
г Про затверджен~я :имчасового порядку проведення --, 
земельних аУКЦІОНІВ щодо оренди землі в М. БроваРJI 

. З. меТОIО врегулювання відносин ~oдo оренди землі в М. Бровари 
B1An~BIДHO до Земел~ного KoдeK~y УкраІНИ, Закону України «Про оренду 
зе"ШI!), Закону УкраІНИ «Про МІсцеве самоврядування в Україні», Закону 
~краlНИ (~Пр~ засади державної регуляторної політики у сфері господарськоі 
ДUlЛЬНОСТJ)) МІська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Тимчасовий порядок проведення земельних аукціонів щодо 
оренди землі в М. Бровари, що додається. 

2. З метою оперативного вирішення питань, які виникають під час 
підroтовки та проведення земельних аукціонів, створити Комісію по 
проведенню земельних аукціонів у складі, згідно з AOAaTKor.1 1 до цього 
рішення, та уповноважити ії на підготовку, проведення та визначення 

результатів земельних аукціонів. 

. 3. Делегувати виконання повноважень ОрганізаторІ, визначені пп. 2.3.1 та 
2.3.2 Тимчасового порядку проведення земельних аукціонів щодо оренди землі 
в М. Бровари, Комунальному підприємству «Бровариінвестбуд)). 

;4. Дане рішення набирає чинності з моменту прИЙНЯТТЯ. 
s. Контроль за виконанням рішення покласт!' на постій,?, комісію з питань 

роз~ИТХу та благоустрою територій, земельних ВІДносин, арХІтектури, 
6уД1ВНицтва та інвестицій. 

СеКретар ради 

".Бровари 
від I&J,( 11 o,t 

}f! є1fСР- h - ()~ 

- І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

земельноro відділу, за пропозиціЄJО 
постійної комісії з питань 
розвитку та блаГОУСТРОIО територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій -
головний спеціаліст земельного відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

ВИКОнуІочий обов"язки міського 
голови - заступник міського 
roлови 

Начальник IОРИДичИого відділу 

Головний архітектор міста 

Начальник ynpавліННJI економіки 

Начальник зaraпьного відділу 

.' 
Гоnова постійної комісії з питань 
розвитку та ~nагоуСТ?ою територій, 
земельних ВІДНОСИН, архітектури 
будівництва та інвестицій ' 

000193 

Л.М.Гудименхо 

В.О.Андрєєв 

__ й 

d І.Г.Лавер 

Л.Є.Рибакова 

Н.І.Сачеико 

Н.І.Гнатюк 

С.В.ПіддуБНJПC 



• Додаток! 
д.о РІ,СІІІІВ Броварської а.іської раДl1 
ВІД М.4.2008 р. N!! (;1If-tJ8-()1J -

Скпад Koalicii по ПРОВСДСІІІІІО :JСІ\ІСЛЬІІІІХ aYKQiOlliB 

A""'Olle"HO В;ЮІІОР ОЛЄНСаІ,дроtlllЧ - міський гоnов&, голова комісії; 

Підду611RН Сєрг;І; Bac,m"otlll" - голова постійної комісії з питань 
благоустрою територій, земелЬНJIХ 
відносин, архітектури, будівництва 
та інвестицій, заступник голови 
комісії; 

l'J'дЄІІНО ВолодlU'"Р в.олодlUfllРОВІІЧ Заступник міського голови, 
заступник голови комісії; 

Аllдрєєв ВаС1т" ОлєнсандроtlllЧ - Заступник міського голови; 

ГopдiЄl'HO ТєmВllа ВаСШІ;tlllа 

СаП031СНО Ігор ВаСlm60tlllЧ 

ТРОЩЄІІО Ігор В'ячєславоtlllЧ 

- начальник земельного відділу, 
секретар комісії; 

- секретар ради; 

_ депутат міської ради (за згодою); 

KPII'OllOC Аllаmол;'; ВолодlU.llРОВІІЧ - голова постійної комісії з 
гуманітарних питань (за згодою); 

М'lХІІіїЛОtl Олександр МІlХаlілоtlllЧ 

В' 'HallOI Євгеll ПеmроtlllЧ 

РО",ар Павло БОРllсоtlll., 

С"'"НО Наталіл Мар'яll;ВІІ" 

Cetn-_ 
-r .... ~ради 

_ голова постійної комісії з питань 
законності та правопорJlДК)' (за 
згодою); 

_ депутат міської ради (за згодою); 

_ депутат міськоі ради (за згодою); 

__ ,.,,,,on'I. т міської ради (за згодою); 

І.В.Сапожко 
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ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозиціЄIО 
постійної комісії з питань 
розвитку та благОУСТРОIО територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій -
головний спецівnіст земельного відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

ВlіКОНУЮЧИЙ обов"язки міського 
гопови - заступник міського 
голови 

-о. 
,. 

