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Про затвер~енНJI ПоложенНJI про HВДВННJI
земельних ДШJlНОК в оренду на конкурентних
засвдах в м.Бровари

РОЗГJIJJИYВши подання земельного відділу від 23.11.2007 Н!! 3231
щодо
затверджеВИJI Положення про HВДВННJI земельних дїJIJlнOK в оренду на
конкурентних засадах в м.Бровари та керуючись ст. 12 Земельного Кодексу
Украіни, ст. 16 Закону України «Про оренду землі», п. 34 ст. 26 Закону Украіни
"Про місцеве самоврядування в Украіні", Законом Украіни «Про засади
державної peгymrropHoї політики у сфері господарськоі діяльноСТЬ), а також
врахо~чи пропозиції постійної комісії з питань розвитку та благоустрою
територій, земельних відносин, архітектури, будівництва та інвестицій, міська
рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити ПоложеННJI про надання земельних ділянОК в оренду на
коmcypентних засадах в м.Бровари, згідно з додатком К!! 1.

2 Затвер,цити склад комісії по конкурентному набyrrю земельних

·
.
дuu!вOK в

оренду

та

...

визначити 11

о ганізатором конкурентного набуття
Р

земельних ділянок в оренду, згідно з додатком К!! 2.
·

3. Визначити Виконавцем КО.НКУР

дubuncи в

оренду

«Gровариіввестбуд».

комунальне

ентного набyтrя права на земельні

п1ДПРиєм

•

4. Рішення набуває ЧИННОСТІ з дати

ство Броварської міської ради

ЙОГО прИЙНJlТIя.

чиивість рішення Броварської міської
S. Вважати таким, що втраТИЛИ
eННJI положення про порядок

Рада від 15.03.07 Н!!275-18-05 ,.про мельНИХ
затвер~nlПfОК
в оренду в м. Бровари",
р.и_-и.
и
11р

• 08eдeВIIJI конкурсів щодо надання зе

.

о рішення БроваРСЬКОl МlСЬКОI

'ІД 26.04.07 Н!!309-20-05 "Про виесеНВJI зм1Н рі

· 001166.

.

ади від 15.03.07 ~! 275-18-05 «Про затвердженНJI ПоложеНВJI про порядок

~оведеJПUI КОНКУРСІВ щодо HaдaнНJI земельних дїJUlНOK в оренду в м. Броварю)
від

24.05.07 Х!339-21-05 Про внесении змін в додаток 1 до рішенНJI
~oвaPCЬKOЇ міської ради від 15.03.07 ~!! 275-18-05 «Про затвер~еНВJI
І10nожеJПUI про ПОРИДОК проведенни КОНКУРСІВ щодо H8ДaНВJI земельних ДШJIНОК

в орендУ В м. Бровари»

.
.... •
6. контроль за виконанНJIМ цього РlшенНJI покласти на ПОСТ1ину КОМІСІЮ

З JIИТ8ВЬ розвитку та благоустро ~."земельиих віднОСИН, архітектури,

б~nillництва та інвестицій.
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Секретар ради
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І.В.Сапожко

ПОДАВВЯ:

Т_В.ГордієIП<О

Начальника земельного відділу
~~=1r

ПОГОДЖЕНО:

Виконуючий обов"язки міСЬКОГО
голови - заступник міського голови

В.О.Андрєєв

~

. .

,

~

Начальник юридичного ВІДДШУ

d

І.Г.Лавер

~ А.М.3елеиська

Начальник фінансового управління

Виконуюча обов"JIЗКИ начальника

загального відділу - головний спеціаліст сі

tJ1,

загального відділу.

Л.М.Шило

.Голова постійної комісії з lІИТаВЬ
розвитку та благоустрою територій

.

.

земельних В1ДИОСИВ, аРХІтектури

будівництва та інвесТИЦій

,

'
с.в.ПіддуБИJПC

Додаток N!!l

До рішеННJI Броварської міської
РЦИ..від

«.!!!L»

Н!!

#

.f'1/!J -J,9- 0';-

2007 року

Положення про надання земельних ділянок в оренду на
конкурентних засадах в м. Бровари

ПоложеИВJI про надання земельних ділянок в оренду на конкурентних
засадах в м. Бровари розроблене відповідно до Конституції України,
Земельного кодексу Украіни, Господарського та Цивільного кодексів
Украіни, Бюджетного кодексу України, Законів України <<Про місцеве
самоврядування в Україні», <<Про оцінку земель», «Про оцінку маііва,
майнових прав та професійну оціночну діяльність», <<Про оренду землі»,
постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.02 р. N!!lS31 <<Про експеpmy
rpomoвy оцінку земельних діляною), наказу Державного комітету України по
земельних

ресурсах

від

09.01.03

р.

Н!!2

<<Про

затверджеННJI Порядку

провсщеННJI експертної грошової оцінки земельних ДЇЛЯною), imпиx
нормативно-правових актів з питань регуmoвання земельних відносин в
Україні
1.3агanьніположеННR

1.1.

У цьому Положенні наведені нижче терміни заСТОСОВУЮТЬСJl у

такому значенні:

Конкурентне надання земельних ділинок в користуваННJI (оренду) :

відбувається IПЛJIXОМ набуття учасником, JIКИЙ брав уча~ в проведе~
засщВВВJI комісії по конкурентному набугпо земельних ~ШJlНок в оренду 1

ВJII(ОНав обов' JlЗкові вимоги та запропонував найкращІ умови надання
земельної дiтппm в оренду;

•

земельна ДІЛЯНка

-

частина земн

0"1 повеРЮlі з установленими межами,

...

певним місцем розтamyвaннJJ, з визначеНИМИ щодо неІ правами,

,

об єкт KOHкypeHTHOro

набyтrJl земельноі діЛJlНКІІ в оренду, лот

-

ДЛJI передачі в оренду на

ОІСрема земельна дiлmка, що приз~а:ена.дний номер'
КОнкурентних засадах, JIКИЙ присвоєниИ ВІДПОВІ

орraнізатор конкурентного.

•'

набyтrя земельниХ ДIJIИНОК в оренду

-

вдою ДЛJI вирimеННJI операТивних

КОJIеriальвий op~, визначений М1ськоющ,рань по конкурентному набyтrю
lIIrraВЬ оргавізаціі та. проведеННІО зас

земельних дiшmок в орендУ;

викоиавець коикуреитио

•

rо

бvrrи земелЬНllХ ДIJIЯНОК в оренду

ю

-

~a .т· · ропою проводити господарську

IОрЦЦичва особа, уповновmкена МІСЬКО

"'"""

J.

ДЇJlJJЬвicть щодо підготовки, npоведеННJI

.
•
в
оренду
та
.
.
"
..
засІДань
дiJUlНOK
реал1зацl1 иого результатів;

uuv
по наб~
земель'"
.І .....'"
..АА

заЯВНllК - особа, JlKa у встаНовлений им П
.
ЗSJIВY ва участь у засіданні комісії по наб~
оложе~JIМ теРМІН подала
.І

.. a&V

земельних ДUUlнок в оренду;

учаСНllК конкурентного набyтrя зем

...

•

-

елыllхx ДІЛЯНОК в оренду

заявник, JIXИИ оплатив реєстраційний та гарантійний внески та уклав із
вИJCонавцем конкурентного наБУТТJl земельних дimmок в

умови участі у засіданні по наб~ земельних
,/

А АА'"

звреєструвавСJl перед початком проведення засіданни;

.

д.

. оренду

Д1JUIНOK

В

ОГОВІР про

оренду

та

У~ОВllоважена особа заЯВНllка - особа, яка діє в інтересах запинка на

ПJДСТ8В1 валежним чином оформленої довіреності;

реєстраційний внесок - внесок, JIКИЙ запник сплачує за реєстрацію
його JП( учасника конкурентного наБУТТJl земельних дi.nинок в оренду і JПCИЙ
СnPJIМовуєть~я

на

покритrJl

витрат

виконавця

конкурентного

набуття

земельних Д1ЛJIНок в оренду щодо його проведенни; розмір реєстраційного

внеску встановлюється
дimmок в оренду;

Виконавцем

конкурентного

набуття

земельних

гарантійний внесок - внесок, пий має сплатити запник до поданни
з~и на участь у конкурентному набyтri земельних дinи:нок в оренду як
звбезпечеНШІ своіх зобов'язань в разі перемоги; розмір гарантійного внеску
встановлюється Організатором конкурентного наБУТТJl земельних дinи:нок в
оренду;

орендодавець земельної Ділянки - Броварська міська рада.

