 

Строки ОСВОЄННJI (забудови) земельн·· . 01 ДIЛJlНКИ 
МісцезнаходжеННJI (MicЦJI прожив ) .. 
Б .. аННJI в МІСТІ 
ровари, РОКІв (ДЛJl ДIЛJlНОК площею до 1,0 га) 

HВJlBHicTЬ досвіду забудови в мі . Б 
кількість об'єктів *** СТІ ровари, 

8 HВJlBHicTЬ виготов~еного на замовлеННJI учасника 
конкурсу проекту ВlДведеННJI земельної ділинки 

9 Галузева СПРJlмованість (ДЛJl промислових 
об'єктів) 

1 О Додаткові пропозиції 

4 

200 

200 

100 

150 

150 

200 

200 

100 

• Даний внесок не зарахОВУЄТЬСJI при спорудженні внутрішній у: 
майданчикових інженерних мереж. 

** ДnJl об'єктів житлового будівництва . 
• ** Критерій заСТОСОВУЄТЬСJl ДЛJl житлового будівництва. 

1.4.2. в пункті 4.12. слова « ... ПРОТJlГОМ 10 банківських днів післи 
закінченНJI конкурсу ... » замінити словами : « ... ПРОТJlГОМ 20 банківських днів з 
днизатвердженНJI міською радою результатів конкурсу ... »; 

1.4.3. в пункті 4.16. слова « ... з моменту його завершенНJI ... » замінити 
CJ10Вами « ... з дати його проведеННJI ... ». 

1.5. До розділу 5. УкладанНJI договору оренди такі зміни: 
. 1.5.1. в підпункті 5.1. післи слів « ... та проекту BiдвeдeH~ земельної 

ДlJUlнки» добавити « ... , а також виконанНJI переможцем конкурсу ІНШИХ умов, 
передбачених даним ПоложенНJlМ»; 

1.5.2. пункт 5.2. викласти в наступній редакції: «Договір оренди 
земельної дiлJIнки підлигає нотаріальному посвідченню та державній 
peectpaцiї». 

і .6. пункт 6.3. викласти в наступній редакції: 
. « 6.3. Кошти, отримані як гарантійні внесКИ, використовуютьс~.. на 
В!АlUкодуаанНJI ви ат виконавця конкурсу з виготовленНJI дoкyмeH~11 на 
BIДnOBiдн тр. та ДJUI поверненНJI учасникам конкурсу, зпдно з 

у земельну ДІЛЯНКУ 
НОРМами п.4.12. цього положенНJI.» 



1.7. У додаток ~ до Положення про порядок проведенНJI конкурсів щодо 
ноданНЯ земельних ДІЛЯНОК в оренду в м. Бровари, затвердженого рішенням 
Броварської міської ради від 15.03.07 Н!! 275-18-05 

В розділі З Порядок розрахунків в пункті 3.2. 2 та 4 абзаци викласm в. 
IlвступніА редакції: . 

« • вартість інформаційного пакету - 340,00 ( триста сорок гривень); 

• гарантійний внесок - в розмірі, що затверджується Організатором ». 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісіІО з 
ПІІТань розвитку та благоустроlO територій, земельних відносин, архітектури, 

будівництва та інвестицій. 

Міський голова В.О.Антоненко 



ПОДАННЯ: 

Начальника земельного відд:;і;;::Л~::$;~ :;S~ 

ПОГОДЖЕНО: 

Секретар ради 

Заступник міського голови 

Начальник загального відділу 

Голова постійної комісії з питань 
розвитку та ?лагоустрою територій, 
земельних ВІДНОСИН, архітектури 

будівництва та інвестицій ' 

І.В.Сапожко 
-~ 

С.М.Возняк 

Н.І.Гнатюк 

С.В.ПіддУБНЯJC 



Положення про поряд?к проведення конкурсів щодо надання 
зе.ме~~них ДІЛЯНОК в оренду в М. Бровари: 

ЗІ ЗМІнами тв ДОПОВItСJIJII'Ш, ВI,есеІIIf~fIf рішеIlН'1.! 
Броварської міської ради від ((~» d1itwJ 2007р. N! .х;и -~-06-

Полож~ння про порядок проведення конкурсів щодо надання 
земельних ... дlnЯНО~ в оренду в м. Бровари розроблене відповідно до 
КОНСТИТУЦll УкраІНИ, Земельного кодексу Украіни, Господарського та 
Цlівільного кодексів Украіни, Бюджетного кодексу України, Законів Украіни 
«Про місцеве самоврядування в Украіні», «Про оцінку земель», «Про оцінку 
майн&, майнових прав та професійну оціночну діяльність», «Про оренду 
землі», постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.02 р. N!! 1 S3 1 «Про 
експертну грошову оцінку земельних діляною), наказу Державного комітету 
України по земельних ресурсах від 09.01.03 р. N!!2 «Про затвердження 
Порядку проведення експертної rpошовоі оцінки земельних діляною), інш.,х 

нормативно-правових актів з питань реryлювання земельних відносин в 

Україні. 

1. Загальні положення 
1.1. У цьому Положенні наведені нижче терміни застосовуlOТЬСЯ у 

такому значенні: 

конкурс - форма конкурентного надання земельних ділянок в 
kОРИСТУВанИJI ( оренду), відповідно до якого право оре~ди H~ земельну 
ділянку набуває той учасник конкурсу, який .~и~онає обов JlЗК~ВI вимоги та 
запропонує найкращі умови надання земелЬН01 ДІЛЯНКИ в оренду, 

земельна діЛRнка - частина земної поверхні з установленими межами, 
певним місцем розташування, з визначеними щодо неі правами; 

об'єкт конкурсу, лот - окрема земельна ділянка, що п~из~ачен~ ~ 
П • онкурентних засадах, який присвоєнии В1ДПОВЩНИИ 
ередаЧІ в оренду на к 

номер; . 
• у _ колегіальний opraн, визначений МІСЬКОIO 

оргаlllзатор конкурс організації та проведення 
радОІО для вирішення оперативнИХ питань 
КОнкурсу; 

_ ю идична осоБІ, уповноважена міською 
ВllКОllввець КОІІІСУРСУ р ську діяльність щодо підготовки, 

paдOIO конкурсу провадити господар . 
. . .. ЙОГО результаТІВ; 

ПРоведення конкурсу та реаЛ1ЗВЦІІ . 
новлений цим Положенням теРМІН подала 

ЗDЯВІІІІК - особа, яка У вета 
З8J1ВУ на участь у конкурсі; 



~~aCI~IIK KOIIJCypcy -: заявник, який, оплатив реєстраційний та 
гараНТІИНИИ ~нески та уклав ІЗ виконавцем земельного конкурсу Договір про 
умови учаСТІ у земельному конкурсі, і зареєструвався перед початком 
проведення земельного конкурсу. 

У~ОВllоважеllа особа заЯВІІІІка - особа, яка діє в інтересах заявника на 
підстаВІ належним чином оформленої довіреності; 

реєстраціЙНllЙ Вllесок - внесок, який заявник сплачує за реєстраціlО 
його як учасника земельного конкурсу і який спрямовується на покри".я 
Вlітрат виконавця конкурсу щодо його проведення; розмір реєстраційного 
внеску встановЛlОЄТЬСЯ Виконавцем конкурсу, і не може перевищувати 50 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 

гараllТіЙНllЙ Вllесок - внесок, який має сплатити заявник до подання 
заяви на участь у конкурсі як забезпечення своіх зобов'язань в разі перемопr 
у конкурсі; розмір гарантійного внеску встановлюється організатором 
конкурсу. 

орендодавець земельної діЛЯllКl1 - Броварська міська рада. 

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

Бровари. 

1.3. Об' єктами земельних конкурсів відповідно до цього Положення є 
земельні ділянки, що включені до переліку земельних ділянок, який 
попередньо затверджується Броварською міською радою за поданням 

земельного відділу. 

1.4. Дія цього положення не поширюється на: 

• проведення земельних торгів щодо продажу земельних ділянок на 
конкурентних засадах; 

• надання в оренду земельних ділянок приватної власності; 

• надання в оренду зем ельних ділянок під об'єктами нерухомого майна 
власникам цього майна; 

. нок ДJIJI будівництва об'єктів соціального • надання земельних дlля . о-транспортного забезпечення, затверджених 
призначення, Інженер~ .. . 
рішенням Броварської МІСЬКОІ ради, . 

• ДJIJI індивідуального житлового БУДІвництва та 
• надання земельних ДІЛЯНОК 

гаражного будівництва; 

• ДJUI бvдівництва об'єктів площею до 0,05га; 
• надання земельних ДІЛЯнок ./' 

. wирення територій існуючих об'єктів 
• надання земельн~ діпя~ОК ПІД o~'~~iB, які являються складовою 
ПЛощею до 0,15 га ПІД РОЗМІщення 



Цілісного майнового комплексу ( 
за попереднім погодженням інвестиційної 

ради); 

• надання земельних ділянок під будівництво релігійних об'єктів; 

• надан~я ~емель~их ділянок під розміщення тимчасових розважальних 
атраКЦІОНІВ терм1НОМ до 6 місяців . 