'. ] 

Л.М.ГудимеНkО 

В.О.Андрєєв 



ЗАТВЕРджЕНО 
р~wеllllЯJ\I Броварської J\lіської раДl1 
ВІД ~.~.2008 р. Н!! G" -o~ -()$ 

тимчасовий порядок проведення земельних аУКЦ·IО • • НІВ щодо оренди 
зеМЛІ в М. Бровари 

Тltмчасовий порядок проведення земельних аУКЦ.·ОНI·В . . ЩОДО оренди зеl\ШI 
В м. Бровари (надалІ - Порядок) розроблений відповідно до Конституції 
Укра!ни, Земельного кодексу України, Господарського та Цивільного кодексів 
Украни, Бюджетного оо ~oдeKCY У країни, Законів У країни «Про місцеве 
с~оврядування в УкраIН1», «Про оренду землі)), інших нормативно-правов •• х 
Шlв з питань регутовання земельних відносин в Україні. 

1.3агanьніПоложеННR 

1.1. У цьому Порядку наведені нижче терміни застосовYJОТЬСЯ у такому 
значенні: 

. зареєстрований претендент - претендент, який, оплатив реєстраційний 

та гарантійний внески та уклав із Організатором або уповноваженою Н •• М 
особоlО Договір про умови участі у земельному аукціоні (додаток 1), та 
зареєструвався перед початком проведення земельного аукціону; 

земельна ділянка - частина земної поверхні в межах міста Бровари з 
установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними ЩОДО неї 
правами; 

гарантіЙllllЙ внесок - внесок, який має сплатити претендент до подання 
ЗlUIви на участь у земельному аукціоні як забезпечення своїх зобов'язань в разі 
D~емоги у земельних аукціонах; Розмір гарантійного внеску становить 150% 
ВІД стартової ціни відповідного лоту; 

земельний аукціон _ процедура надання земельних ділянок в ope~дy на 
КОНкурентних засадах, відповідно до якої право оренди на земс:льну д~нкy 
НаБУВає той зареєстрований претендент, який запропонував наЯбшьшу ЦІну за 
надання земельної ділянки в оренду; 

!Срок аукціону _ розмір підвищення ціни лоту; . 
Jlіцптатор _ фізична особа, яка має виЩУ юридичну ОСВІТУ, .yn~~новажена 

Opl'В • • тах на земельному аУКЦІОНІ, 
Н1Затором на проведення торпв по ло 

.. емельноі ділянки, ЩО призначена Д)UI 
пер JI~ - право оренди окреМОI з . ні якому присвоєний відповідний 

еДВЧІ в оренду на земельному аУКЦІО , 
IfОмеРі 

О ий Броварською міською радою нею 
На п· РГВllізатор - орган, уповноважен езу:nьтатів земельноГО аукціону; 

1ДroтOBКY, проведення та визначення Р . . 
• Броварська МІська рада, 

ореllдодавець земелыlіi ДІЛЯНІСІІ -
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npeтCllACllT - особа, яка у встановnений 

цим Порядком термін 
поДВn8 заяву на участь у земельному аукціоні; 

реєстраціЙllllЙ ВІІССОІС - внесок який претен . . ' дент сплачує за реєстраЦIІО 
Roro як учасника земельного аУКЦІОНУ і який спрямову • '" ється на ПОКРlmя Вllтрат 
щодО органІзаЦІІ земельного аукціону' Розмір 'й 

Б .' реєстраЦІ ного внеску 
встаН~ВJlIОєrься. роварською МІСЬКОІО paдOIO або за її дорученням 
ОРJ'8НIЗ8ТОРОМ, І не може перевищувати: 

- 1 ОО неопоД~тковуваних мінімумів доходів громадян для лотів щодо 
ореНДІІ земельних ДШJlНОК площеlО до 0,01 га ВКЛlOчно; 

- 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - для інших лотів. 

УПОDllоваж~"а ~СОБD претСllДСllТВ - особа, яка діє в інтересах 
претендента на ПІдстаВІ належним чином оформленої довіреності або статуту 

(ПonоженНJI, засновницького договору) претендента -Іоридичноі особи. 

1.2. Порядок визначає організаційно-правові засади і порядок надання 
зеМeJlЬНИХ дinянок в оренду на земельних аукціонах в м. Бровари. 

1.3. Об'єктами земельних аукціонів відповідно до Порядку є лоти, що 
вxmoчені до переліку земельних ділянок, які піДЛJIгають наданню в оренду на 
земельних аукціонах, затвердженого Броварською міською радою за поданНJIМ 
зеМeJlЬНОГО відділу Броварської міськоі ради та відповідно до рекомендацій 
поСтійної депутатської комісіі з питань розвитку та благоустрою територій, 
зеt.lельних відносин, архітектури, будівництва та інвестицій. 

1.4. дія Порядку не поширюється на: 
1.4.1. npoведенНJI земельних аукціонів щодо продажу земельних ДЇJIJlHOK 

на конкурентних засадах; 

1.4.2. HaдВННJI земельних ділянок в постійне користуванНJI; 

1.4.3. HaдВННJI в оренду земельнИХ ділянок приватної власності; 
. ок на яких розташовані об'єкти 1.4.4. надання в оренду земельних ДlЛЯН , 'б' 

нерухомого майнІ, які перебувають У власності ГP0t:t8ДJIH і юридичних ОСІ І В 
lКИХ відсутні акції (частки, паі), що належать державІ; " . 