1.2. ПоложеННJI визначає організаційно-правові засади і порsдок
npoведеВИJI ковкуревтного набyтrя земельних дiлJIнок в оренду в м. Бровари.

1.3. Об'єктами конкурентного набуття земельних дiлJIн~к в opeH~,
відповідно до цього ПоложеИИJI, є земельні дinинки, що ВКJПOчеm до п~рел1КУ
земельних дimmoк, JПCИЙ попередньо затверджується Броварською МІською

радою за подaННJIМ земельного відділу.

1.4. дія цього положеНИJI не поширюється на:
.
про"ажу
• npоведеННJI земельНИХ торnв щодо
~

земельних дinи:нок на

конкурентних засадах;

•
•

H8ДaННJI В оренду земель

них ДЇЛJIИок приватної власності;

..

m"craOK під об'єктами нерухомого маива

H8ДaННJI В оренду земельНИХ р..и __

власникам цього маіиа;
•

J1,1UI

• н8ДaинJI земельНИХ дiJIJlИ

будівництва

,.

об ЄКТІВ

.

СОЦІального

портиого забезпечеННJI, затверджених
npизвачеННJI, івженер~о-тр~С .
о
рішеННJIМ Броварської МlсЬК01 ради,
.

•

ок

•sдивіду8JIЬного житлового БУДІвництва та

R8ДaинJI земельНИХ ділЯИок J1,1UIl
гаражного будівництва;

•

HВД8IIВJI земельних ділянок ДпJI б

.

.

УДIВНИЦТВа об'ЄКТ1В lШощею дО O,OSra;

8IIВJI

• Hвд

земельних Д~HOK ~iд РОЗширеllНJl територій існуючих об'єктів
IIJIощею до 0,15 га ПІД РОЗМІщення Об'єктів, які ЯВJlJПOться скn8ДОВОЮ
w

цілісного маинового комплексу (за попереднім погодженням інвестиційної

ради);

• надання земельних ділянок під будівництво реліriйних об'єктів;
• надання земельних ділянок під розміщення тимчасових розважальних
atpaкцioHiB терміном до 6 місяців;

• надання земельних ділянок під розміщення об'єктів взамін звільнених
землекористувачами ділянок ДJIJI суспільних потреб або інших потреб
містобудування.

1.5. Якщо земельна ділянка перебуває в постійному КОРИС1}'Ванні чи

оренді, то така ділянка чи ії частина може бути виставлена на конкурентне
набyтrя земельних ділянок в оренду за згодою землекористувача або після
попереднього вилучення земельної ділянки у такого землекористувача у
встановленому законом порядку.

Орендарями земельних ділянок при конкурентному набyтri
земельних ділянок в оренду можуть бути будь-які громадяни Украіни та

1.6.

представники іноземних держав, особи без громадянствІ, українські та

іноземні юридичні особи.

1.7.

РішеННJI про затвердження результатів КОНК?'Р ентного набуття

земельних ділянок в оренду та про надання зем~них ДШЯИОК в оренду за

результатами конкурентного набyтrя земельних ДІЛЯНОК в. ор.енду прийма~
.
. . подання земельного
Броварська М1ська
рада на ПІДставІ
... В1ДДШУ при УМОВІ
.

викон~

переможцем.

коuтnmентних

66A"'J r

пропозИЦ1И

щодо

РОЗМІру

Б ова СЬКОЇ міСЬКОЇ ради та за

добровІЛЬНОГО внеску дО Ц1JIЬOBOГO фонду Р Р
IlaJIВHOCтi документів, передбачених цим Положенням.

1 8 Організатор конкурентного набуття земель~ ділянО~і: ~~
• •

дeННJI по конкретнш земель

• ..

~~

Має право відмовитися ВІД ио~ прове
ННJI з обов'язковою публікацією
ве пізніше, ніж за 1О днів до иого пр~ед~ про конкурентне набуття право
оФіційної інформації про cKacyвaННJI о »J!В
причини скасування на
•
ду із зазначеППAl'f6
б
Ва земельну д1JIJlНКY в орен
. Інтернет та в друкованих засо ах
yYdIrU

оФіційному сайті міської ради у мереЖІ

масових інформацій.
1.9.

Контроль

проведенням засідань по

за

m nrnтовкоЮ та
..
••УУ - ДЇJIJIИОК В оренду здійСJПOє виконавчии

КОllkypентному вабутпо земельНИХ

КОмітет міської ради.

4

2. Організатор КОнкурентного на6
ореНду

.

уття земельних дІЛЯНОК 8

2.1. 3 метою оперативного виріmеННJI питань

..tnrnтОВКИ та проведеНИJI засі

U~ -

дїJIJIIIOK в оренду

'

.

.

JIК1 виникають пщ час

дань по конкурентному набyтrю земельних

Броварська міська рада призначає Організатора

конкурентного набyтrя земельних дiJIJlНOK в оренду.

2.2. Проведення засідань по конкурентному на'б~
...

•

•

g

.

J" ....'" земельних ДШJIНок

в оренду ЗДІИСНlOЄТЬСя по МІРІ необхідності, а також, обов'язково, під час
проведення конкурентного набуття земельних ділянок в оренду.

В цьому вип~ку засідаННJJ відкривається до початку конкурентного

набyтrя земельних ДlЛJlнок в оренду та закривається піCJIJI його закінчеННJI.

2.3. Організатор конкурентного набуття земельних ділянок в оренду
здійснює контроль за проведенням засідань і має наступні повноважеННJI:

• здійснює нагляд за порядком ПОД8ННJI та прИЙНJlТrя документів, поданих
зuвниками;

• знімає із розгmщy на засіданні комісії по конкурентному набyтrю
земельних ділянок в оренду об'єкт, у разі виявлеННJI порушень порядку
~ТОВКИ та проведення конкурентного набуття земельних ділянок в
оренду, встановлених цим ПоложеННJIМ;

•

знімає із засідання по конкурентному набуттю земельних ділянок в оренду
об'єкт у разі, якщо розмір добровільного внеску до цільового фонду

Броварської міської рцди, запропонований пеР~МОJ[Це~ Koнкype~oгo
набуття

земельних дiлmок в оренду,

меншин розМІРУ гар8НТ1ИНого

внеску, визначеного Організатором конкурентного набуття земельних
дiлmок в оренду для відповідного об'єкта;
•

ПРИIIИНJIЄ засідання комісії по конкурентному набуттю земельних ділянок
в оренду, у випадку порушення Виконавц~м конкурентного набуття
земельних ділянок в оренду цього Положення,

• СІОІадає протоколи про результати конкурентного набуття земельних
дimmOK в оренду;
торгів по об'єкту, у випадку коли

• приймає рішеННJI про поновлення
набyтrя земельних ділянок в
Учасник - переможець конкурентноГО лу засщ·авня.
•
•
a&НJI протоко
,
оренду, віДМОВИВСJl ВІД mдпис
.
радою питання про ВИЗНВВНJI, У
• Ставить перед Броварською М1CЬKO~.. 99У~пж резу.льтатів конкурентного
JIДК'J

встановленому законом пор,

веД1ИСIIDIУU'''

набyтrя земельних дїЛJIНок в орендУ по

ПОрушеНRJI.

ОГО

6

•

лотах щодо яких були виявлеm

,

• земельних дiтmOK в оренду

2.4. Організатор конхуревти ;а =ідань. 3acїд8ВIUI веде голова
Провадить свою дUшьиість У фор
мельНИХ дimmOK в оренду. 3а
ОрганізаТора конкурентнОГО ва6упJl зе засТУПНИК головИ або секретар.
~n.
• ndUU веде оДИН
8fo\СУТИОСТ1 голови, заСІДCWDl"

Засїд8IIИJI

правомочні

при

умові

ИС

•

орraнiзатора конкурентного набyтrJl пр yтнocn. не менше 2/3 cКJI8Дy
вважається прИЙИJrrим, JlКЩО за ньо~емельних ДIЛJIНОК в оренду. РішеННJI
оргаиізатора.

проголосувала більшість від cКJI8Дy

2.5. У разі, коли голоси розділились по ів
...
ріJПеНIIJI, за яке ГОЛосував ГОЛовуючий на зас.щ р .ну, Dpииюrrим вважається
аннІ.