. 1.5. Якщо ~емельна д~~янка перебуває в постійному користуванні чи 
ореНДІ, то така ДІлянка чи 11 частина може бути виставлена на конкурс за 
згодою землекористувача або після попереднього вилучення земельної 
ділянки у такого землекористувача у встановленому законом порядку. 

1.6. Орен~~рями .земельних ділянок на конкурсі можуть бути будь-які 
громадяни УкраІНИ та Іноземних держав, особи без громадянства, українські 
та іноземні юридичні особи. 

1.7. Рішення про затвердження результатів конкурсу та про надання 
земельних ділянок в оренду за результатами конкурсу приймає Броварська 
міська рада на підставі подання земельного відділу при умові виконання 
переможцем конкурсних пропозицій щодо розміру добровільного внеску до 
цільового фонду Броварської міської ради та за наявності документів, 

передбачених цим Положенням. 

1.8. Організатор конкурсу має право відмовитися від його проведення 
по конкретній земельній ділянці не пізніше, ніж за 1 О днів до його 
проведення зобов' Jl3ковою публікацією офіційної інформації про скасування 
конкурсу із зазначенням причини скасування на Офіці~НОМУ C~ .. Ti міськоі 
ради У мережі Інтернет та в друкованих засобах масових ІнформаЦlИ. 

1.9. Контроль за підготовкою та проведенням конкурсів здійснює 
виконавчий комітет міської ради. 

2. Організатор нонкурсу 

2 1 3 оперативного вирішення питань, які виникають під час .. метою . 
. НИЯ "онкурсів Броварська МІСЬка рада призначає 

ПІДготовки та проведе а , 

організатора конкурсу. ... 

2 
.. курсу здійснюється У фОРМІ заСІДань. ЗасІДання .2. Д1JIJIЬH1CTЬ кон ,. . б . ності а також обов язково, ПІД час проведення 

проводяться у МІРУ нео ХІД сід'ання від~ивається до початку земельного 
Конкурсу. В цьому випадку за . 
Конкурсу та закривається після його закІнчення. 

... контроль за проведенням 
2.3. Організатор KOHКYPC~ ЗДІИСНЮЄ . 

. • СТУПНІ повноваження. 
земельних КОНКУРСІВ І має на . 

одання та прийнятrя докумеНТІВ, поданих 
• здійснює нагляд за порядком п 

заявниками; 
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• знімає з конкурсу об'єкт конкурсу у раз' 
підготовки та проведення Конкурсу встан~вnВИЯВJIенНJI ппоруше!lЬ порядку 

, ених цим оложенНJlМ; 

• зняти з KOH~PCY об'єкт Конкурсу у разі, якщо розмір добровільного 
внеску до ЦІЛЬОВОГО фонду Броварської міської ради запропонований 
перем?жцем конкурсу, менший розміру гарантійного BH~CКY визначеного 
ОргаНІзатором конкурсу для відповідного об'єкта конкурсу. ' 

• припиняє. конкурс у випадку Порушення виконавцем конкурсу цього 
Положення; 

• складає протоколи про результати конкурсу; 

• приймає рішення про поновлення торгів по об'єкту, у випадку коли 
Учасник - переможець конкурсу, відмовився від підписання протоколу 
конкурсу; 

• ставить перед Броварською міською радою питання про визнання, у 
встановленому законом порядку, недійсними результатів конкурсу по 
лотах, щодо яких були виявлені порушення. 

2.4. Організатор конкурсу проводить свою діяльність у формі засідань. 
Засідання веде голова Організатора конкурсу. За відсутності голови засідання 
веде один заступник голови або секретар. Засідання правомочні при умові 
присутності не менше 2/3 складу Організатору конкурсу. Рішення 
вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від складу 

Організатора конкурсу. 

2.5. У разі, коли голоси розділились порівну, прийнятим вважається 
рішення, за яке голосував головуючий на засіданні. 

3. Підготовка до проведення конкурсів 
3.1. Робота з підготовки конкурсів передбачає: 

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

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

. .. ",oll'VМeHTвцiї на земельні ділянки, які є об'єктами • виготовленНJl теХНІЧНО1 ,... .'J ••• 

конкурсу; 

• публікацію інформаційного повідомлення про проведення конкурсу; 

• прийнятrя заяв на участь в конкурсі; . . 
• укладання договорів із заявниками про умови уча~1 в КОНКУРСІ . 

. JIJlНОК що призначеНІ для надання в оренду 
3.2. Перелік земельнИХ ДІ Бров~рською міською радою за поданням 

через конкурс, затверджУЄТЬСЯ 
земельного відділу. 



З.З. На підставі рішенНJI Б 
переліку земельних ділянок щороварської ~iCЬKOЇ ради про затвердженНJI 

(
. ,призначеНІ дп конкурс надалІ - Перелік) має бvru JI надання в оренду через 

• J ••• виконане викоп' плану та схема РОЗМІщення земельн' ІюванНJI з генерального 
их ДІЛЯНОК. 

З.4. Виготовлення викоп' • ІюваННJI з генер РОЗМІщення земельних ділянок щ ального плану та схеми 
Виконавцем конкурсу. ' о виставляються на конкурс, здійснюється 

3.5. На підставі рішення Брова сько'" -Переліку за поданням Організато р І МІСЬКОІ ради про затвердження 
пізніше як за 30 днів до його пров:а конкурсу Виконавець. конкурсу, не 
міської paд~ у мережі Інтернет :ф~:нопр.илфюднює. на офщійному сайті 
земельних ДІЛИНОК на конкурс. у ІН ормаЦ1Ю про виставлення 

3.6. Офіційна інформація про виставлеННJI земельних ділянок на 

конкурс має включати такі відомості: 

• місцезнаходження земельної ділянки; 

• розмір земельної ділянки; 

• цільове призначення земельної ділянки; 

• умови участі в конкурсі; 

• суму гарантійного та реєстраційного внесків; 

• час та місце проведення конкурсу; 

• наивність інженерно-транспортної інфраструктури; 

• вартість інформаційного пакету; 

• назву, адресу установи, прізвище, посаду та номер телефону особи, у якоі 
можна ознайомитись їз наивною документацією на земельну дїЛJIНку. 

3.7. З моменту оприлюднення офіційної інформації Виконавець 
конкурсу надає МОЖJIивість особам, які бажають ВЗJIТИ участь в конкурсі, 
придбати за ціною, що встанОВЛЮЄТЬСЯ Виконавцем, інформаційний пакет 
учасника конкурсу та надає безкоштовні консультаціі з питань проведення 

Конкурсу. 

3.8. інформаціЙНИЙ пакет має включати інформацію щодо: 
• місцезнаходження, плоЩУ та межі земельної ділянки; 
• майбутнє цільове призначенни земельної ділянки; 
• викопіювання з генплану, схему розміщенНJI земельноі дїЛJIНКИ; 
• умови використаННJI земельної діляНКИ; 
• згоду попередньоro землекористувача (при необхідності); 
• копію цього положеннЯ; 



• перелік обов'язкових та Додатко 
користування земельною дinЯНКОI:~Х (конкурентних) умов набyтrя права , 

• інші інформаційні та обrpунтову . 
необхідності}; IОЧИ матеРІали і документи (при 

• номер рахунку, відкритий для обслуговуван 
ня конкурсу. 

3.9. Обов'язкові умови наб\М-r 
• J & & Я права користу ДІЛЯНКОЮ: вання земеЛЬНОIО 

• укладення договору оренди згідно з типо 
постановою Кабінету Мін' . у .. . вим договором, затвердженим 

. IстрlВ краІНИ ВІД 03.03.04 р. Ка22Ота умовами 
визначеними на КОНКУРСІ згідно з конкурсн : ' 
конкурсу; ими ПРОПОЗИЦІями переможця 

• використання земельної ділянки за цільовим призначенням; 

• дотримання встановлених для земельної ділянки обмежень та обтяжень; 

• дотримання державних будівельних норм; 

• в~конання умов, передбачених у конкурсних пропозиціях переможця, 
ЗГІДно з договорами (додатки 4,5,6), укладеними з Броварською міською 
радою на протязі 5 робочих днів з дати проведення конкурсу; 

• освоєння (забудова) земельної ділянки в строки, встановлені згідно з 
конкурсними пропозиціями переможця конкурсу. 

Організатор та Виконавець конкурсу зобов'язані забезпечити рівні 
умови участі в конкурсі всіх заявників та дотримання конфіденційності щодо 
інформації, яка міститься у заявах та доданих до них документах. 