1 4 5 ІЛ· ЯНОК ДJIJI бvдівництва об EmB СОЦІального . . • HaдaнНJI земельних Д ./' оо. оо • 

DpllЗначеННR, затверджених рішенням БроварСЬКОI МІСЬКОІ ради, оо 
. кду за рішеННJIМ БроваРСЬКОI 

. 1.4.6. надання земельНИХ ДІЛЯНОК в оре 
"ІСЬКої ради на ВИКОН8ННJI рішення суду. . 

. б аЄ в постійноМУ користув8НН1 чи 
}.5. Якщо земельна д1JIJlНKa пере ув иставлена на земельні аукціони 

ореНДІ, то така дiтmкa чи її частина може бути в "uJ.oгo вилучення земельної 
3а зro бо після попере.--
.Dirr ... __ AOIO землекористувача а ОВЛеНОМУ законом порядку. 
""wщq у такого землекористувача у встав VIt"·OH8X можуть бути 

1 . к на земельнИХ 1.1 ..... 1 
6 .6. Орендарями земельнИХ ~iJIJIНО жав особи без IPor.18ДJIHCТВa, 
Удь.:Які громадяни Украіни та ІноземНИХ дер , 

YIcpalНCькi та іноземні юридичні особи. кду за результатами 
НИХ ДЇЛJIНОК в оре 

3е,. 1.7. Рішення про надання земель ка міська рада. 
leJJьвих аукціонів затверджУЄ Броварсь 
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1.8. ргаНlзатор має право відмовити • 

аукціонів по окремому лоту не пізніше ніж 1 ~я BI!t про~едення зеr.senыІІх 
обов'Я3КОВОIО публікаціЄIО офіційної і~фОРМ:~ії п ДНІВ до ІІОГО проведення з 
a~"цioнy по окремому лоту із зазначенням п ичиниР:к скасування зе~f~ЬНОro 
саГІТЇ місьКОї ради у мережі Інтернет. р асування на ОфЩIlfНОМУ 

1.9. Рішення, діі чи бездіяльність Організатора Б оо. оо . .. .., роваРСЬКОI МІСЬКОІ радlІ 
її Вllконавчих органІВ та ІНших ОСІб ЩОДО проведенн . ' 
можуть бути оскаржені в судовому порядку. я земельних аУКЦІонів 

2. ОргаНізатор 
2.1. 3 метою оперативного вирішення питань, які виникають під час 

підготовки та пр~ведення земельних аукціонів, Броварська міська рада може 
створити окремии орган або уповноважити колегіальний орган на виконання 
функцій Організатора. 

2.2. Діяльність Організатора здійснюється у формі засідань. Засідання 
провоДІІТЬСЯ у міру необхідності, а також, обов' язково, під час проведення 
земельних аукціонів. В цьому випадку засідання відкривається до початку 

земельного аукціону та закривається після його закінчення. 

2.3. Організатор здійснює контроль за проведенням земельних аукціонів і 
.ІІЄ наступні повноваження: 

. 2.3.1. уповноважує конкретних осіб на організацію прийнятnr та 
перевірки документів від Претендентів, укладення договору про участь в 

земельному аукціоні, формування інформаційних пакетів, організацію о.бліку та 
КОІПроmo за надходженням, повнотою та своєчасністю спла~ реєстрацІЙНИХ та 
I1рантійних внесків та плати за інформаційні пакети, ЗДІЙСНЮЄ нагляд за 
ДОкументів виконанням цих повноважень; 

2.3.2."О1,ГВНізрвує з~ення ліцитатора на проведення аукціону; 
2 3 3~!;~t:u~, 7t"tr",~··~ f/(РаУІЩІ·о-~ лоти у разі .8ИЯВnewul. порушен~ . • . ЗНІМає з земельнШІ ; 111 • 

порJJДКy піДготовки та проведення емельнtJIk) aYКЦloHfj,.. встановлених 
ПорJIДКОМ; q 

2.3.4. nPИIIИНJlє земельні аукціони у випадку виявлення порушення 
порJJДКy проведення земельного аукціону, яке може вплинути на результати 
ІYlЩіоиу; . . 

2 Ультати земельних аУКЦІОНІВ за .3.5. скпадає окремі протоколи про рез 
~им потом (далі - Протокол); 

аукціонів по лоту, У випадку коли n 2.3.6. приймає рішення про поновлення. .дм вИВСЯ від піДПИСання 
nPrlreaдeaт - переможець земельнОГО aYКЦI~НY' ~I ци: порядком, умовамИ 
ц:ОТокоny та виконує інші обов'язки, пере~ фа~=аційноro пакету тощо; 

I'Овору про участь в аукціоні, положеННЯМИ ІН 
. радою питання про визнання, У 

встан 2.3.7. ставить перед Броварсько~ М1ськ:ю езультатів земельних аукціонів 
n овпеному законом порядкУ, недійСНИМ р КlЦО такі порушення були 
8J~ JJOТax, ЩОДО JIКИX були виявлені пор>:ше.~ :плинули (могли вплинути) 
ІІа .. lIJJelli nїCJJJI закінчення земельНИХ аУКЦІОНІВ 

ut резУnьтати. 
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2.4. Повноваження Організатора передбачені • 
П можуть б .' пІДПУНrcтar.ш 2.3.1-2.3.2 

цьoro орядку yrи делеговаНІ ОргаНізатором третім особам. 