3. Підготовка до проведення КОНllllрен
6
··IJ
тного на уття

. земельних ділянок в оренду
3.1. Р~БОта з ПІДготовки засідaННJI комісіі по конкурентно

земельних д1ЛJlНОК в оренду передбачає:

му

наб

~

• формувания переліку земельних діnянок, які передбачається надавати в
оренду на конкурентних засадах;

• підготовку ор~аційно-розпорядчої та технічної документації щодо
проведеИНJI засІДaниJI по конкурентному набутпо земельних дimlнOK в
оренду;

• виroтовnеИНJI технічноі документації на земельні дiJumки, які є об'єктами
коикурентного набуття земельних дimmок в оренду;

•

публікацію інформаційного повідомлеlПlJl про проведеННJI засідання
комісії по конкурентному набymo земельних ДЇJuIиОК в оренду;

• прИЙВJIТrJI ЗaJIВ на участь в конкурентному набyтrі земельних ДЇJuIиОК в
оренду;

• укладaИНJI договорів із заявниками про умови участі в засіданні комісіі по
конкурентному набутпо земельних дiтmOK в орендУ.

3.2. Переш земельних ДЇJuIиок, що призначені для H~8ННJI В оренду на
конкурентних

засадах,

затверджуєтьсЯ Броварською МІською радою за

поданням земельного відділу.

3.3. на підставі рішеНВJI Броварської ~CЬKoi ради про затверджеВВJI
переліку земельних ДЇJШfох, що призначеш для H8Д8ВНJI В оренду на

коmcypеатвих засадах (надалі - Перелік) має бути B~OHaнe викоmюв8ННJI з

генерального плану та схема розміщеlПUl земельних Д1JUIIIOK.
опїювання з генерального плаву та схеми

. 3.4. ВиroтoвлеННJI. вик о вистaвJISПOТЬ СЯ на конкурентне вабyтrJl,
РО~М1ЩеВИJI земельних дiJUIНOK, Щ
ваБVМ'JI земельних дinянок в
ЗДЇЙСIПOЄТЬСJl

Виконавцем конкурентноГО

Оренду.

•

J .-.

SJI Броварської міськоі ради про затверджеННJI

••

3.5. на mдCТ8Вl р1Шен.
J(оИІ<УРентиоГО набyтrя земельних
~epeпixy за поданням орnunзатора НТИОГО набyтrя земельних дimшок в
дuIJlиок В оренду виконавець KO~ ЙОГО проведеНВJI, оприлюдшоє на
оренду, не пізніше JII( за ЗО дшв до. Інтернет офіційву інформацію про

оФіційному сайті міської ради У ме~.нтие набyтrя.
•

ОYl' на КОП&'J r'"

ВИСТ8ВJIеВИJI земельНИХ ДiJIJIИ а

3.6. Офіційна інформація про

б
ВИСТ8ВЛенНJI земельних дimmок на
конкУРентне на yтra має ВКJIючати такі відомості:

• місцезнаходжеННJJ земельної ділянки.,
• розмір земельної ділянки;
•

цільове призначеННJJ земельної діJUlНКИ;

• умови участі в конкурентному набyтrі земельних ДlJJJШок
.
в оренду;

• суму гарантійного та реєстраційного внесків.,
• час та місце проведенНJI Конкурентного набyrrJl земельних дiтmOK в
оренду;

• наявність іmкенерно-транспоршої інфраструктури;
•

вартість інформаційного пакету;

• назву, адре? установ.и, прізвище, посаду та номер телефону особи, у пої
можна ознаиомитись ІЗ наявною документацією на земельну дїJUlнкy.

моменту оnpиmoднеННJI офіційної інформації Виконавець
конкурентного набyтrа земельних дiJUlнOK в оренду
надає МОЖJIИВість
особам, пі бажають ВЗJlТИ участь в засіданні комісії по Koнкypeнmoмy

3.7. 3

набупю земельних дiшmок в оренду, придбати за ціною, що встанОВЛЮЄТЬСJl

Виконавцем, інформаційний пакет учасника конкурентного набyrrJl
земельних ділинок в оренду та надає безкоштовні консультації з питань

проведеННJJ засідaннJI по конкурентному набyтrю земельних дiJUlнOK в
оренду.

3.8. Інформаційний пакет має ВКJIIOчати інформацію щодо:

• місцезнаходжеННJI, площу та межі земельної дimmки;
• майбутнє цільове призначеИНJI земельної дimmки;
• викоniювaннJI з геШІЛану, схему розміщеНВJI земельної дimmки;
• у.мовивикористанвяземельноїд~;
• згоду попереднього землекористувача (при необхідності);
• копію цього ПоложеШUI;
uтnmентних)
• перелік обов' JJЗкових та додатковИХ (КО&66"" r
користувaннJI земельною дiлJIнКою ;

7еріaJIИ

• iвmi інформаційні та обtpУИТоВУЮЧИ ма
необхідності);

• Номер рахунку, відкрИТИЙ ДJIJI обcлyroвув
земельних ділинок в оренду.

умов набyтrв права
і

документи

(

при

авня конкурентного набyrrJl

3.9. Обов' JJЗкові умови набyтrя права
дUunncою :

користувaDIUI земельною

7

•

yкn~еивв договору оренди зпдно

постановою Кабінету МiHiC~iB у ~ тиn~вим Договором, затвердженим

визначеними на засіданні комісії~~I~: вІД ОЗ.ОЗ.04 р. Н!!220 та умовами,

дїJUПlок в оренду, згідно з конкуренти

нкурентно':fY набymo земельних

КМи пропозицlJlМИ переможци.

• використання земельної ділинки за цільовим призначенням;

'

• дотримання встановлених для земельної ді rreu-. б
"&4П&Ul О межень та обтяжень·
• дотримВIUUI державних будівельних норм;
,
• викоИ8JIНJI умов, передбачених у конкурентних проп
.
. о з договорами ( 4
озицUIX переможця,
зnдн
.
додатки ,5,6), укладеними з Броварською міською
радою на ПРОТЯЗІ 5 робочих днів з дати проведеННJI·
. ...
заСlдВННJI КОМ1СІІ по
конкурентному набутгю земельних діЛJIНОК в оренду;

•

OCBOЄННJI (забудова) зем~ної дiЛJIнки в строки, встановлені згідно з
Koнкype~

ПРОПОЗИЦІями

переможця

конкурентного

набyтrя

земельних Д1ЛJIНок в оренду.

Організатор та Виконавець конкурентного набyrrя земельних дiЛJIнок в
оренду зобов'язані забезпечити рівні умови участі в засіданні комісії всіх
зuввикїв та дотримання конфіденційності щодо інформації, па міститься у
зuввх та доданих до них документах.

З.І0. Особа, па бажає ПРИЙНJIТИ участь у засіданні, має подати
Виконавцю конкурентного набyтrя земельних дimmOK в оренду

заяву та

необхідні документи, передбачені цим ПоложеННJJМ, на участь у засіданні
комісії по конкурентному набymo земельних дimmOK в оренду на кожний
об'єкт окремо. Приймання заяв та документів розпочинається з моменту

оroлоmеВНJI засідання комісії по конкурентному набymo земельних дimmOK
в оренду та закінчується за 5 днів до дати його проведеННJI.

З.ll. 3aJIВa на участь у засіданні комісії по K~~e~oмy н~б~
земельних дішІнок в оренду подається до БроваРСЬКОI М1СЬКОІ ради, зпдно 13

затвердженою формою (додаток 1) і передається на розгляд Виконавцю
КОНІСуреитного набуття земельНИХ дiлJIиок в оренду.
аними документами реєструється д;лJI

З.12. Подана заива разом з дод
. ок В
У'Іа.
•
•
• •••
uтrvneнтнoмy набуттю земельних ДШJIН
СТІ В зас1Д8.ИИ1 KOМlCll по KO~~...1 r

дiлmок В оренду у

ope~ Виконавцем конкурентного набyтrя зе:ь:ro номеру. У книзі
КНИзІ реєстрації, ПIJlJlXОМ присво~ ре:стрподВШIJI заяви, номер лоту та

peє~aцiї також міститься інформaцJJI БПРО д Тfмельних ДЇЛJIВок в оренду, на
зІСЩВВRJI комісіі по конкурентноМУ на yrrю зе

JIКe ВОНа подається, а також ПОрJIДКовd номер з8JIВи.
б

.