3.10. Особа, яка бажає прийняти участь у конкурсі, має подати 
Виконавцю конкурсу заяву та необхідні документи, передбачені цим 
ПоложеННJIМ, на участь у конкурсі на кожний об'єкт конкурсу окремо. 
Приймання заяв та документів розпочинається з моменту оголошення 

конкурсу та закінчується за 5 днів до дати його проведенНJI. 

3.11. Заява на участь у земельному конкурсі подаєтьс~ до Броварської 
міської ради згідно із затвердженою формою (додаток 1) 1 передається на 
розгnяд Виконавцю конкурсУ. 

3.12. Подана заява разом з доданими д~кyмeHTaм~oo ~:єструється ДЛJI 
участі в конкурсі Виконавцем конкурсу у КНИЗІ. peЄCТP~lI, lИ пр~своюєтьCJI 
реєстр ііШи" у книзі реєстраціі також МІСТИТЬСЯ ІНформацІЯ про дату 
П аЦ иномер. онкурСУ на який вона подається, а також 
одання заяв, номер лоту та к , 
порядковий номер заяви. . 

идична особа разом ІЗ заявою має подати 
3.13. Учасник конкурсу - ЮР 

наступні документи: . 
. ... таноВЧИХ докумеНТІВ; 

• нотаріально посвідчеНІ КОПll ус . оо. авну реєстрацІЮ ЮРИДИЧНО1 особи, 
• копію та оригінал свідоцтва про держ 



• KonilO та оригінал платіжного Документа про сплату гарантійного внеску; 
• KonilO та оригінал платіжного документа про сплату реєстраційного 

внеску; 

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

• довідку про відсутність заборгованості щодо платежів до бюджетів усіх 
рівнів та Пенсійного фонду України; 

• довідку про відсутність заборгованості по заробітній платі; 

• копію та оригінал документа, що посвідчує право уповноваженої особи на 
виконання дій, пов'язаних із проведенням земельного конкурсу (у випадку 
необхідності); 

• конкурентні пропозиції за формою, наведеною в додатку 3 до цього 
Положення, в запечатаному конверті з зазначенням на конверті 
найменування учасника конкурсу, дати проведення конкурсу та номеру 
лоту. 

Цей перелік документів є вичерпним. 

3.14. Учасник конкурсу - фізична особа разом із заявою має подати 

наступні документи: 

• копію та оригінал свідоцтва про державну реєстрацію ( для фізичної 
особи-підприємця); 

• копію та оригінал платіжного документа про сплату гарантійного внеску; 

• копію та оригінал платіжного документа про сплату реєстраційного 
внеску; 

. .. кJрахунки з яких здійснюватимуться • довідку про банКІВСЬКИИ рахуно '.. 
б ренди на земельну ДІЛЯНКУ, розрахунки за на уття права о .. 

.. о посвідчує право уповноважеНОl особи на 
• копІЯ та ОРИГІНал докумен;а, Щ емепьного конкурсу (у випадку 

виконання дій, пов'язаних ІЗ проведенНJlМ з 

необхідності); 
... Ф мою наведеною в додатку 3 до цього 

• конкурентні ПРОПОЗИЦll за О:ве ті' з звзначенНJ!М на конверті прізвищ&, 
Положення, в запечатаному ко Ркурсу дати проведенНJI конкурсу та 
ім' я та по-батькові учасника кон , 

номеру лоту. . .. паспорт або документ, що його 
Фізична особа також подає CBl~ нтифікаційноro номеру фізичної 

. . присвоЄННJI .Іде 
3амlШQЄ та довІДКУ ~po OMВДJIH УкраїНИ). 
особи-платника податКІВ ( для гр 

. в є вичерпНИМ. 
Цей перелік докумеНТІ 



3.15. Всі діі, пов'язані із . заповненням т 
конКУРСІ, ВИКОНYlоться безпосередн а поданням заяви на участь в 
особою. ьо заявником або його уповноваженою 

3.16. Виконавець Конкурсу ( .. . иого представник) перевіряє: 

• праВИЛЬНІСТЬ оформлення заяви '" додаються; на ВІДПОВІДНІсть документам, що 

• відповідність копій докумеНТІ' в 'І'х . ОРИГІналам. 

. Оригінали. документів повертаються заявнику заКlнченНJI переВІРКИ. безпосередньо після 

3.17. Якщо під час перевірки поданих . 
та порушень, Виконавець конкурсу: докумеНТІВ не виявлено помилок 

• у присутності заявника (його уповноваженої б . 
документи.!' книзі реєстрації окремо по кожному ~~~~::=o~= 
порядковии номер, дата, реквізити заявника або уповноваженої особи' . ' 

• заСВІДЧУЄ подані документи своїм підписом та печаткою' , 

• залишає В себе подані заявником документи. 

3.18. Документи повертаються заявнику у випадках: 

• ВИJlвленНJI помилок, які впливають на зміст заяви' , 

• відсутності на момент подання заяви документів, передбачених 
ПоложенНJlМ; 

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

Цей перелік підстав є вичерпним. 

цим 

Після виправлення виявлених помилок заявник має право подати 

документи повторно. 

3.19. Заявник під час подання документів має укласти 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. 

3.20. Учасник конкурсу вправі придбати на ~OHкypci лише ті лоти, ДJIJI 
участі в конкурсі щодо яКИХ він був за~еєстровании. у випад~, коли з~ник 
подає заяви на кілька лотів, до коЖН01 з них додаються КОПll докумеНТІВ, за 
Викmoченням нотаріальнО посвідченоі к~пії установчих документів 
юридичної особи, що подаєтЬСЯ в одному приltf1РНИКУ' 



3.21. Зареєстрована заввв, уклад ... 
. ении І належним чином оформлений 

ДОГОВІР про .умови участі у конкурсі та реєстрація у день проведення 
KOH~PCY є ПІдставами для набуття заввником статусу учасника конкурсу 
(далІ-Учасник). 

4. Порядок та умови проведення конкурсу 
4.1 . ..конкурс проводи!ься лише за наявності не менше двох Учасників 

H~ кожнии.лот. За ная~НОСТІ лише одного Учасника на відповідний лот або іх 
ВІДСУТНОСТІ земельнии конкурс за цим лотом визнається таким що не 
відбувся. ' 

4.2. У день проведення конкурсу Організатором конкурсу проводиться 
реєстрація заявників. Реєстрація починається за дві години та закінчується за 
20 хвилин до початку конкурсу. Заявники, які не зареєструвалися на 
конкурсі, до участі у конкурсі не допускаються. 

4.3. комісія організатор конкурсу на своєму засіданні розкриває 
конверти з конкурентним пропозиціями Учасників та перевіряє наявність в 
них зобов'язань Учасників виконати обов'язкові умови набуття права 
користування (оренди) земельною ділянкою по кожній з умов окремо. В разі 
виявлення пропозицій, в яких відсутні такі зобов'язання щодо окремих 
обов'язкових умов, відповідний учасник знімається з участі в конкурсі за 
відповідним лотом. Кожна пропозиція має містити зобов'язання Учасника 
виконати обов'язкові умови набуття права користування (оренди) земельною 
ділянкою та пропозиції Учасника щодо конкурентних умов. 

4.4. В протоколі засідання комісії Організатора конкурсу зазначаються: 

• дата проведення засідання; 

• прізвища та ініціали присутніх на засіданні членів Організатора конкурсу, 
наявність кворуму; 

• стан конвертів перед іх розкритrям (наявніс.ть. чи відсутність пошкоджень 
чи слідів неправомірного роз1СрИтrя конвеРТІВ), 

. ентнИХ пропозиціях зобов'язання щодо виконання 
• наяВНІСТЬ в конкур вання (оренди) земельною 

б ' набyrтя права кориету 
о. ОВ язкових умов . ПО кожному з лотів окремо); 
дІЛЯНКОЮ (по кожноМУ з учасниКІВ та .. 

о допущенНJI до учаСТІ в КОНКУРСІ (по 
• рішення Організатора конкурСУ щод. ) . жному з ЛОТІВ окремо . 

кожному з учаСНИКІВ та по ко . 
атку проведенНJI конкурсу ОргаНІзатор 

4.5. Після оголошення. поч п исутніх на конкурсі осіб з основними 
КОНКУРСУ ознайомлює учаСНИКІВ та ~астині що безпосередньо стосується 
правилами проведення. конкурсу (в nошен~) та оголошує лоти, виставлені 
проведення конкурсу ПІСЛЯ цьогО ОГО лоту має містити інформацію щодо: 
на КОНКУРС. оголошення ПО кожному 

• номеру лоту; 
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• характеристики земельної ділянки (Місцезнаходження, площі, ціnьового 
призначення, умов оренди тощо); 

• загальній кількості та найменування учасників, допущених до конкурсу за 
цим лотом. 

4.6. Після оголошення лотів Організатор конкурсу оголошує 
проведення конкурсу по першому за Переліком лоту, виставnеному на торги. 
конкурс проводиться шляхом розгляду та оцінки комісією Організатором 
конкурсу пропозицій Учасників щодо конкурентних умов набуття права 
користування (оренди) земельнОІО діЛЯНКОІО. 