3. Підгоmоеиа земельних аУиц;он;е 
3.1. Робота з підготовки земельних аукціонів передбачає: 

• формування переліку зе~ельних ділянок, які передбачається надаваТIІ в 
оренду на земельних аУКЦІОНах, умов оренди та стартової ціни лотів; 

• підroтовку організаційно-розпорядчої та технічної документації щодо 
проведенн. земельних аукціонів; 

• ВllroтовленНJ1 технічної документації на лоти; 

• публікацію інформаційного повідомлення про проведення земельних 
аукціонів; 

• ПРІIЙНJ1ТТ. зuв на участь в земельних аукціонах; 

• yкnвдaнНJ1 договорів із зuвниками про умови участі в земельних аукціонах; 

• залучеННJ1 ліцитатора на проведення аукціону. 

3.2. Перелік лотів, що призначені для надання в оренду шляхом 
проведення земельних аукціонів, затверджується Броварською міСЬКОІО радою 
за поданням земельного відділу Броварської міської ради та відповідно до 
рекомендацій постійної депутатської комісії з питань розвитку та благоустрою 
територій, земельних відносин, архітектури, будівництва та інвестицій. Перелік 
має ВКJIIOчати наступні характеристики земельної ділянки: 

• місцезнаходження; 

• орієнтовну площу; 

• цільове призначенНJ1; 

• умови використaннJl; 

• строк оренди; 

• ставку орендної плати; 

• стартову ціну лоту; 

• Розмір гарантійного внеску. .. 
юється з урахуванням иого 

мі Стартова ціна лоту встаноВЛ та інвестиційної привабливості. 
СЦезнаходжеННJI, цільового призначення ._ 

. . сь1С8 міська рада або ОрганІЗатор за 11 
ПіCЛJ1затвердження ПерелІКУ Бров~р внеску вартість інформаційного 

ЦОРуЧенlfJ1М встановлює розмір реєстрацІЙНОГО укціонУ. Розмір реєстраційного 
:1КеТУ та розмір комісійних. за проведення : однаковими ДJUI всіх лотів та 
.lІеску та вартість інформацІЙНОГО пакету raнізацію аукціонів та підготовку 
· СТанОВJuoються з урахуванням витрат на ор 
111формац' :"___ • 

InJUlA пакетів. ",.,.іону не пізніше ніж за 
зняти лот з ау_ 

10 .Броварська міська рада має право 
lUIІВ до проведення аукціону. 
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3.3. Якщо пот не буде проданиЯ з аукц. 

H~ime меНІОе двох заявок Броварська • IOКY або на його придбання 
. • МІСька рада може .. 

перелІК ЛОТІВ наступного аукціону зменши вк.nЮЧ11ТИ IIОro в 
ціну лоту або збілыuвIuии строк оренди. вшl! ставку орендної плаТIІ. стартову 

3.4. На підставі рішенНJJ Броварсько'" .. 
Переліку Організатор. не пізніше як за з~ MI~ЬKOI ради про затвердженНJJ 
аукціону оприnюдmoє на офіційному са" . Д~IB ~o проведенНJI земельноro 
офіціrsнy інформацію про виставлення лоті~:а ~зllеСмЬКОI рад й и у .мережі Інтернет 

ельни аукЦІОН. 

3.5. Офіційна інформація про виставnенНJI л . . 
вкmoчаТlI такі відомості: ОТІВ на земельний аукЦІОН має 

• ),ісцезнаходженНJI лоту; 

• розмір лоту; 

• цшьове призначенНJI лоту; 

• умови участі в земельному аукціоні; 

• суму гарантійного та реєстраційного внесків; 

• час та місце проведення земельного аукціону; 

• вартість інформаційного пакету; 

• назву, адресу установи, прізвище, посаду та номер телефону особи, у якоі 
Можна ознайомитись із наявною документацією на лот. 

3.6. З моменту оприлюднення офіційної інформації Організатор надає 
МОЖnИВість особам, які бажають взяти участь в земельному аукціоні, придбати 
за ціною, що встановлюється Організатором, інформаційний пакет претендента 
та надає безкоштовні консультації з питань проведення земельного аукціону. 

3.7. Інформаційний пакет претендента має вкnючати таку інформацію: 
• • ЦUп.ове призначення лоту; 

• вихопїюв8ННJI З генплану, схему розміщено лоту; 

• уМови використання лоту; 
• стартову ціну лоту, визначену Броварською міською радою; 

• РОзмір гарантійного внеску; 
• ЗГОДУ Попереднього землекористувача (при необхідності); 
• І • 

Опuo цього Порядку; 

• П~репік обов'язкових умов набyrrJl права користування земельною 
дuIqкою; 

• іlПUi матеріали і документи (при необхіднОсті); 
• НОмер рахунку, відкритий ДJIJI обслуговування земельних аукціонів .. 