и земельНИХ ДUIJПlок в оренду

3.13. Учасник конкурентнОГО на ~ наступні документи:
IОрИДИЧНа особа разОМ із заявою має пода
.
НТІВ·
•
.
... тановЧИХ докуме ,
Нотаріально посвідче& копn ус

оо юрИДИЧНОЇ особи;

•
державну реєстрац
1(ОПію та оригінал свідоцтва про
'1'\1 гарантійного внеску;
•
.
.
еИТВ про спла6.1
1(ОП1Іо та оригінал платіЖНОГО доКУМ

• копію та ориriнал платіжного ДОКУМента про сма'"'
внеску;
'•./
• довіДКУ про банківський
рахунокJряYVlnп~
б
---./ &&&~п, з

cnn...,

пАпА

реєстраційного

'йсmoватимуться

ЗДІ

розрахунки за на yтrя права оренди на земельну дїJulHКY;

• довідку про B~дcyтнicть 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
вИJ(ОНaннJI

• u

д1И,

,

пов язаних

•

ІЗ

проведенНJIМ засідання

комісії

по

конкурентному набуттю земельних ділянок в оренду (у випадку
необхідності);

• конкурентні пропозиції за формою, наведеною в додатку 3 до цього
ПоложеННJI, в запечатаному конверті з зазначеННJIМ на конверті
нвйменувaнНJI учасника конкурентного набуття земельних ділянок в
оренду, дати проведеННJI засіданнв комісії по конкурентному набуттю
земельних дimIиок в оренду та номеру лоту.
Цей перелік документів є вичерпним.
УчасНИІ( засіданнв комісії по конкурентному набуттю земельних
дimlнOK в оренду
- фізична особа разом із ЗaJIВОЮ має подати наступні

3.14.

документи:

• копію та ориriнал свідоцтва про державну реєстрацію ( ДJUI фізичної
особи-підприємци);

• копію та оригінал платіжного документа про сплату гарантійного внеску;
• копію та ориriвал платіжного документа про сплату реєстраційного
внеску;

• довідку про банківський рахунокlрaxymcи, з ~ З~ійСJПOватимуться
розрахунки за набyтr. права оренди на земельну Д1JIJIНКY,

••
аво уповноважеНОI особи на

. є
• копія та оригінал документа, ~o посв1ДЧУ:=М конкурентного набуття
вИІ(ОНaнвJI дій, пов'язаних ІЗ проведе БХ1дН'ості)'
.
(у випадкУ нео
,
земельних Д1JIJIНOK в оренду

наведеною в додатку

3 до цього

• КОнкурентні пропозиції за формо~,
начеННJIМ на конверті прізВИЩІ,
ПоложеННJI в запечатаному конверТІ з заз
аlб~я земельних дiшmок в
,
uтrvnеНТИОГО HD./"·'
б
ім'. та по-батькові учасника KO.u"./ r
. її по конкурентному на ymo
оренду дати проведеИНJI засідaннJI коМІС

земель:ШХ дiшmок в ореНДУ та номеру лоТУ.

ій пасПОРТ

або документ, що його

Фізична особа також подає св. втифікаційного номеру

замінює та довідку про присвоЄННJI ~~аїни).
ОСоБИ-платника податків ( для ГPOMaДJIН

Цей перелік документів є вичерПНИМ·

ф'"

1ЗИЧНОl

3.15. Всі дії, пов'взані із заповнеННJIМ

с;"авиі комісії по KOНICypeнmoмy

з8 Ч"І

Виховуються

б

б

та поданНJIМ ЗВJIВи на участь в

на yтrю земельних ділянок в о

езпосередньо заявником або"

ренду,

иого уповноваженою особою.

3.16. Виконавець Конкурентного набyтrя

(його представник) перевіряє:

.

земельних дШJIНОК в оренду

• правильність оформлении заяви на відповщн· I·СТЬ
додаються;

документам,

що

• відповідність копій документів їх оригіналам.
Оригінали . документів повертВlОТЬСЯ заявнику безпосередньо niCJIJI
заківчевия переВІРКИ.

3.17. Яюцо під час перевірки поданих документів не ВИJlВJIено помилок
та порушень, Виконавець конкурентного набyтrя земельних дimmок в
оренду:

• у присyrвості заявника (його уповноваженої особи) реєструє подані
документи в книзі реєстрації окремо по кожному лоту, до пої заноситься
порJIДXОВИЙ номер, дата, реквізити заявника або уповноваженої особи;

засвідчує подані документи своїм підписом та печаткою;

•

• . зaлиmає В себе подані заявником документи.
3.18. Документи повертаються заявнику у випадках:
• виявпеИИJI помилох, які впливають на зміст заяви;
• відсутності на момент подaIUIJI заяви документів, передбачених цим
Положеииям;

• подавии заяви особою, яка не має на це відповідних повноважень.
Цей перелік підстав є вичерпним.

Шеля виправлеиия виявnених помилОК ЗaJIВник має право подати

.

документи повторно.

окументів має укласти 13 Виконавцем

3.19. Заявник під час подання ~
в орендУ Договір про умови
Конкурентного набyrrя земельНИХ ДiJIJlВOK набутпо земельних діпинок в

}'Часті у засіданні комісіі по KoвкypeH;Вa:в~, який підписав Договір про

оренду (додаток 2) по кожвомr .~oтy. конкурентнОМУ набymo земельних

уМови участі у засідаииі КОМ1Сll по

.

.

дuuIнOK В оренду, а ПОТІм

відмовивсЯ

зареєструвався як учасИИІС коНКУР

в

ІД. vaaCТЇ в засідавні або не
.J -

•

еВТВОГО набyrrя земельних ..Д1JUШОК в

ертаєтьСЯ • Заявник, JJКИИ ~e уклав

оренду, сума гараитіЙИО~ внеску нее:оМУ набyrrі земельних ~OK в
договір про умови учасТІ У KO~.. не "опускається, сума гapaвтumoгo
·
. авві коМіС!!
,...
оренду до учасп В зас1Д

ся

B~aвi придбати ва зас1Д~ ко

участі яких в1В ув зар

внеску даному заявИИІСУ не повертаЄТЬ·
земельНИХ дinmок в оренду
втвоro набyrrя
набyтrю земельних
3.20. Учасник К~ИКУР~ місії по ковкУРеВТ!'оі'
еєстроВавиіі. у

ЦinqOK в оренду JIИПIе ТІ лоТИ, для

10
випадкУ, КОЛИ ~8JlВНИК подає заяВИ на

.

.

копії докуменТІВ, за ВИключенНJlМ н КUJ~Ka ЛОТІВ. дО кожної З них додаються
посвідченоі копії установчих
Документів юридичної особи• що поnОатаРlально
~ ЄТЬСЯ в одному
.
3.21. 3ареЄС'Ірована заяв&, укп
.. .
ПРИМІРНИКУ.

доroвір про умови участі у засідан~fН:И ! .~алежним чином оформлений
земельних дiшmок в оренду та реєс
~MICll по конкурентному набyтrю
підставами для набyтrя З8JIВНИКОМ сттраЦ1Jl у день проведенВJI засідаввв є

земельних дiтmOK в оренду (далі _уч:;,,~{~асника Конкурентного набуття
4. Порядок та умови проведення
КОН"'"
.
..,рентного набуття
земельнuх дІЛЯНОК в оренду

4.1. KOНКYP~Hтнe набуття земельних дinввOK в оренду проводиться
пише за H8JlВHOCTl не менш~ двох Учасників на кожний лот. За наявності
пише одного
часника
на ВlДПовідний лот або іх Bl·ДCyrнocn. конкурентне
.

y

б

B~ yrrя земельних Д1ЛJlНок в оренду за цим лотом визнається таким що не

ВJДбулось.

4.2.

•
У ~eнь проведення засідання комісії по конкурентному набyтrю

земельних ~IЛJIНОК в оренду Організатором
конкурентного набуття
земельних Д1JIJIНOK в оренду проводиться реєстрація завввикїв. Реєстрація
починається за дві години та закінчується за 20 ХВИJIИН дО початку засідання.
3швики, JIКi не зареєс'ІрУВanися на конкурентне набуття земельних дiшmок
в ореццу, до участі у засіданні комісії не допускаються.