4.7. Оцінка пропозицій Учасників щодо конкурентних умов набуття 
права користування (оренди) земеЛЬНОIО ділянкою здійснюється шляхом 
присвоєння відповідної кількості балів по кожному з критеріїв згідно з 
таблицею. 

Ng максJll\lалы�аa КРllтерій оціllКl1 
кількість балів пІп 

1 Розмір орендної плати, % від нормативної 250 
грошової оцінки на рік 

2 Розмір добровільного внеску до цільового фонду 250 
Броварської міської ради, грн. 

200 Розмір внеску на розвиток соціальної та З 
• • інженерної інфраструктури МІСТІ, грн. 

200 Площа житлових та нежитлових ~риміщ;.~ь, яку 4 
Учасник зобов'язується передати МІСТУ, м 

100 Строки освоєння (забудови) земельної ділянки. . S 
150 . ивания) в МІСТІ 6 Місцезнаходження {МІСЦЯ прож 

Бровари, років (для ділянок площею до. 1,0 га) 
150 . б и в міСТІ Бровари, 7 Наявність ДОСВІДУ за удов 

. . б' ктів * •• КШЬКІСТЬ О Є 

200 замовлення учасника 8 Наявність виготовл~ного на земельної ділянки 
конкурсу проекту ВІДведення 

200 • (ДЛЯ промислових 9 Галузева спрямованІСТЬ 

об'єктів) 
100 ... 

10 Додаткові ПРОПОЗИЦll 
спорудженні внутрішніх ов ЄТЬСЯ при 

• Даний внесок не зарах У 
.. . ерних мереж. маидаНЧИКОВИХlнжен 

. цтва . :пового БУДІВНИ . 
** для об'єКТ1В жит. житлового будівництва. 
*** Критерій застосоВУЄТЬСЯ для 



4.8. Оцінка пропозицій Уча . . .. СНИКІВ ЗДІИСНІОЄТЬС 
Кожний член комісіі орган. я в такому порядку. 

. Ізатора конкур наведених в ПУНКТІ 4.7 цього Полож су за кожним з критеріїв 
максимальної кількості бanів) кожно~н": ;и~є кількість балів (в меж"; 
дnя кожного учасника вирах у чаСНИКІВ. По кожному з критеріїв 

. ОВУЄТЬСЯ середн Ф вважатиметься ОЦІнкою пропозиц·.. є ари метичне. яке 
Загanьна оцінка пропозиції кожногоl1 учасника за відповідним критерієм. 
всім критеріям. учасника визначається як сума оцінок по 

4.9. Після проведення оцінки по·" . конкурсу визначає переможЦІ конкурс р п~иЦl.И УчасНИЮ8 Організатор 
бanів. В разі рівності кількості балів д; за К1Л~КІСТlO набраних учасниками 
конкурсу визначається Організатором коо:кучи БІльше Учасників переможець 

рсу шляхом голосування. 

4.10. За результатами конкурсу по кожном . складає протокол в якому зазначає: у лоту ОргаНІзатор конкурсу 

• номеру лоту; 

• х~рактеристику земельної ділянки (місцезнаходження, площу, майбутнє 
цшьове призначення, умови оренди тощо); 

• найменування учасників, допущених до конкурсу за цим лотом; 

• кількість ~ani~ набр~у кожним з учасників по кожному з критеріїв та 
загальну ЮЛЬКІСТЬ башв, набрану кожним з учасників; 

• найменування переможця конкурсу; 

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

4.11. Протокол конкурсу підписується головою (головуючим) 
Організатору конкурсу та його секретарем, оголошується та пропонується 
ДJIJ[ підписання 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 20 банківських днів з дНЯ затвердження міською радою результатів 
конкурсу, за ВИXJIIOчеННJIМ осіб, ЗНJIТIIX з участі в конкурсі в зв'язку з 
невиконанням ними умов. передбачен~ цим положенням, та переможців 
конкурсу. Гарантійні внески перемОЖЦІВ KOH~CY ~араховуlОТЬСЯ в рахУНОК 
ВИТрат виконавЦІ коНКУРСУ та плвтежш зnднo з конкурентними 
пропозиціями Учасника конкурсу. 

4.13. КОШТИ сплачені УчасНИКОМ як реєстраційний внесок та за 
інформаційний пакет поверненНІО не підпягають. 

414 В протоколу та договір про умови участі у земельному .. итигз б·· КОНІ<урсі по відповідноМУ ЛОТУ є підстав01ll для з ору мaтeplВJl1В пoroджeнни 
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ltsicЦJ1 розташуванlUI земельної ділянки 
радою переможЦlО КОНКУРСУ дозв та надання БроваРСЬКОIО міською 
земельної ділянки. олу на розробку проекту відведення 

4.15. На конкурсі можуть бут . 
які подали заявки на відповідний ло~ ~рисrrНl Учасники (іх представники), 
конкурсі за рішенням Організатора ко· НШІ особи можуть бути присутні на 

нкурсу. 

4.16. Результати конкурсу по кожн 
проведення ОПРИЛІОДНІОЮТЬСЯ Орган· І ОМУ лоту ПРОТЯГОМ 5 днів з дати ЙОГО 

. .. затором конкурсу на офіц·" .. . 
МІСЬКО1 ради У мережі Інтернет. ІИНОМУ саИТI 

4.17. Після закінчення конку с 
конкурсу має право оголосити перерв; %0 ~ х кожном~ (лоту Організатор 
обідню перерву тривалістю 1 година. вилин а о один раз на день) 

4.18. Усі суперечки з ведення конкурс О . безпосередньо у процесі його проведення. у ргаНlзатор конкурсу розв'язує 

4.19. Під час проведення конкурсу (від моменту його початку і до 
завершення по кожному окремому лоту) не допускається: 

• ведення розмов між учасниками конкурсу та запрошеними особами; 

• втручання. будь-яким. способом у ведення торгів по конкретному лоту 
особам, яю 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 порушують порядок ведення конкурсу. 

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

• усно попередити Учасника чи запрошену особу про усунення порушень; 

• вимагати від Учасника чи запрошеної особи З8JIИШИТИ приміщення 
конкурсу за неодноразове порушенЮl порядку проведення конкурсу; 

• не допустити проведення конкурсу по конкретному лоту за порушення, 
несумісні з подальшим веденЮlМ 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 Учасника по 
окремому лоту; 

• не жцем конкурсу на розгляд ради проекту відведення 

зе под~~ .переМОпро ... агом 90 днів з моменту HaдaннJ1 Броварською 
меЛЬН01 Д1ЛJlнки І.А 

міСЬКОIО радою дозволу на його розробку; 
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• не YКJIaдeH~ переМОжцем конкурсу договору оренди земельної діЛJlНКИ. 
4.22. РІшення про визнання земельного 

.. О . конкурсу таким що не відбувся, приимає ргаНlзатор КОнкурсу. ' 

5. Укладання договору оренди 
5.1. Р~шення Броварської. M~CЬKOЇ ради про надання земельної ділянки в 

opeH~ приимається на ПІдстаВІ РІшення про включення земельної ділянки до 
Перenll(У, належним чином Оформл~них Договору про участь у конкурсі, 
Протоколу конкурсу, та проекту ВІдведення земельної ділянки, а також 
виконання переможцем конкурсу інших умов, передбачених даним 
Положенням. 

5.2.Договір оренди земельної ділянки підлягає нотаріальному 
посвідчеННIО та державній реєстрації. 

5.3. Усі витрати, пов'язані з нотаріальним посвідченням договору 
оренди земельної ділянки, несе ії Орендар. 

5.4. Договір оренди земельної ділянки має відповідати типовому 
договору, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів Україн .. 
від 03.03.04 N!! 220. 

5.5. Умови договору, не зазначені в типовому договорі, визначаються 
за результатами конкурсу. 

5.6. У разі відмови переможци конкурсу укласти Договір оренди 
земельної ділянки конкурс по відповідному лоту визнаЄТЬСJl таким, що не 
відбувся, а гарантійний внесок переможцю конкурсу не повертаЄТЬСJl. 

5.7. Право оренди земельною ділянкою в~никає у. ОрендаРJl після 
підписання акту приймання-передачі земельної ДІЛЯНКИ зпдно з укладеним 
договором ореНдИ. 