. 3.8. Обов'язкові умови набyrrJl права користувано земельною д1ЛJlИКОЮ: 
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• укладення договору оренди зпдно з 

noCТIHOBOIO Кабінету Міністрів Укра" nl~oBIIM договором, затверджеНllМ 
ВJJзначеними на земельному аукціоні; ІНІІ вІД 03.03.04 р. N!!220 та умоваМIІ, 

• BllKOPllCтaнНJI земельної ділянки за цільов им призначенНJtм; 

• ДОТРllманНJI встаНОВJIених ДJIJ1 земenьної д' б ШЯНКИ О межень та обтяжень' 

• дОТРllмаННJI державних будівельних норм; , 

• 83J1Тl'Я зобов' Jlзань щодо відрахувань на розв . оо • . ф' иток СОЦlалЬНОI та Інженерної 
ІН раструктури МІста у встановленому розмірі та порядку; 

• ВllНllкнеННJI зобов'язань щодо передання в ко .. • мунальну влаСНІСТЬ МІста 

частини ПРИМІщень в збудованих на земельній ділянці об'є . 
умовами земельного аукціону; ктах зпдно з 

• ОСВОЄННЯ (забудова) земельної ділянки в строки, встановлені умовами 
земельного аукціону; 

• • ·u ОПJJатв КОМІСІИНИХ за проведеННJI аукціону на умовах визначених договором 
про участь в аукціоні та Протоколом; , 

• підписання листа щодо участі в земельному аукціоні щодо оренди зеr.ші в м. 
Бровари за встаНОВJIеною Організатором формою. 

Обов'язкові умови набутгя права користування земелЬНОІО ділянкою 
ПО1ПИРЮЮТЬСJl на всі лоти. 

Організатор зоБОВ'Jlзаний забезпечити рівні умови участі в земельних 
аукціонах всіх заявників. 

З.9. ОсоБІ, вка бажає прийняти участь У земельному аукціоні, має подати 
ОРганізатору або уповноваженій ним особі заяву на участь у земельному 
аукціоні на кожний лот окремо. приймання заяв розпочинається з Mor.leвтy 
оroлошення та закінчується за 5 робочих днів до дати проведення земельного 
аущіону. 

. З.І0. 3ВJ1Вa на участь у земельному аукціоні подається до Броварської 
МІСЬКої ради згідно із затвердженою формою (додаток 2) і передається на 
розгщ Організатора. 

З.11. Подана заява разом з доданими документами ДЛJI участі в 
земельному аукціоні реєструєтьсЯ Організатором (уповноваженою ~ осоБО~~ 
У lCQизі реєстрації, їй присвоюється реєстраційний номер. у КНИЗІ реєстрацll 
тaK~ міСТИТЬСJl інформація про дату подання заяв, .. номер лоту та земельного 
а)'JЩIОВУ, на вкий вона подається, а також порядковии номер заяви. 

З 12 У укціону юридична особа разоr.1 із заявою має 
n '. часник земельного а -
одати наступні документи: 

• нтів' HOТВpi8JJЬHO посвідчені копіі установчих докуме , 
• коnuo' ., жавну реєстраціЮ юридичної особи; 

та ориnнал СВІдоцтва про дер 
• КопіlO та оригінал платіжного документа про сплату raрантійНОГО внеску; 
• ІСоп' .' нта про сплату реєстраційного внеску; 

110 та ОРИГІнал плаТІЖНОГО докуме 
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• довідКУ про банкіВСЬКlIЙ рахунок/рахУНКII з 

здіilСНlоваТИМУТЬСJl розрахунки за ПРидбану земenьну ділJl~ . JlК.IХ 

• • ку, 

• ДOB~КY про ВIДСyrнlСТЬ заборгованості ЩОдо платежів ~o бlОnЖетів u • 
ріВНІВ; #'\ .І CIX 

• ДОВідку про Biдcyrнicть заборгованості по заробітній платі; 

• копію та ор~~нал ~OКYMeH~a, що посвідчує право уповноваженої особи на 
BJlKOHaHНJI ДІИ, П.ОВ Jlза~их ІЗ проведеННJlМ земельного земельних аукціонів 
(у ВIШадку неоБХІДНОСТІ). 

Цей перепік документів є вичерпним. 

3.13. Учасник земельного аукціону - фізична особа разом із З8JIВОIО має 
DОДlТlI наступні документи: 

• копіІО та оригінал свідоцтва про державну реєстраціlО фізичної особи-
підприємЦJl (за HВJlBHOCTi); 

• копіІО та оригінал ІШатіжного документа про сплату гарантійного внеску; 

• копію та оригінал ІШатіжного документа про сплату реєстраційного внеску; 

• довідку про банківський рахунок/рахунки, з JlКИХ здійснюваТИМУТЬСJl 
розрахунки за придбану земельну діЛJIНКУ; 

.' коПЇJ1 та оригінал документа, що посвідчує право уповноваженої особи на 
виконВННJI дій, пов'язаних із проведенням земельного аукціону (у випадку 
необхідності). 

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

Цей перелік документів є вичерпним. 