4.3.

Організатор конкурентного вабуття земельних дiщmок в оренду

ва своєму засіданні розкриває конверти з ковкуреllТllJВlVпропозиціями
Учасників та перевіряє наявність в них зобов·JlЗВВЬ· Учасників виконати
оБОВ'JlЗкові умови набyтrя права користув8ВВJI (оренди) земельною ДЇЛJIИКою

ПО кожній з умов окремо. В разі виввnеИВJI пропозицій,. в ~ Bi~cyrнi такі
зобов'JlЗ8ВНJI

щодо

окремих

обов'язкових умов,

В1ДПОВIДИИИ учасник

ЗВЇМаєrься з участі В засіданні комісії по коикуреитиому наб~ земе.пьвих
дbumOK в оренду

за відповідним ЛОТОМ. кожна пропозИЦ1Jl має МІСТИТИ

зобов'JlЗ8ИНJI Учасника виконати обов'язкові умови... вабyтrя права
J(ОРИстування (оренди) земельною ДЇJIЯВКою та ПРОПОЗИЦ11 Учасника щодо
J(ОВІСурентних умов.

4..
4

В

. ' ...

uucr
протокоm зас1Дcuuиa

комісії Організатора конкурентного вабуття

земельних ділянок в оренду зазначаються:

•

дата проведения засідання;

.

с' анні членів комісії Орraшзатора

•

• прізвища та ініціали присУТНІХ ва .:Н~K в оренду, наявність кворуму;
!СОlІКуреитиоro набуття земельНИХ ДІ

( аяввїсть чи відсутність пошкоджень
• стаи конвертів перед іх розкритr н
. ).
чи слідів неправомірного розкритrя конверт1В ,
ям

11

• H8JIВHicть в КОRКypеН'ПІИХ ПРОПоз .
обов'язкових умов набyтrя прав ИЦ1JlX зобов'JJзаННJI щодо виконанНJJ
ДЇJIJПUCОЮ (по кожному з учасників а kОРИстуваННJI (оренди) земельною
.
.
та по кожному з лотів окремо);
• РlшеВНJI ОрганІзатора конкурентного наб
.
щодо допущення до участі в засід
)'Тr(JJ земельних дШJJНОК в оренду
ІСожному з лотів окремо).
8ННJJ по кожному з учасників та по

4.5. mсля оголошенНJJ початку
.
uvvnентному набvrrrn
проведенНJJ засJД8НВJJ комісіі по

KOВA~.1 r

.1 А АА"

земельних

Д1ЛJJнок

J(Oвкурентноro набутгя земельних дiJIJlНOK в ор

в

o~eHДY

нду

.
ОрганlЗ~тор

присутніх на засіданні осіб з основними np:в ознаиомmoє учас~КlВ та
._
мами npоведеННJI зас1ДВННJJ

KOМl;11 по конкурентному набyтno земельних дiJIJlНOK в оренду (в частині

що езпосередньо стосуєтьсв проведенНJJ засіданНJJ після цього оголошеННJI)
та оголошує лоти,. вист~леНl на Конкурентне набyтrJJ. ОголоmеННJJ по
кожному лоту має МІСТИТИ ІНформацію щодо:

•

номеру лоту;

• характеристики земельноі дimппm (місцезнаходжеННJJ, мощі, цільового
призначеНWI, умов оренди тощо);

• зaraльну

кількість

та

Н8ЙМенуванвя

учасників,

допущених

до

конкурентного вабутгя земельних дiЛJJнок в оренду за цим лотом.

4.6.

mcnя

оголоmеННJJ лотів Організатор конкурентного набyтrя

земельних дітІвок в оренду оголошує npоведеВНJJ засід8ННJJ по першому за
Переліком лоту, виставленому на торги. ЗасідaВНJJ комісії по конкурентному
вабyтrю земельних дinяиок в оренду ПРОВОДИТЬСJJ IПЛJIXом розгЛJJдy та оцінки

комісією
оренду,

- Організатором конкурентного набупя земельних дiЛJJвок в
пропозицій Учасників щодо конкурентних умов вабупя права

користувaввJI (оренди) земельною діJIJПП(ОЮ.

4.7. Оцінка пропозицій Учасників що~о Koвкype~ умов набyтrя
права користувaRIUI (оренди) земельною Д1JIJlВКОЮ ЗД1ИСIПO~:JI ~OM
присвоЄВВJI відповідної кількості балів по кожному з критеРІІВ зпдво з

таблицею.

-

Максоммьва

Не
піп

Критерій оцінки

......

1

t--

2

Розмір

..

ореНДНОI

%

плати,

ГРошової оцінки на рік

Р..

ОЗМlр добровІЛЬНОГО внеску

Розмір

~

..

нормаТИВНОІ

250

соціальної та

200

внеску на РОЗВ~К

•

інженерної інфраструктурИ МІста, грн. .

их прИМІщень, яху
ЛОВ

Площа житлових та неЖИТ

""'-... ....

250

до цільовОГО фонду

~ Броварської міської ради, грн.

3·

.

ВІД

кількість бaJJів

200

12

,....

1
6

Учасник зобов'язується передати МІСТУ,
.
M;t99
Строки OCBOЄНВJI (забудови) зе

...

мельНОl дUUlНКИ

Бровари, років (ДJIJI діЛJIНОК :~живанНJI) в місті

"1

HUВHicть досвіду забудови в

І-

HUВHicть виготовленого на замомeHНJI

кількість об'єктів ***
конкурентного

набуття

. . Б

МІСТІ

земельних

.

ровари,

150

учаСНика

200

.
ДIJIJIНOK

оренду проекту BIДBeдeHНJI земельної ділянки

9

Галузева

10

Додаткові пропозиції

спрямованість

(ДJIJI

об'єктів)

• даний

несок

в

не

150

1,0 га)

щею до

8

100

МісцезнаходженНJI (місця

В

ПРОМИСЛОВИХ

зараховується при

майданчикових інженерних мереж.

200

споруджеННІ.

100
внутрішніх

** дли об'єктів житлового будівництва.
*** Критерій застосовується для житлового будівництва.
4.8. Оцінка пропозицій Учасників здійсmoється в такому порядку.
Кожний член комісії Організатора конкурентного набyтrя земельних
дbumOK в оренду за кожним з критеріїв, наведених в пункті 4.7 цього
ПоложеВВJI, виcтaвJIJlЄ кількість балів (в межах максимальної кількості балів)
КОЖНОМУ з Учасників. По кожному з критеріїв для кожного Учасника

вираховується середнє арифметичне, яке вважатиметься оцінкою пропозиції
Учасника за відповідним критерієм. Загальна оцінка пропозиції кожного

Учасника визначається JII( сума оцінок по всім критеріям.

4.9. Шсли проведеВВJI оцінки пропозицій Учасників Організатор
КОRКypеитиого набуття земельних ДЇЛJIИОК в оренду

B~Ha:aє перемоЖЦJI

КОRКypеитиого набуття земельних ДЇЛJIИОК .в op~ндy за ~К1CТ1O набр~
Учасниками балів. В разі рівності кільКОСТІ балІВ двох ~ БІЛЬше УчасНИК1В
переможець конкурентного иабyrrя земельних дшянок
ВИзвачаєrься Організатором засідання JПJIЯXом голосування.

в

оренду

4.10. За результатами засідаиия комісії по ~oнкypeнтвoмy набyтrю

земельних ділявок в оренду по кожнОМУ лоту оргашзатор СICJI8Дає протокол
в Jlkoмy зазначає:

• Номеру лоту;

..

• ха

•• mn,cпnnr (місцезнаходжеНIDI, площу, маибутиє

рактеристику земельНОl p.и~--

цільове призначеИНJI, умови ореиди тощо);
•

Ha~.

•

:-тевуваввя учасВИЮВ,

дотnnттеВИХ до конкурентного вабyтrя земельних
u,J .....

д1JIsIиОІС в оренду за цим лотом;

13

• кілЬкість балів набрану КОЖНИм з У

.

зaraпьну кількість балів, набрану ко""::~~ИК1ув по к~жиому З критеріїв та
'АП&'IJYI З

часниКІВ;

• наііменув8ИНJI перемоЖЦJI конкурентного наб
ореНДУ;

• иаявність заперечень (окремих думок)

.

уття земельних ДUDr.НOK в

.

. ...

.