6. Порядок розподілу та використ~ння коштІв вІд проведення 
КОНКУРСІв 

6.1. на рахунок Виконавця конкурсу надходить KO~: 
. Ф ... пакenв· • від реалізації учасникам конкурсу ІН ормацlИНИХ , 

• реєстраційні внески; 

• гарантійні внески. . ._ 
... Виконавцю конкурсу ВІД реалlзацll учасникам 

6.2. Кошти, що Н8ДІИШЛИ . еєстраціАних внесків не повертаюТЬСJl 
КОНкурсу інформаційних пакеТІВ та Р вуються Виконавцем конкурсу на 
УЧасникам KOHкyp~iB, та ВИК~Р:::~ення конкурсів, а також на підготовку 
ПОkpитrя ВИ'1'рат з ПІДготовки та р 

наступних конкурсів. . .Ані внески використовуються на 
анНІ як гаранТІ ... 6.3. Кошти, отрим нкурсу з виготовлення документацl1 на 

відшкодування витрат Виконавця ко 
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відповідну земельну діЛJlНКУ та ДnJl повернення учасникам конкурсу згідно з 
нормами п.4.12. цього ПоложеННJI. • 

7. ВідповідалЬНість сторін 
7.1. ~езультати конкурсу. а також усі рішення, діі або бездіяльність 

opraHiB MICЦ~BOГO ,сам~врядування, їх посадових осіб, громадян та 
юридичн~ OCI~. ~OB яз~Н1 З проведенням земельного конкурсу, можуть бyrи 
оскаржеНІ в СУДІ ВІДПОВІДНО до чинного законодавства України. 

В.Перехідніположення 

8.1. ЯКЩО на земельні ділянки, щодо яких до набрання чинності цим 
ПоложеННJlМ розроблені проекти відведення, подано дві чи більше належним 
ЧlfНОМ оформлених заяви (клопотання), надання їх в оренду здійснюється за 
конкурсом, JlКИЙ проводиться згідно З цим Положенням. При цьому особи, на 
замовnенНJI JlКИХ за згодою Броварської міської ради розроблено проекти 
BiДBeдeHНJI відповідних земельних ділянок, за інших рівних умов мають 
переважне право на отримання цих земельних ділянок в оренду. 

Міський голова В.О.Антоненко 
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Реєстраційний номер заяви -----

Додаток 1 

до Положении про порядок 
проведення конкурсів щодо 
надання земельних ділянок в 
оренду в м.Бровари, затвердженого 
РІшенням Броварської міської ради 
від «,J6 » dr,/л.Jи 2007 р. 
Н!! бlJ9-Lo-о~-

Броварському міському голові 
Антоненку В.О. 

Дата реєстрації «_» ____ 200_ р. 
Реєстратор __________ _ 

ЗАЯВА 

на участь у конкурсі щодо надання земельних ділянок в оренду в 
М. Бровари 

Прошу допустити до участі в конкурсі щодо надання земельних 

ділянок в оренду в м. Бровари. 

Заявник (повне найменування) - ______________ ' 

Ідентифікаційний код або номер - ____________ _ 

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

Місцезнаходження (місце проживання) ------------' 

Керівник або уповноважена особа --------------' 
Паспорт - Н!! , виданий «-» ------ р. 

Документ, що посвідчує повноваження керівника або уповноваженої 
особи 

Лот (земельна дімнка): 

Реквізити банківсьКОГО р ахунку 
для повернення гарантійного внеску: 

Банк 
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отримувач: ___________________ _ 

N2pUyH~:----________________________________ _ 

Код отримувача: _________________ _ 

МФО: ------------------------
30БОВ'SlзаННSlзuвника 

3 умовами та правилами проведеННJI конкурсу ознайомлений та 

зобов'SlЗУЮСЬ іх виконувати. 

« » _--- 200_ р. -

М.П. 
(прізвище та ініціали) 

Міський голова 
в.О.Антоненко 



17 Додаток 2 
до ПопоженНR n 

проведення конкур. ро ПОРSЩок 
СІВ щодо над 

земепьних діпянок ання 
затверджено ~ оренду в м. Бровари, 
міської ради го РІшенням Броварської 

від «:t, » Jtle.iltJU. 2007 р. 
Н! ~() 9- r1LJ - о.г 

ДОГОВір 

про умови участі 8 коннурсі щодо над оренду Б ання земельних ділянок в 
8 М. роварu 

м.Бровари 

(нвдалі Виконавець 
конкурсу) в особі 
діє на підставі --------------------, що ______________ з однієї сторони, та 

в особі 
______________ --:-_---::' ___ ~' ЩО діє на підставі 

... (нвдалі - Замовник), з другої сторони, 
yкnanи цеи ДОГОВІР про ВИКJIвдене нижче: 

1. Предмет договору 

1.1. Предметом Договору є HВДВННJI ПОСЛУГ З проведенНJI КОНКУРСУ 
щодо надання земельних ділянок в оренду в м. Бровари У відповідності до 
Положення про порядок проведенНJI конкурсів щодо HвдaHНJI земельних 
ділянок в оренду в м. Бровари, затвердженого рішеННJIМ Броварської міської 
ради від «_» 2007 р. (нвдалі - ПОЛО:JIсення). 

2. Зобов'язання сторін 

2.1. Виконавець зобов'язується: 
2.1.1. Надавати Замовнику за мату інфОрмаційні пакети, які містять 

Всю не обхідну інформаціЮ Д11JI участі Замовника в конкурсі. 
2.1.2. Інформувати Замовника пр~ ча~ та місце про~еденНJI конкурсу, 

зміни в порядку його проведенНJl та про ІнШІ обставини, ЯЮ можуть впnинути 
ва участь Замовника в конкурсі. 

2.1.3. Забезпечити підготовКУ і проведенНJI конкурсу. 
2 1 4 В . емоГИ Замовника на конкурсі надати йому ВИТЯГ з 

. •. разІ пер . ... ідносно якого Зам протоколу засідання конкурсної КОМІС11 щодо лоту, В овник 
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811знаниА переможцем, піДГО'I'Vвати та З 
.J НВДати амовнику . 

положення строки текст договору оренди з .. . в установлеНІ 
.. емелЬНОJ ДІЛЯНКИ. 

2.1.5. Прииняти від Замовника та з 
заявки на участь в конкурсі, пропозиції уча:::~~:=:с;~ежно оформлені 

2.1.6. Не розголошувати зміст конкур '" ... сних пропозиЦlИ Замовника 
(ОКРІМ випадку ознаИомлення з ними ОргаНізатора конкурсу) . б 
без згоди Замовника. треТІМ осо ам 

2.2. Виконавець зобов'язується: 

2.2: ~ . ~платити B~PTiCTЬ придбаних інформаційних пакетів, сплат .. 
реєстраЦІИНИИ та гараНТІИНИЙ внеску по кожному з лотів, на які він подає 
зВJIВКУ. 

2.2.2. Дотримуватись вимог Положення. 

2.2.3. В разі перемоги на конкурсі укласти з Броварською міською 
рВДОIО договір оренди земельної ділянки на умовах, визначених Положенням. 

3. ПОРЯДОК розрахунків 

3.1. Розрахунки проводяться на підставі рахунків актів прийому
передачі наданих послуг, які готує Виконавець та передає Замовнику. 

3.2. Розміри платежів за цим договором: 

• вартість інформаційного пакету - 340,00 (триста сорок гривень); 

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

• гарантійний внесок - в розмірі, що затверджується Організатором. 

3.3. Замовник оплачує вартість придбаних ним інформаціЙ~ИХ. пакетів 
попередньо, а реєстраційні та гарантійні внески сплачує не ПJЗНJше дня 

подання заявки на участь в конкурсі. 

3.4. Всі платежі перераховуються на поточний рахунок Виконавця, 
зазначений в цьому Договорі. 

4. ВідПОВідальність сторін 

або неналежного виконання зобов'язань 
4.1. у випадках невиконання ві повідальність згідно з 

передбачених ЦИМ Договором, Сторони несуть Д 
ЧІІННИМ законодавством Украіни. 

S. Форс-мажорНі обстаВllНl1 
. . дальності за часткове або повне 

5.1. Сторони звілЬНЯ10ТЬСЯ від ВІДПОВІ КЩО це невиконання є прямим 
Ifеви~онанни зобов'язань за цим д?говор:м,;о виникли після пїдпиС8Ии.в 
lfаCnIДКОМ обставин непереБОРНОІ с;л , и та попередити. 
Доroвору, які Сторони не могли перед ачит 
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б. Tepl\lill діі договору 

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

6.2. Одностороннє розірвання цього Договору не допускається. 

7. РеквіЗllТl1 сторі .. 

Е 
ОРГВllізвтор BllKOllBBeQh 

Міський голова В.О.Антоненко 
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Додаток 3 

до Положення про порядок 
проведення конкурсів щодо 
надання земельних діЛJIНОК в 
o~eHДY в м. Бровари, затвердженого 
РІшенням Броварської міської ради 

від «$6)) ,c1WnнJ 2007 р. 
Н!! 409-,2,0 - os-

KOllкypell"",i ІІРОІІОЗІІ,(іl 

учаСІІІІ"а «OllКYpcy 

Критерій оціНlоваНllИ ПРОПО31щій ПРОПО31Щії 

Розмір орендної плати, % від нормативної 

rpomoBoї оцінки на рік 

Розмір добровільного внеску до цільового фонду 

Броварської міської ради, rpH. 