3.14. Всі діі, пов'язані із заповненням та под8ННJIМ 38J1ВИ на участь в 
земenьвих аухціоиах, виконуються безпосередньо З8J1Вником або його 
YDОВноважеиою особою. 

3.15. Організатор (уповноважена ним особа) при прийНJI'П'Ї заяв 
Претендентів перевіРJlЄ: 
, правильність оформпеННJI З8JIВИ; 

• Відповідність документів, що додаються до ЗВJIви переліку, BcтaнoвneHOМY 
lI)'Uктaми 3.12 чи 3.13 ПОРJlдкУ; 

• Відповідність копій документів іх оригіналам. 
ику безпосередньо піCJUI 

Ор • • веnorяютьСЯ зВJIВН • ИnнВJIИ докумеНТІВ по 1"6--

3aJdнчеННJ[ перевірки 
• lt'VLfeHTiB не ВИJlвnено помилок та 

3.16. Якщо під час перевірки поданих дО ... .І ••• 
nopYlUeнь, представник Організатора: 
• ної особи Претендента) реєструє 

у Присутності Претендента (ynовноввже ту в книзі реєстрації, ДО вої 
nOдald документи окремо по коЖІІоМУ ПО 
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зВНОСllТЬСJI ПО~JlДковий номер, дата. реквіЗИТІI 
уnовновшкеНОlособи; Претендента або 

• засвідчує подані документи своїм підписом тв печаткою; 
• зDJIllwає в себе подані Претендентом документи. 

3.17. Документи повеРТВIОТЬСЯ заявнику у випадках: 

• ВІlJlвnенНJI помилок, які впливають на зміст заяви; 

• ПОДВННJI неповного комплекту документів, передбачених цим Порядком; 

• подвнНJl ЗВJIви осоБOlО, яка не має на це відповідних повноважень. 
Цей перелік підстав є вичерпним. 

rficnи виправлення виявлених помилок Претендент має право подап. 
документи повторно. 

3.18. Приймання документів для участі у земельному аукціоні 
завершується за п' ять робочих днів до ДНJI його проведення. 

3.19. Претендент під час ПОДВННJI документів має укласти із 
Орraнізатором (уповноваженою ним особою) Договір про умови участі у 
земельному аукціоні. Претенденту, який підписав Договір про умови участі у 
земельному аукціоні, а потім відмовився від участі в земельному аукціоні або 
не зареєструвався як учасник земельного аукціону, сума гарантійного внеску не 
повертається. Претендент, ЯКИЙ не уклав Договір про умови участі у 
земельному аукціоні до участі в земельному аукціоні не допускається, а сума 

raравтійного внеску йому не повертається. 

3.20. Претендент вправі придбати на земельних аукціонах лише ті лоти, 
ДIUI участі в торгах щодо яких він був зареєстро~вниЙ. у випадку, кол~ 
Претендент подає ЗВJIви на кілька лотів, дО КОЖНО1 з них додаються коп!! 
ДОкументів, передбачених пунктами З.13 чи 3.14 ~орядку за в!кпюченlWtf 
нотаріально посвідченої копії установчих докумеНТІВ ЮрИДИЧНОІ особи, що 
ПОдаєrься в одному примірнику. 

3.21. Зареєстрована заява, укладений і н~е~им чином о,ормлений 
доroвір про умови участі у земельному аУКЦІОНІ та реєстрацІЯ у день 
ПРОведения земельного аукціону є підставою ДJUI набyrrя Претендентом 
статусу Зареєстрованого претендента. 

4. ПОРRдон та умови проведення земельних a~HцiOHiв 
4 1 JIИше за наявноСТІ не менше двох 

З • • Земельні аукціони проводиться З аявності лише одного 
ареЄСТрованих претендентів на кожниА лот. ан. 

Заре . . динА лот або іх відсутноСТІ земельний 
ЄСТрованого претендента на В1ДПОВІ • б 

аУКціон за цим лотом визнається таким, що не вІД увся. 

4 
",тіону організатором проводиться 

.2. У день проведення земельноГО 8"..... дві го"ини та закінчується 
Реєстрвц. • р ія починається за,... . 
3а 2 1JI претендеНТІВ. еєстрац укціону. Претенденти, ЯКІ не 
31р О хвиnив до початку земел~н~ГО оа ""асті У земельному аукціоні не 

еєС1рувалися на земельному ауКЦІОНІ, Д ". 
ДoпycICВlOТЬ 

ся. 
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4.. CJUI оголошення початку 

Орl'8нізатор ознаЙОМnIОЄ 3ареєстров проведення земenьноro аукціону 
••. аних претендент· 

зе~lenЬJlОМУ аУКЦІОНІ ОСІб з ОСНОВНІІМИ ІВ та ПРllсутніх на 
аукціОНУ (В частині, що безпосередньо праВИЛВltIll проведенНJI земелЬІІОГО 
аукціону піCЛJI цього оголошення) пов. СТОсується проведення земельного 
техніЧНИМl1 засобами (аудіо- та Віде~зап~)Оr.шяє . про фіксацію ходу аукціону 
оroлошує лоти, виставлені на конкурс сов разІ проведення такої фіксації, та 
міcnтl інформацію щодо: . голоwення по кожному лоту має 

• номеру лоту; 

• характеристики земельноі ділянки (місцезнаходження, ПЛОЩІ·, ПРllзначення, умов оренди тощо); цільового 
• звranьноі кількості та найменування З ареєстрованих претендентів, 
допущених до земельних аукціонів за цим лотом. 