ІСонкурентного набyтrя земельних ділян члеНІВ КОМІСII ОРІ'аН13атора
результатів засідання.
ок В оренду щодо процедури та

.

4.11. ПРОТОКОЛ засідання
комісії по конкур
б
.
ентному на ymo земельних

дUUПIок в оренду П1ДПИСУЄТЬСЯ ~оловою (головуючим) Організатора
коикурентного набyтrя земельних ДІЛЯНОК В оренду та иого
..
секретарем,
оroлошується та пр~понується для підписання переможцю конкурентного

вабyrrя земельних д1ЛJlНОК в оренду (його представнику). В разі відмови
переможци Ko~e~oгo набуття земельних ділянок в оренду

(його

представника) в1Д П1ДПИсання протоколу, результати за цим лотом
с~совуються, а Y:ac~ Ko~e~~гo набуття земельних ділянок в оренду
зmмаєrься з учасТІ в зас1Дamn KOМlCl1 по конкурентному набynю земельних

дiuвOK в оренду.

Сума гарантійного внеску повертається всім Учасникам
конхуревтного набуття земельних ділянок в оренду протягом 20 банківських

4.12.

ДНіВ з ДНJI затверджеИНJI міською радою результатів конкурентного набуття
земельних ділянок в оренду, за виюпочеиням осіб, знятих з участі в засіданні
комісії по конкурентному набyтrю земельних ділянок в оренду, в зв'язку з

вевикон8ШIJIМ ними умов, передбачених цим положеВШlМ, та переможців

ковкуревтного набуття земельних ділянок в оренду. Гарантійні внески
переможців конкурентного набуття земельних ділянок. в .оренду
зараховуються

в

рахунок

витрат

Виконавця

та

пnатежш,

3ПДВО

з

Ковкуревтними пропозицiJIми Учасника коикур.ентнох:о набуття земельних
дiuнOK в оренду. Кошти, що залишились теля в~одyDавня витрат
переможців конкурентного набуття зе~еnь~ Д1ЛJlНОК в оренду,
зараховуються на рахунок цільового фонду МlСЬКОI ради.

4.13. Кошти сплачені Учасником як реєстраціЙНИЙ внесок та за
інформаційний пакет поверненmo не пїДJIJIГ8ЮТЬ·
.
4.14. РЇШеНИJI Броварської міської ради Про ~твнкурер~=roП::=
•
·б· стапи переможцями аО
1Оридичних т.а фІЗИЧНИХ
ОС1 ,ЯК1
земельних дїJIJlНoK в оренду в
земельних Д1ЛJlИок в оренду щодо H~ roдження місця розтamyваввя
М. Бровари є підставою ДJIJI збору матеР1алІВ по міською радою переможцю

земельної дiлJIики та HaдaIIНJI БрО~РС::О: оренду дозволу на розробку
KOВkypeвтнoгo набугІЯ земельНИХ дiJIJIН

Проекту відведення земельної ДЇЛJIНКИ.

ельНИХ ,...и_
"і "IПfОК
в
....

му набyтrю зем

4.15. на засіданні по . КОнкУРенти:

едстввНИКИ), які под~ з~ки

ОРеаду можуть бути npисутm УчасВIfICИ О 1ути присутні на зас1Д8ІПП за
ІІа BiдnOB;~ лот Інші особи МОЖ)'ТЬб
емельНИХ дїJIJlНOK в орендУ .
•
~.
гона yтrяз
РunellВsJм Оргаиізатора конкУРеНТНО
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4.16. .Результати засідання ~ .'оо
земeJIЬНИХ Д1ЛJlllок в оренду по кожн:МIСll по конкурентному наб

npоведеВИJI опритоДIUOЮТЬСJI О ~ лоту npOTJIГOM 5 днів з дати ~
земельних
ділянок в оренду на оРф~~атором
Конкурентного наБВ:::
ет
lЦIННОМУ саАТ· .
.І и
Інтерн

....

.

1

4.17. ПіCJUI закінчення заСl'

дання

МІСЬКОЇ ради У мережі

....

к

земельних діЛJIИОК в оренду по
ОМІСII по Конкурентному набvrrrn
КОжному лоту О'
.І .....оroлосити перерву до 15 хвилин аб (
рганlзатор має право
тривалістю 1 година.
о один раз на день) обідшо перерву

4.18.

Усі суперечки з ведення

набymo земельних ділянок в оре

процесі його проведеИНJI.

аду

.

зас1ДВІІШІ

О

•

к

. ...

ОМІСII по конкурентному

рганlзатор розв'JIЗує безпосередньо у

4.19. иід
час проведеННJI засідоuu...
•
кппп
земельних ДUlJlНOK в оренду (від моме

. '..

КОМІСII по конкуренти

б

ому на yrrю

коЖІІО~ окремому лоту) не допускаєть~ ного початку і до заверmенвя по
• BeдeННJI
.

u

розмов між Учасниками конкурентного

,

набyтr.

земельних

Д1ЛJIВОК в оренду та запрошеними особами·

•

втручaинJI. будь-JIКИМ •способом у веденвя торгів по конкретному лоту
особам, JIIQ не ЗaJIВJIеН1 в торгах по цьому лоту;

•

переміщеВВJI Учасників конкурентного набyrrJI земельних дinянок в
оренду та запрошених осіб по зany;

•

BeдeВНJI фото-, відео-, телезйомки засїд8ННJI без дозволу Організатора
конкурентного набyтrя земельних дimmOK в оренду;

• здійснення інших дій, що порушують порядок ведеlПlJI засїдВВIIJI комісії
по конкурентному набymo земельних дinJIнOK в оренду.

4.20. для ycyнeННJI порушень та поновnеlПlJI порядку під час

npоведеВНJI засідання по конкурентному набyтrю земельних ДЇJIJIНoK в оренду
Орraнiзатор має право:
• усно попередити Учасника чи запрошену особу про усунеlПlJI порушень;

• Вимагати від Учасника чи запрошеної особи залишити приміщеlПlJI, де
ПРоводиться засідання, за неодноразове порymеННJI по~ядку проведеlПlJI
засідання комісіі по конкурентноМУ набyтrю земельних ДUIJlНOK в оренду;
• не допустити проведення засідання комісії по конкретному лоту за
nonvтn
.•
подnrn..ШИМ ведеННЯМ кошсурентного набyrrJl
r.l .....еНИJI,

HecyмtcН1

з

СІОІ&М

земельних ділянОК в орендУ по лоТУ.

Camщii можуть застосовyвlПИСЬ окремо або у сукупвост:,

•
uvvnеНТИОUV набyтrю земельних ДШJПIок в оренду
~Y".1
•
4•21 • 3ac1ДaннJI по КОПА~.1 r
Може бути визнаним таким, що не відбулось, у разІ:
• .
&ЯВності JJИlПе одного Учасника по
ВІДсутності Учасників або хс н
ОКремому лоту;
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неооДання переможцем конкурентного наб

•

.

ОРеНДУ на розгляд ради проекту відведення =~ зем..~них ДШJIнок в
90 днів з момету надання Броварською міськ

розробку;

•

ЛЬНОІ Д1JUIНКИ прот~ом

ОЮ радою дозволу на иого

не укладення переможцем Конкурентного наб'\l"rr

J ••JI

ореНДУ договору оренди земельної ділянки.

.

земельних Д1JIJlНOK в

4.22. Рішення про .визнання конкурентного набyrrJl земельних дїJumOK

в ореНДУ ~,що не ВІдБУВСJl, приймає Організатор конкурентного набyтrJl
земельних ДШJIНок в оренду

.

5. Укладання договору оренди

5.1. Рішення Броварської міської ради про надaинJ1 земельної ділянки в
ореИДУ приймається на підставі ріmеJШJI про включеНИJI земельної дiтmки до
Переліку, належним чином оформлених Договору про участь у
конкурентному набyтri земельних дiзumок в оренду, Протоколу засід8НВJI
комісії по конкурентному набутпо земельних дішшок в оренду, та проекту
BЇДJeдeНIIJI земельної дiлJlнки, а також виконaниJI переможцем конкурентного
вабyтrя земельних дiлmок в оренду інших умов, передбачених даним
ПоложеВВJIМ.

. 5.2.Договір

оренди земельної
посвідченшо та державній реєстрації.