Розмір внеску на розвиток соціальної та 

інженерної інфраструктури міста, грн.· 

Площа житлових та нежитлОВИХ приміщень, яку 
у б ' . 'J •• часник зо ов язується передати МІСТУ, м-

Строки освоєння (забудови) земельної ділянки 

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

Наявність досвіду забудови в місті Бровари, 

кількість об' єктів ••• 
Наявність виготовленого на замовлення учасника 
конкурсу проекту відведення земельної ділянки 

Галузева спрямованість (для промислових 

об'єктів) 

Додаткові пропозиції 
~ 

. 
• Даний внесок не зараховуєтЬСЯ при споруджеННІ внyrpішніх 

ftfаіі.цанчикових інженерних мереж . 
•• для об'єктів житлового будівництва. 
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••• Критерій застосовується дnя житлового будівництва 

'( » 200_ р. 
~- -----

м.п. (прізвище та ініціали) 

Міський голова В.О.Антоненко 



. Додаток 4 
до РІшення Броварської міської ради 

• від JC. о'/. Of.N!! .JO!J-J/)- O~
ДоrОВlр блаrодійноrо внеску Ne ---

... БроваРII 
СС_» ____ 200_ р. 

ВIIКОНавчи~ комітет Броварської міської ради (далі - B""Oll"O.,,), в особі fo.іського го
nОВl1 Аllтоненка ~Iктopa Олекс:mдровича. якип діє на підставі пунктів 7, 14 чаСТІIНl1 3 етапі 
42 Звкону VКРВ1ни «Про МІсцеве самоврядування в Україllі», з однієї СТОрОIІИ, та 
__ ~---:------:---:-~---" В особі ЯКIIП 
діє на підставі статуту, (далі - По:жеРnJвувач), з другої сторони, (надалі разом - Cmop~III', а 
кожна окремо - СmОРОllа) ВРВХ?ВYlОЧIІ результати КОІІКУРСУ щодо набyrrя ЗаБУДОВlІІlКОМ 
права користування земельною ДІЛЯНКОЮ площею 

ra (HllДllJli - Ко"",урс відповідно), уклали цей договір про викладене lІижче. 

1. Предмет договору 
1.1. Пожертвувач передає В цільовий фонд Броварської міської ради (ІІадалі - ФОllд), а 

Обдаровуваний приймає благодійний грошовий внесок, зазначений в пункті 1.2 цього Дого
вору, ДJIR використанНЯ з метою, вказаною в пункті 1.3 цього Договору. 

1.2. Сума благодійного внеску визначена Сторонами відпОВЇдlIО до результатів KOIIКY-
реу згідно з пропозиціями Пожертвувача і становить ____________ _ 
rpuвень. 

1.3. Вказані в пункті 1.2 цього Договору кошти Обдаровуваний зобов'язується ВІІКО
ристовувати з метою, визначеною Положенням про Фонд. 

1.4. Відповідно до результатів Конкурсу згідно з додатковими ПРОПОЗІЩЇЯМІІ Пожерт-
вувач зобов'язується _________________________ . 

2. Права та обов'язки Сторін 
2.1. Права Пожертвувача: 
'. приЙНR1ТR Обдаровуванlll,' блaroдіііного • ВІДМовитися ВІД цього ДОГОВОРу ДО моменту 
внеску; 

• ....:1& станНЯМ благодійного внеску згідно з пункта,.. 1.3 Дого-
.щапСВlOвати контроль за викори 

аору; 

• б агодіііний внесок ВИКОРІІСТОВУЄТЬCR не за ПрIIЗНВ-
• ВИМагати РОЗІРВання Договору, JlI(ЩО л 

ченНRМ. 

2.2. Пожертвувач зобов'язаний: . • 
ану в п 1 2 Обдаровуваному не ПІЗНІШе 

• перерахувати всю суму блaroдійногО внеску, вКОЗ . • , 
20 травня 2007 року; 

. 1 4 вступні терміНII: ----------• ВИконати зобов' ЯЗВННR, вказанІ в п. • в н 

2.3. Права Обдаровуваного: • • 
•• поряджатиCR благодіПНllМ внеском В1ДПОВ1дНО дО пункту 

аоnоД1ТИ, користуватися та роз 

1.3 цього Договору; .nnuп отриманими BHaCJIЇДOK 
• OXOAOfot та Іншиr.tII впго_- , 

на масний розсуд розпорJIДЖВТlfCR Д 
ВИКОРИстання благодіitиого внеску. 



2.4. Обов'ЯЗКlI Обдаровуваного: 

• BllKopllCТOByвaТlI бnагодіliШl1i внесок за ПРIIЗllачеIIIIЯМ; 

• у разі ВllНllкнення O~IIH, ~Ki роБJIJIТЬ IlеМОЖnllВl1М ВІІКОРІІCТDIІІІЯ бnarодіRllОro Вllеску 
за ПРl1311аченням, Ilе но ПОВIДОМlml про це Пожертвувача. 

3. момент переходу власності на пожертву 
3.1. ОбдаРОВУВВНllR набrває права власності на бnaroдіRНllR внесок з моменту Roro 

ПРIIПнJIТI'Я. ПРІ~ЙНЯТГЯМ бnаГОДIRllОГО внеску вважаtїЬся зарахУВDІІІІЯ перераховаШIМ Пожер
твувачем КОШТІВ на ПОТОЧНІІR рахунок ОбдаровуваllОГО. 

4. ВІдповідальність сторін 

4.1. В разі несвоєчасного перерахування бnагодіRllОГО внеску або Bi~'OBII Пожертву
ВІча від цього ДОГОВОРу ОбдаровуваниR повідомляє про ці обстввшш Броварську r.lіську ра
ду, яка мас право вжити заходи, передбачені умовами Конкурсу. 

4.2. За використаllНЯ бnагодійного Вllеску всупереч ВlІмогам пункту 1.3 Договору без 
зroДlI Пожертвувача Обдаровуваний спnачує Пожертвувачу штраф у розмірі 1 % від вартості 
пожертвll. Спnата штрафу не звіnьняє Обдаровуваного від необхідності ВІІКОРІІCТDIІНЯ бnаго
дinHoro внеску згідно з пунктом 1.3 Договору або отримання Д03ВОЛУ Пожертвувача на Аого 
ВПКОР1fСТВННЯ за іншим призначенням, або повернення бnагодіЙllОГО внеску. 

4.3. В інших випадках сторони Hecyrь відповідальність згідно 3 ЧІІІІНІІМ 3DКOHOдaвcт-

5.lнші умови 

5.1. Доroвір вступає в сипу з моменту підписання та діє до 31 грудня 200_ року. 

5.2. Договір ПРИПИНЯЄТЬСЯ: 

• за поroдженням сторін; 

• у зв'язку з захінченням строку його діі; 

• ліквідації однієї зі Сторін; 
. б нннм 3UOHonaaCТВOM ВIІПадках. • за РІшенням суду У перед ачених чи -- . 

за Договором між СторонаlИ, ВIIРIШУЮТЬСЯ шляхом 
5.3. Усі спори, що виника'?lМyrь 'шення спорів здійснюється господарсь-

переговорів. У разі вемОЖJIИвосn ДОСJIП'И зго.ди ВИРІ , 
гJIJIдY СПОРІВ є обов Jl3КОВИr. •. 

_І судом. Досудовий порядок роз дВОРУ оформnиються В письмовій формі і 
5 6 У сі зміни та доповвення до uьoro ого 
• . .. Сторонами 

ВСТупIUOТЬ в сипу З моменту підписання ІХ . 
датку на ПРllбyrок. 5.7. Обдаровуваний ве є платником ПО 

5.9. Пожертвувач є плаТНИКОМ податку ----.---.-п-о-о-,'"'-о.-.у-пр-І-w .... ір-н-•• -ку-дпя-
нТИЧНИХ nPllr.llРНпках. _. 

5.1 О. Доroвір складений в двох аате 
kOJQIoi зі Сторів. 

8. Реквізити сторін 
ПожеРТВУВDЧ 

В.О.Антоненко 

Міський гоnова 
2 



Договір Ng 

. Додаток 5 
д? РІшення Броварської міської Р@Ди 
BIJJ,t6. о, 01 Н!! ~()fl- ,/,0- ()І;Г 

---
про пайову участь в розв~~ну інженерно-транспортно; та соціа

ЛЬНОІ ІНфраструктури 

м.БроваРII 
СС_» ____ 200_ р. 