4.4. Ш~ оголошення лотів Організатор представляє Зареєстрованим 
претендентам ЛІцитатора та надає йому слово. 

4.5. Ліцитатор оголошує проведення земельних аукціонів по кожному 
конкретному лоту, веде торги по лоту та оголошує результати земельного 

а)'lЩlОНУ по лоту. 

. ~.6. Торги по лоту відбуваються шляхом поступового підвищення ціни 
лоту Jllцитатором на крок аукціону, який становить 5 або 10% стартової ціни 
лоту. Зареєстровані претенденти мають право в будь-який момент 
запропонувати з голосу ціну лоту, яка не може бути менше 5% попередньої 
ОГQJIошеної ціни лоту. 

4.7. Ліцитатор, оголошуючи ціну лоту, називає також номер 
з~реєстрованого претендента, який запропонував цю ціну або погодився на ЦlО 
~нy. Згода придбати лот за останньою оголошеною ліцитатором ціною 
ПІДтверджується зареєстрованим претендентом ШЛJIXом оголошення свого 
Номеру та ПЇДНJrrrям таблички з номером таким чином, щоб це бачив ліцитатор. 

4.8. Торги по лоту продовжуються допоки не зaJJИШИТься ЛllШе один 
зареєстрований претендент, який погоджуєrься придбати лот за ос:танньою 
О~ПО1Пеною ліцитатором ціною, за умови, що ціна лоту перевищує стартову 
ЦUtY JlОТУ не менше ніж на 15%. В разі якщо жоден з зареєстрованих 
ОРетендентів не погоджується на чергову оГOJIошену ліцитатором ціну лоту, 
переМожцем оголошується останній з названих перед цим ліцитатором 
зареєстрований претендент яКИЙ погодився на придбання лоту за останньою 
Hafiв' • ащою ціною. Якщо до здійсненНJI третього кроку аукЦІОНУ залишився 
JlИtuе один зареєстрований претендент, який погоджУЄ;ЬСЯ придбати JlОТ за 
ОСТанньою проголошеною ціною, ліцитатор пропо~є иому .придбати ~OТ. за 
~ою проголоmеною ціною, але не меншою ~ж 115.% вІД cтa~B?1 ЦІНИ 
з~. ціною з урахуванням трьох мінімальНИХ крОКІв аУКЦІОНУ, а в рВЗІ ВIДltIОВИ 
Нlмає ЛОТ з аукціону. 

4 
оо їни лоту залишається 

.9. Якщо після триразового повтореННJI останнЬОI Ц JlJnuе один з .. претендент який погоджуєrьCJI придбати лот, 
nіЦИта: • ареєстровавии ' реєстрованого претендента 

rop ПІCJIJI удару молотка оголоІПУє цього за 



nере~lожцем земельного 

niдnJlcanl Протокол. 
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аукціону по даному лоту та 

пропонує ііому 

4.10. Піcnя підписання Протоколу 
по попередньо • 

оJ'OЛошує торги по наступному лоту або о му лоту ЛІЦитатор 
торПlзввершиnися по всім лотам. roлоwyє завершення аукціону, якщо 

4.11. За результатами земельних аукц' . 
CJCII8ДIIE Протокол в якому зазначає: ІОНІВ по кожному лоту Організатор 

• номеру лоту; 

• характеристики земельної ділянки (м' 
Ісцезнаходження, площі, цільового 

призначення, умови оренди тощо); 

• наfiменування Зареєстрованих претендентів, допущених до земельних 
аукціонів за цим лотом; 

• стартову ціну лоту; 

• ціну лоту, визначену за результатами аукціону; 

• розмір та порядок сплати комісійних за проведення аукціону; 

• ивйменуввнНJI переможця земельного аукціону; 
• • . И8lВНlСТЬ заперечень (окремих думок) щодо процедури та результатів 
земельного аукціону. 

4.12. Протокол підписується Організатором, ліцитатором, оголошується 
11 ПРОПонується для підписання переможцю земельного аукціону (його 
представнику). В разі відмови переможця земельного аукціону (його 
представника) від підписання Протоколу результати земельного аукціону за 
цим лотом скасовуються, а Зареєстрований претендент знімається з участі в 
земельному аукціоні. Зазначений лот ВИСТaвJIJlЄТЬСJJ на торги повторно піCЛJJ 
ПРоведеШlJ[ торгів по всім іншим лотам. 

4.13. Кошти сплачені Зареєстрованим претендентом як реєстраційний 
Внесок та за інформаційний пакет поверненню не піДJIJIгають. 

а . 4.~4. ВИТЯГ з Протоколу та Договір про умови учас;ї .у земельному 
~OHl по відповідному лоту є підставою ДJIJI збору Maтeplanl~ поroджеННJI 

&lICЦII РО~'InVD.ш .... " земельноі дїJIJlНJCИ та надання Броварською МІською радою 
~pe -~~ об' 

МОХЩю земельного аукціону дозволу на розр ку проекту ВІДведення 
земельної дinянки. 