ДЇЛJIНКИ

підлягає

нотаріальному

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

5.4. Договір оренди земельної дimmки має відп?в~а~ п;ов~му
ДОГОВОРУ, затвердженому Постановою Кабінету МініСТРІВ
ІСраІНИ
від 03.03.04 Н!! 220.
aвrrьCJl
.
5.5. Умови дОГОВОРУ, не зазначені в типово~ ДОГОВОРІ, визнач
них ДШJIНОК в оренду.
за результатами конкурентного набyтrJl з емель

коuтnmеИТВОГО набyrrJl земельних

5.6. У разі відмови переможця ~"J r
•• ДЇJIJIВКИ результати по
ділииок В оренду укласти Договір оренди зеМ~БНОІ сь і гap~ внесок
В·
•
такими що не вІД уJIИ
1ДІІов1ДИОМУ лоту визнаються
,
них ділянок в оренду
не
переможцю

конкурентноГО набyтrя земель

Повертається.
OpeMan " ПЇCJU[
ДЇЛJIIIКОЮ виникає У
r5.7. Право оренди земельноЮ
..
ЇЛJПIICИ згідно з укладеним
niдnис8ИВJI акту приймання-передачі земельнОІ Д
,
Доroвором оренди

оштів від проведення

.

8. ПОРЯдок розподіЛу та вuкорuстан:; діляноК в оренду

IЮнкуренmного набуття земель

наБVМ'Я земельНИХ дimmOK в

dlnlnеитНОГОJ

6.1. на рахунок виконавЦІ KOp~'" r

ОреНДу надходить коШТИ:

• ВІД· реалізації Учасникам заСІД
· aнsя оо .ковкУР
.
nilt_
::"~ пакетІВ,
"""UU10K в оренду інформацuuuu-

.-

еИТНОМУ вабyrrю земельних
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.... .

•

реЄС1'р8Ц1ИИl внески;

•

raрВНТІИНl внески.

.... .

6.2. Кошти, що надійшли Виконавцю
ДЇJUIВ0K в оренду від реалізації Учасникам конкурентного набyтrJl земельних
~n1l1l0K В оренду інформаційних п ~oнкypeнтнoгo набyтrJl земельних
р.и"-У
aкenB та реєстраційн
.
повертаються

часникам, та використ

их внесКІВ не

витрат з підгОТОВКИ та проведеННJI за~~УЮТЬСJl Виконавцем на покритrJl

.
дань по Конкурентноuv н бymo
земeJIЬНИХ ДШJIНОК в оренду, а також на підготовку наступних засІДань.
:'.,J а

6.3. Кошти, О'Іриманні JlК гарантійні внески

•
,mtRання витрат В
' ВИКОРИСТОВУЮТЬСJl на
BiДJIIКO"" иконавця конкурентного набyтrJl земельних ДЇJIJlHoK
в оренду з виготовленНJI документації на відповідну земельну дimmкy та ДJIJI

п~вернеННJI Учасникам конкурентного набyтrJl земельних дїJIJlнOK в о е

зnдвО з нормами п.4.12. цього ПоложенНJlо
7.

р НДУ,

ВідповідалЬНість сторін

7.1: Р.езульта~ооконкуре~ног~ набyтrJl земельних дiлmок в оренду, а
Т8ІСож УСІ р1ІП~ННJI, ДІІ або беЗД1JlЛЬНІСТЬ органів місцевого caмoBpвдyвВННJI, їх
посадових ОСІб, ГPOMaдJIН та юридичних осіб, ПОВ'JlЗані з проведеННJIМ
засідaннJI комісії по конкурентному набyтrю земельних дiлmок в оренду,
можуть бути оскаржені в суді відповідно до чинного законодавства Украіни.

В.Перехідніположення

8.1. Якщо на земельні дiлJппcи, щодо JIКИX до набраввв чmmості цим
ПоложеВНJIМ розроблені проекти BiдвeдeВНJI, подано дві чи більше належним

чином оформлених заяви (ЮІопотаввв), надаввв їх в оренду здїйсmoєrьCJI
Згідно даного ПоложеННJIо При цьому особи, на замовлеВВJI JIКИX за згодою

Броварської міської ради розроблено !lPоекти BiдвeдeНВJI відповідних
земельних діляиок, за інших .tj.~ i~ мають переважне право на
О'ІрИМ8ВИJI цих земельних д.

.,.

СІ

СеІСретар міської ради

r:t

~

-о

І. .

0.

\'\~,~
~\ ;..
~

.~~ ~o

rp о()

~~

- m

ІоВ.Сапожко

Подавня: начальника зе!~еJJ[ЬНQ!3L.....d!!!9
відділу

T.B.ГoPдїЄIIk

Погоджено: виконуючий обов"язки міського
голови - заступник міського голови

.....

.

і

:
..

'.1.:

В.О·Андрєєв
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Додаток

до

Положенна

1

про

нццання

земельних ДЇJumOK в оренду на
КОнкурентних
засццах
в

м:Бровари,

затвердженого

р~шеннам Броварської міської ради
вІД «,щ»
1(
2007 р.

Н!!

.1"11j

- J;IJ - () j -

Броварському

Антоненку В.О.
Реєстраційний номер заяви

міському

голові

-----

Дата реєстрації «_» ____ 200_ р.
Реєстратор

_ _ _ _ _ _ _ _ __
ЗАЯВА

.

на участь у конкурентному набутті земельних ділянок в оренду
в М. Бровари
Прошу допустити до участі в засіданні комісії по конкурентному
набyтri земельних ділинок в оренду в м. Бровари.

3~ник(повненайме~mпш)------------------------------~
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 -

ОСоби

-

-

Дохумевт,

Н!!

, виданий <<-» -------- - - р.

.

повноваження керівника або уповноваженої

що ПОСВІдчуЄ

-

Лот (земельна ділянка):

-

-

""" повернення гарантійного внеску:

Реквізити банківськОГО рахунку ~_.
Бавх

18
о~~ач:

____________________________________

Ngp~~:---------Код отримувача:

МФО:

_________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

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

30бов'SlЗаиия З8Slвника

З

умовами

та

правилами

проведеННJI

засіданни

комісіі

по

конкУРентноМУ набyтno земельних діЛJIНОК в оренду ознайомлений та
зобов'ЯЗУЮСЬ іх виконувати.

«

»_---200-р.

----

M.n

(прізвище та ініціали)

І.В.Сапожко

Секретар міської ради

19
Додаток 2
до ПОJIожеВИJI

діJlJПfОК в о
в
Б

Б

про HaдaННJI земельних

ренду на конкурентних засадах
м. ровари, затвердженого
іше

роварської міської ради

р

НIDIМ

від «,1,9»
_ -/1
_ _ _ 2007р.
Н!

PI~

-"/'9- ()S

Договір
про умови участі конкурентному

6

.

оренду на конкурентних з~: ~тт, земельних діnЯНОN в
аиах 8 м.Бровари

м.Бровари

ІСошсурентного

б

на yтrя

земельних

(надалі -

дimmок

в

__________________----',
з

оренду)

що

однієї

діє

Виконавець
в

на

особі

підставі

сторони,

та

в

особі

____________________, що діє ва підставі
...
(надалі - Замовник), з другої сторони,
уклали цеи договІр про ВИІОІадене JDJЖЧе:

1. Предмет договору
1.1. Предметом Договору є вадания поcnyr з проведення засідання

ІСомісії по

конкурентному набyrrю земельних ділянок в оренду щодо

надання земельних ділянок в оренду в м. Бровари, у відповідності ДО
ПОJIожеВВJI про надання земельних діляиок в оренду в м. Бровари,

затвердженого рішенням Броварської міської ради від «-» - - - 2007 р. (надалі - Положення).
2. ЗОБОВ'JlЗ8ННJJ сторін
2.1. Виконавець зобов'язуєтьсЯ:
2.1.1. Надавати ЗамовникУ за плату

інформаційні пакети, яхі мi~
IIQO не обхідну інформацію J1IIЯ yчaari 311МOJ11111К11 в КllJlltYPl'll'DМ)' вабутп
земельних дiлJIнок в оренду.