ВllконавЧIf~ комітет Броварської міської ради (далі - ВIІ~ОIll~О.,,), в особі міського ro
ПОВІІ Антоненка ~Iктopa Олекс~дровичв, JlКИЯ діє ІІВ підставі пунктів 7, 14 ЧВCТlIНII 3 статП 
42 Закону YкpalHlf «Про МІсцеве самОВРJlДУВВНIІJl в Україllі»), з ОДllієї CТOPOIIII, тв 
_--:----:-----:--:---::--:::-::--_" В особі , JlКIIП 
діє на підставі статуту, (далі - 3а6удОIJIІIІК), з другої сторони, (надапі разоr.r- Сторо,,,,, а ко-
ЖlIВ окремо - CmopOlla) врахОВУІОЧИ результати конкурсу щодо нвбyrrJl ЗаБУДОВНllКОМ права 
KOPIICТYВaнНJI земелЬНОIО ділинкою площею га 
(ивдвnі - KOIIКYPC, ДiлRн~а відповідно), уклали цеЯ договір про викладене 1lllжче. 

1. Предмет договору 
1.1. Виконком СПРИJIє Забудовнику в отриманні в устаноаленому ПОРJlдку дозвільної 

документації на будівництво на ДіЛJlнці об'єкта містобудуванНJI, а Забудовник сплачує в міс
цевиіі бlОДЖет паЯову участь в розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструк

. typll В розмірі (надалі - ПаЙОflа участь) та на умовах ULoro Договору. 

1.2. ЗдіЯсненНJI Забудовником проектуванНJI та будівництва об'єкту r.rістоБУДУВВНIIJI 
иаДinинці має відповідати умовам, визначеним результатами Конкурсу. 

2. РОЗМір Пайово1 участі 
2.1. Згідно з результатами Конкурсу, JlЮ відповідають KOHкypeНТIIIIM ПРОПОЗllЦіDI 3а-

буДовника розмір ПаЯової участі становить ________________ _ 
1'ри. 

2.2. В разі визначенНJI відповідно до статті 27 Закону YКP~II «Про планув:~ та за-
б •. а п ектуваиНJI об'єкта МlстобудуванНJI та cHeHIU1 
Удову територій)) ВИXlДНИМи.дан~ н . ":змі ПаЯовоі участі більшого, ніж передбачено 
ПроеkТНО-ВИWYКYВanьних роБІТ на Д1JIJlНЦ1 Р б::'из ЄТЬСJl доплаТlml різНllЦЮ r.rїЖ розr.lіром 
JJ)'НктOM 2.1 цього Договору, Забудовником зо у 2 1 цього ДоroВОРу в порядку, 
Пайової участі, визначеним вихідними даними та пунктом . 
ВІІЗиачевому вихідними даними. 

.' rri 27 Закону УкраіН11 «Про планУВВННJI та за-
2.3. Якщо визначений ВідпОВІДНО до ста об'єкта містобудуввнu та здійсненu 

будову територій» вихідними ~аними. на п~ое~ан~:r.ОВОі буде меНШI.,.I, ніж передбачено 
DpoekTHO-ВИWYКYВanьних роБІТ на ДiJIJПlЦl розм р.. • не відбуваm.cJI 
RyнКТOM 2.1 цього Доroвору, зміна розміру ПаЯОВОI уча~ д.'. б'~ r.lістобу-

оо ртості БУДІВНllцтва на ШJlНЦI о ""6J 

2.4. В разі збільшеиИJI кошторИСНОl ва • ИМІІ даними на будівництво цьоro об'єКТІ, 
~IIIIВJI розмір ПаЯової участі, визначениЯ ВИХ:::ожень пункту 2.2 цьоro ДоroВОРу. 
lItдnaraє перег.uдy з наступним застосУВВННJIМ 

3. ПОРЯДОК внесення ПайовО}' учаСТі ....... ., рівнИltIll чаC"1'КlUtIII, ВИХОДКЧlI з 
ЗабудовникОМ ЩОМJ__ ку бу 

. 3.1. Пайова участь вноситьCJI ктом 2.1 цьоro Договору, та планового стро -
Р?ЗМ1РУ Пайової участі, встановленоro ~CJlUів 
lUвНИцтва, JПd становить МІ· 



з.2. ЗаМОDНIІ~ сnnвчує Пайову участь ПОЧIIIIВ10ЧIІ з MicaЦR, Ilacтynlloro зв )'ICJUЩеНИDI 
)lїiJ\ SpoBapcb1COIO "'ІСЬКОІО радОIО та ЗВБУДОВНllКОМ доroвору ОРСllдl1 ДimrllКJI ІІВ умовах в _ 
ЗllачСlІl1Х за резУJlЬтаТDШ Конкурсу. ' 11 

4. ВіДповідальність сторін 

4.1 •• З~ несв?єча~не п~ер~уванIlЯ Паііов?ї УЧВсті ЗаБУДОВНIІК сплачує 811КОНКОМУ пе
JI10 в роЗМІрІ ПОДВІЙН01 оБЛlКОВОI стаВКИ НБУ ВІД с~ш заборroваності за КОЖllll11 Aellb про
С1]1ОЧСIIIІЯ. 

4.2. Якщо заборговаllість ЗаБУДОВНJlка зі CMaТlI ПaRової участі пеРС:ВІIЩlIТЬ суму МВ-
1Сжїв, які IІвnежать до спnаТl! за 3 місаці 8J1KOIIKOM має право за вnаСIШМ Вllбором: 

4.2.1. віДМОВНТlI Забудовнику в наданні 'ІІІ продовжеllні дії будь-акої дозвільної доку
мснтації, пов'язаної з заБУДОВОIО ДіЛJIJIКИ; 

4.2.2. СТЯПlynі з ЗаБУДОВlшка заборroваність в судовому порядку, в тому Чllcnі fI шла
ХОМ звернеНIІЯ стягнення на майно ЗаБУДОВllика, аке знахОДllТЬся ІІа Ділянці; 

4.2.3. xnопотати перед БроваРСЬКОIО MiCbKOIO paдOIO про дострокове розіРВВJIНJI з За
БУДОВlІlJКОМ договору оренди Земельної дinaНКИ. 

4.3. В інших випадКах сторони несуть відповідальність згідно з ЧllllfШМ звконодввст-
ваМ. 

б.lнші умови 
5.1. Договір вступає в силу з моменту підписання та діє до введення об'єкту містобу

дуванна, побудованого на Ділянці, в ексмуатаціl0. 

5.2. Договір припиняється: 

.• за погодженням сторін; 

• у зв'язку з закінченням строку його діі; 

• піквїдвціі Забудовника; 
. ИМ законодавством випадках. • за рuпенням суду у передбачених чинн • 

Договором Між Сторонами. ВllРlшуІОТЬСЯ IIIJIJIXOM 
5.3. У сі СПОрИ. що виника~имуть за ирішенИJI спорів здііісИІОЄТЬCJI roсподарсь-

переговорів. У разі неможливОСn досяП'И зro.ди в • 
гJIRдY СПОрІВ є обов язковИМ. • Ф • . 

ІИМ судом. ДОСУДОВИЙ порЯДОК роз Двору офорМJUlЮТЬCJI В ПИСЬМОВІЙ Opt.11 І 
5.6. Усі зміни та доповнення до ~boro о::'и 

ВCtyпають в сипу з моменту підписання ІХ Стор • 
5.7. одностороння відмова від Договору не допускається. 
5.8. Виконком не є платником податку на прибуток. 
5.9. Забудовник є платниКОМ податку -----.--IКВХ-.-П-О-О-iJ1Н-оt.-ry-пр-.-О-:lіР-ии=ку=-=ДJUI:: 

теитиЧННХ прlIМIРН. • 
5.10. Договір cxnвдеиий в двох вв 

1СОЖНоі зі Сторів. 

6. РеКВізити сторін 
3а6УДОВІІ11К 

ВIIКОНКОI\I 

в.О.Антоненко 

Місьхий гопова 
2 



. Додаток 6 
до Рlщення Броварської міської ради 
від еІ6 Of.0l Н!! І()(}-,to- ()~-

Договір Ne ---
про передачу житлових та нежитлових приміщень 

м.БроваРI! 
СС_» ____ 200_ р. 

ВI!конавЧII~ комітет Броварської міської ради (далі - ВІІI\О1lI\О.1І), в особі міського го-
nОВl1 Антоненка ВІктора Олександрович&, JlкиА діє 110 підставі пунrмv етапі З .. n . "'J - _ окону 
УIСрШIІІ! ее ро МІсцеве самОВРJlдуваННJI в Україні», з однієї СТОРОНІІ, та 
__ ~_--:-___ --:-_~ ______ " В особі JlКIIП 

діє на підставі cтa1YfY, (далі - 3а6удОВІIlIК), з другої сторони, (надалі разом - СтОРО1l": а ко
ЖlII окремо - СIІІОРОllа) вр~овуючи результати конкурсу щодо набyrrJl ЗаБУДОВНlIКОМ права 
КОРІІСТУВВННJI земenЬНОIО ДIЛJIНКОІО площею га 

(ИDДВJIі - КОІІКУРС, Діляllка відповідно), уклали цей договір про викладеllе нижче. 