•••
ІСОМісї2 1 2
ПО

•

•

зМl·ВИ В
Інформувати ЗaмoBIID&'''
бyтrю земельНИХ ДUIJПlО!( в ope~,
•

UnV

. . обставИНИ, яхі можуть вПJIИВYТИ на
Vtr~~ иого проведевНJI та про iВJП1
ельИJIX ДЇJDIR0K в оренду.
oro
" ~[Ь Замовника KOнкypeНТII
набyтrя зем
1

П~ конкурентноМУ на

~тra про час та МІсце проведеВ1lJl зас1ДIUIШI
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2.1.3. Забезпечити Підготовку і проведеииn
б
пцп засідаНИJI комісії по

конкУРентному на yтno земельних діJIJIНОК в оренду.

2.1.4. В разі перемоги Замовника на засіданні ко . '"

набyтrю

земельних ділянок

засідання

. '"

K~MICII

щодо

МІСll по конкурентному

в оренду надати йому витяг з протоколу

ЛОТУ,

відносно

якого

Замовник визнаний

переможцем, ПІдготувати та надати Замовнику в YCTaнoвneHi Положення
ctpоки текст договору оренди земельної ділянки.

2.1.5. Прийняти від Замовника та зареєструвати належно оформлені
зШКИ B~•• участь в Ko~кypeнтнoмy набyтrі земельних дimшок в оренду,
ПРОПОЗИЦ11 Учасника заСІДання.

2.1.6. Не розголошувати зміст конкурентних пропозицій Замовника
(окрім випадку ознайомлеВВJI з ними Організатора конкурентного набyтrя
земельних дimIнOK в оренду) третім особам без згоди Замовниха.

2.2. Виковавець зобов'язується:
Оплатити вартість придбаних інформаційних пакетів, сплати
реєстраційний та гарантійний внеску по кожному з лотів, ва які він подає

2.2.1.

зшку.

.

2.2.2. Дотримуватись вимог Положення.
2.2.3. В разі перемоги ва засіданні комісії по Ko~eнтнoмy наб~

земельних дішІнок в оренду, укласти з Броварською МІСЬКОЮ радою ДОГОВІР

оренди земельвої ділянки ва умовах, визвачених ПоложеВВJIМ.

3. ПОРВДОК розрахунків
3.1. Розрахунки проводяться ва підставі рахунків aniв прийому
передачі наданих послуг, які готує Виконавець та передає Замовнику.

3.2. Розміри платежів за цим договором:
"
...
340 ОО (триста сорок гривень);
• ваРТІСТЬ lНФОРМ8Ц1ивого пакету ,
• реєстраційний внесок - 510,00 (п'ятсот десять гривевь)', .
.mltVється орramзатором.
. .
• гарантійний внесок - в РОЗМІРІ, щО затвеР""'·"J
....
.
бавих ним івформaцtйВИX пакеТ1В
3.3. Замовник оплачує варТІСТЬ ~~ несКИ СIIJIачує не пізніше ДНJI

Попередньо, а реєстраційні та ~P~~cii по ковкуревтвоМУ набymo
подання заявки на участь в зас1ДaRВ1

земeJlЬВИХ дimIнOK в оренду.

3.4. Всі платежі перераховУЮТЬ

.. рахунок Виконавця,

ся ва потОЧНИИ

зазначений в цьому Договорі.

4. ВlдПОВЇД8JIьиість сторів

ЖJlоro викон8ВIIJI зо

бов'язань

4.1. У випадках невикоВання аб:;е:::ть відповїдВЛЬВЇСТЬ, згідно З

переДбачених цим ДоговорОМ, Старо
'DIaвим законодавством УкраінИ.
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5. Форс-мажорні обстаВІІІІІІ
5.1. Сторони звinЬНJJЮТЬСJI від відповідальності за часткове або повне
иевИКОНання зобов'язань за цим Договором, JlКЩО це невиконaннJI є DpJIМИМ
иacniдкОМ обставин непереборної СИЛИ, що ВИИИЮІИ піCJIJI підпиСання
Договору, які Сторони не МОГJIИ передбачити та попередити.

6. Термін діі договору
6.1. Договір набуває ЧИННОСті з моменту пїдписанНJI його Сторонами і
діє до його остаточного виконання.

6.2. Одностороннє розірванНJI цього Договору не допускаєтьСJl.

7. Реквізитн сторін
Організатор

Секретар міської ради

Виконавець

І.В.СапоЖІСО
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Додаток 3

до

ПоложенНJI

про

земельних дimmок в

Haд8ННJI
оренду на

Конкурентних засадах в м. Бровари,
затвердженого

рішеННJIМ

Броварської міської ради

від «JO »
Н!!

11
2007 р.
.f1l.J - J.9 - О§

КонкуреНlnні nроnозuціl
учаснuиа иониурєнn,ного на6уттв 3e.JffeJI6HIIX dїЛВНОI( (J

N!

Пропозиції

Критерій оцїнюванвв пропозицій

піп

1

Розмір орендної плати,
грошової оцінки на рік

2

Розмір добровільного внеску до цільового фонду

%

від

нормативної

Броварської міської ради, грн.

3

Розмір

внеску

на

розвиток

соціальної

та

інженерної інфраструктури міста, грн.·

4

Площа житлових та нежитлових приміщень, пу

-s

Строки освоєння (забудови) земельної ДЇJIJППCИ

-6

_
7

Учасник зобов'язуєтьCJI передати місту, ,,"••

МісцезнаходжеННJI (місця проживання) в місті
Бровари, років (для ділянок площ~ю до 1,0 га)
Наявність досвіду забудови в місті Бровари,

r-- Idлькість об'єктів

8

***

Наявність виготовленого на замовлення учасника
,""анок В
конкурентного набyтrя земель~ ~_..-

~ ореццу проекту відведеННJlземельНО1 дiJIJIНКИ
9 Галузева спрямованість (ДJIJI промиСЛОВИХ
~ Об'ЄКТів)

10

Д

.

...

' - _ одаТКОВl ПРОПОЗИЦ11

opelldy
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•даний

внесок не зараховуєтьси
)fаіідa1lЧИКОВИХ інженерних мереж .

при

спорудженні

внyrpішніх

•• ДJJJI об'єктів житлового будівництва.
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І.В.СапожкО

Секретар міської ради
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КОМІСІІ по конкуреНТІІОМУ IlабyтrlО земелЬНllХ ділянок
в ореllДУ в м.Броварп

АнтОненко Віпор Олександрович

- міський roлова - roлова комісії

ПіддуБWIК Сергій Васильович

-

roлова постійвої комісії

міської ради з питань розвитку та
БЛ8ГОУСТРОІО територіА, зеftreJIЬВИХ
відносин, архітспури, будівництва
та іввестицііі, заступник roлови комісії
заcтymппc міськоro roлови,
заступник roлови комісії

Руденко Володимир Володимирович

-

Гордієвко ТетJIИа Василівна

-

наЧВJIЬВИК земельноro відділу,
секретар комісії

Андрєєв Ввсиnь Олексаидрович

-

застуІПІИХ міськоro roлови,

Сапожко Jrop Васиnьович

Трощено

Jrop ВJlllеславович

Кривонос Анатолій ВолодимиРОВИЧ

Мвхаіпов Олексаидр Михайлович

Вікаков Євген ПС1рович

Ротар Павло Борисович

-

секретар ради

_депутат міської ради (за зroдою)
_ rолова постійиої комісії з

ryмавітарких mrraвь (за зroдою)

_ roлова постійиої комісіі з mrraвь

з8ІСОНВОсті та правопорвдку (за зroдою)

_депутат міської ради (за зroдою)
~ депутат міської ради (за зroдою)
~~~~._I'A'T міської ради (за зroдою)

Сушко Наталіи Мар'Jllliвва

І.В.СапоЖКО

~p МЇськоі ради

Подання: начальника земельного ..~~~~~€---;:-'
відділу
(

т .в.гордїЄlП((

Погоджено: виконуючий обов"язки міського
голови - заступник міського голови
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київсько! ОБЛАСТІ

земельний відділ

07400, М. БроваРII, вул. raгapiHa,lS,
Від ,Ід.
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Секретарю Броварської міської
ради

Сапожку І.В.

Земельний відділ просить Вас додатково розгтmyти на черговому засіданні
t.dCLKOЇ ради ПИТ8ВНJI:

l.Про затверджеИНJl положення про надання земельНИХ ДЇЛJIНок в оренду на

ковкурентвих засадах в м.Бровари;

2. Про затверджеИНJl rpomoBoi ОЦінки земель в м.Бровари.

Начальник земельноГО відділу

Т.В.ГоРдієнко