1. Предмет договору 
1.1. Виконком СПРИJIє Забудовнику в отриманні в установленому ПОРJlДКУ дозвільної 

документації на будівництво на ДіЛJlнці об'єкта містобудуванНJI, а ЗаБУДОВНIІК зо
бов'ИЗУЄТЬСJl безоплатно передати в комунальну власність тернторіальної rpOMaдll ~liCТD Бро
вари приміщенНJI в об'єкті, який буде збудований на ДiлJlнці, BЇДnOBiдllO до результатів KOII-

. курсу та на умовах цього Договору (ІІадалі - Пр,,,,,іщеllllR). 

1.2. ЗдійсненНJI Забудовником проеrnyванНJI та будівництва об'єпу містоБУДУВВНl1JI 
иаДimmці має відповідати умовам, визначеним результатами Конкурсу. 

2. Характеристики Приміщень 
2.1. Згідно з результатами Конкурсу, які відпов~ть конкуреНТНllМ пропозиціям За-

будовник&, Забудовник має передати ПРІІМlщенНJI зaranьною nлощеlО 
м2; 

---~2-::.2~. ~В-apn~'-СТЬ-,-кшь-::-' -ю':"" c-ть-та-=-іН-ШІ-:·:-х-а-ракте:==р=и=стики Приміщень встановmoютьCJI Сторона-
мп в Акті •• 3... • -_." складаЄТЬСJl згідно З ВИМОГDІИ п.3.2 цього Договору. 

ПРI'U'lМ8ННJI-передаЧІ, JUU'U'I 

3. Порядок передання Приміщень 
3.1. Забудовник зоБОВ'JlзуєrЬСJl здійснити передачу Приміщень ~POТJlr:o~l_ календа-
• 'ю об'єкта, збудованого на ДIЛJIНЦІ. 

рних днІВ З моменту 8Beдe~ в ек~пnуат:CJI за Актом приfhlвнu-передачі, JIКIІЙ склада-
3.2. Передача ПРИМІщень ~Асню. евід'ємною чacnlНою цього Договору. 

trЬCJr 8 Момент фактичної передаЧІ ПрИМІщень та є н • • 
• ва заміна ПРІв!іщень ІНIПИltПI ПРВllщеННDUI, що 

. 3.3. За ДOMoвneHiC11O СтоРІН можли Д говору за УМОВІІ іх перед8НU У комунальну 
BIДnO~iдat~ь вимогам пунктів 2.1 та 2.2зЦ~ОГ~в:'IКО~1 б;діВНlщтва об'єкту на ДiлJlнці. 
ВЛаСНІСТЬ МІста Бровари до завершевНJI а уд _ 

'на передачі ПРII~lіщень сплатою ГРОШОВОІ 
3.3. За домовленісТJО Сторін можлива ~aMI 

Cnlll, не меншої за кошторисну вартість ПРIWlщень. 

4. ВіДПОВідальність сторін сплачує ВІІКОНКОМУ пеню в роз-
П Ilміщень ЗабудовниК • 2 2 

." 4.1. За несвоєчасну передачу р. ва сті ПРllltlіщень, зазначеніП в пунm • цЬОГО 
ІІРІ ПОдВійної облікової ставки НБУ ВІД рто 
.цоroвору, за коЖІІИЙ день прострочеННJI. 



4.2. Якщо заТРlІмка передачі ПРllмі"'СIIL п 
щі D еРСВIІЩIlТЬ • 

~1J.\I моє право BIIMaraТlI ВIІКОНання ЗаБУДОВlIJlКОМ свої зоб -;-- Kanel.IДIpIIIIX ДlIIВ ВІІКОН-
Ilоі шкОДІІ в СУДОВО,.ІУ ПОРRДJCy, В тому Чllслі іі IWUIX ОВ RЗDlIЬ та ВІДШКОДУВОІІНR завда
ДOIIIIJКв, Іке знахОДllТЬСR на ДіJUlнці; ом ЗВСРНСJІІIR C1'RПlСIIJIR 118 мaliно Зобу-

4.3. В іНШІІХ ВIШадках CТOPOIIII несуть відпов' . • 
Iдвnы�Ість ЗПДІІО З ЧІІНІІІІМ ЗDКОIIОдавст-

5.lншl умови 

5.1. Договір вступає в Сltлy З MOMellТY піДПllСDllllR Т8 діє до ііого ПОВІІОГО ВIIКОНDlIIIІ. 
5.2. Договір ПРИПИНRЄТЬСR: 

• зо погодженНlМ сторін; 

• У зв'кзJCY з закінчеННRМ строку його діі; 

• ліквідаціі Забудовника; 

• ЗD рішенНJIМ суду у передбачених чинним законодавством ВllПадках. 

5.3. Усі спори, ЩО виникатимуть за Договором між Сторонами, ВllріШYlОТЬСR 1WUlX0м 
переroворів. У разі неможливості ДОСRГТИ згоди ВllрішеННR спорів здіііСНIОЄТЬСR roсподарсь
КІВІ судом. Досудовий порядок розгnкдy спорів є обов' RЗКОВИМ. 

5.б. Усі зміни та доповненНІ до цього Договору ОФОРМЛRЮТЬСR В Пllсьмовііі формі і 
вступають в сипу з моменту підnисанНR їх Сторонами. 

5.7. ОдносторонНІ відмова від Договору не допускаЄТЬСR. 

5.8. Виконком не є платником податку на прибуток. 
5.9. Забудовник є платником податку _________________ ' 

5.10. Договір складений в двох автентичних примірниках: по одному ПРllміРНllКУ ДnI 
кожної зі Сторін. 

6. Особливі умови 
б.1. Забудовник зобов'КЗУЄТЬСR не укладати БУДЬ-RКИХ договорів щодо відчужеНІ" 

Приміщень, зазначених в пункті 2 Договору. 
б.2. Забудовник зоБОВ'RЗУЄТЬCR не укладати договорів за~и (іП~КИ) ПРllміщень та 

об'єктів незавершеного будівництв&, в яких будуть розташованІ ПРІIМlщенНJI, без попере-
двЬої nисьмовоі згоди Виконкому. 

б.3. В разі порушенНІ Забудовник вимог пунктів б.I-6.2 цього Договору В,ІКОНКОМ 
МlІЄnpаво: 

• • • вору оренди укладеного .Ііж ЗоБУДОВНIIКО •• та Бро-
б.3.1. lиЩ1Ювати РОЗlРВанНJI дого ' 

варською міською радою. 
HaнНl ЗаБУДОВНllКОМ своіх зобов'кзвнь за цим До-

б.3.2. Вимагати дострокового ВИКО го BllKoHaнНl BllMaraUI відшкодуввнu за-
ГОвором, а в разі неможливості такоГО достроково • 
l,Цаної ШІСоди • 

• ~ • офо~ DJIIIIIIlIШІІСІІІІCn на збу-
б.3.3. Відмовити ЗаБУДОВНllКУ ,б~::іf..а.. бов'кзвнь за ЦІ". договоро ••• 

ДОваниА на Ділянці об'єкт дО ВККОН а ... удовн tr~ * 
*(J'O --, ~ ~ 

7. РеКВізити сторіН :.~ 11 ~ ~ 
CIS , ~ -І fI/ 

BIIKOIIКO!I 001 , ... ф ..,'" ь 
МЇСЬ1СИЙ голова ~ .,. 9 '-.- . о. " 

" "'". .. ,;-~'--- .:. .. ,.;,'. -....:.-

3аБУДОВІІІІК 

В.О.Антоненко 

2 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА К r .. 
и ВСЬКОІ ОБЛАСТІ 

земельний відділ 
07400 1\1. Бровар г. 

, 11, вул. агаРlllа,15, т.6-50-67 

Від -10, Оч ()~ N!! .. 9(6 Г 
HaN!! за ------

Секретарю Броварської 
міської ради 
Сапожку І.В. 

Земельний відділ просить Вас розглянути на черговому засіданні міської 
ради наступні питання: 

1. Про погодження місць розташування земельних ділянок під 
розташування об'єктів юридичним та фізичним особам; 

2. Про припинення права користування земельними ділянками, надання в 
оренду земельних ділянок, надання дозволів на виготовлення технічної 
ДОкументації по оформленню права користування земельними ділянками 
IОРИДИЧним і фізичним особам та внесення змін до рішень Броварської міської 
ради; 

. з. Про продаж земельних ділянок, надання дозволу на продаж земельних 
дuu!HOK; 

4. Про передачу земельних ділянок громадянам у власність, надання в 
оренду та внесення змін до рішень Броварської Micь~oї ради; . 

5.Про затвердження переліку земельних ДІЛЯНОК, що призначеНІ для 

baдa1uuI в оренду через конкурс в м. Бровари; _." . 
б. Про внесення змін до рішення БроваРСЬКОI МІСЬКОІ ради ВІД lS.0З.~7 

1і! 275-18-05 «Про затвердження Положення про порядок проведення КОНКУРСІВ 
ЩОДО надання земельних ділянок в оренду в м. Бровари» . 

. 1 v 

Начальник земельного відділу 
Т.В.Гордієнко 
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