4.15. На земельному аукціоні можyrь бути пр~с~і Зареєctpован! 
Пl'eТeвденти (іх представники), JIКЇ ПОДaJIИ заявки на ВІДПОВідний. лот. ІНШІ 
Оtобll можуть бути присутні на земельних аукціонах з дозволу ОрганІЗаторІ. 

4.16. Результати земельноГО аукціону по кожному лоту пр~~м 5 днів ~ 
&ІОмеату його ИЛЮДНІоються Організатором на офІЦІЙНОМУ сайті 
&Ііс" завершення опр 

ЬJ(OI ради У мережі Інтернет. . 
4.17. ШCNЯ закінчення торгів по кожному лоту ОРГ8Нlзаб~ОР має право 

Оtonосити пер 15 xв ... tnrV або (один раз на день) о JДНЮ перерву 
1p1lВ • ерву до AlU666 

ВJIICТlo 1 година. 
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4.18. Усі суперечки 3 веДення земельни 

б . х аукціонів Організатор 
pDЗв'JЗУЄ езпосередньо у процеСІ іх проведення. 

4.19. Під час проведення земельних аукціонів (від ~I .. 
роменту ІІОГО початку і 

до завершеННJI по кожному окремому лоту) не допускається: 

• BeдeHНJI розмов між учасниками земельного аукціону та запрошеНIlt.ш 
осоБВМlt; 

• втручан.НJI БУД~-JlКИМ способом у торги по конкретному лоту особам, які не 
зомеНI в аУКЦІОНах по цьому лоту; 

• переміщенНJI зареєстрованих претендентів та запрошених осіб по залу; 

• BeдeHНJI фото-, відео-, телезйомки земельних аукціонів без дозволу 
Організатора; 

• здійсненНJI інших дій, що порушують порядок BeдeHНJI земельного аукціону. 

4.20. ДmI усунення порушень та ПОНОВJIенНJI порядку під час проведенНJI 
земenьиих аукціонів Організатор та/або ліцитатор (за відсутності заперечень 
Орraнізатора) мають право: 

• усно попередити Зареєстрованого претендента чи запрошену особу про 
ycyнeННJI порушень; 

•. вимагати від Зареєстрованого претендента чи запрошеної особи ЗВJIИШИТИ 
приміщеННJI земельного аукціону за неодноразове порушенНJI порядку 

проведеННJI земельних аукціонів; 

• не допустити проведення земельних аукціонів по конкретному лоту за 
ПоpywеННJI, несумісні з подальшим BeдeHНJlM торгів по лоту. 

Зазначені санкції можуть застосовуватись окремо або у сукупності. 
4.21. Земельний аукціон може бути визнаний таким. що не відбувся, у 

РІЗі: 

• ВІД. l!\М'U • З аних претендентів або ж наявності лише одного .-" "&АОСТІ ареєстров 
Зареєстрованого претендента по окремому лоту; 

. розгЛJIД Броварської міської 
• Не поданнЯ переможцем земельноГО аукЦІОНУ на . ... протягом 90 ДНІВ З t.loMeHТY 

ради проекту відведення земеЛЬНОІ Д1JlJlНКИ б . 
. озвопу на ЙОГО розро ку. 

нaдaнUи Броварською МІСЬКОЮ радою д _ 
• . ну договору оренди земелЬНОІ 

H~ YIOIaдeННJI переможцем земельноГО аУКЦІ0 
дlJIJlкки. 

а іону таким, що не відбувся, в 
е 4.22. РішеННJI про ВИ3НaRНJI зе,,!ельн~и= організатор, а піCJIJI ДНJI 
Д нь проведення земельного аУКЦІОНУ Р організатора Броварська міська 
IІроведеllИJl земельного аукціону - з~ ПОД~НJlм 
Рада На своєму пленарному засіданНІ (сеСlі). 

но)· ділянки 8 оренду 
5. Передання земель ельноі дїJUlНки до Переліку, 

S 1 .. вКJПOченНJI зем . . . . на шдстав р1ШенНJI про сть у земельноМУ аУКЦІОНІ та 

Nllanexaurм чином оформлених договорУ про.гсаесії піCJUI проведенни аукціону пп- • на черГОВІ» 
I"VLUI(OnY Броварська МІСЬка рада 
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lІaJ111Є переМОЖЦ10 аукціону дозвіл на розробку • 
... ки Пе е . проекту ВІдведення 

земeJlЬНОI ДUIJIН •. р м?жець аУКЦІОНУ зобов'язаниfi сnnаТlIТlI ВllзначеJIУ за 
ре3УJlьтаТВМ11 аукЦІОНУ ЦІНУ лоту Організатору (уповноваженіfi НІІМ особі) 
протяroм 5 (п'яти) кanендарних днів з моменту підписання П 
peJУJlЬтаті торпв по відповідному лоту. ротокоny про 

5.2. Проект відведення ~емел~ної ділянки розробляється за рахунок і на 
замовnення переможця аУКЦІОНУ І подається на затвердження Броварської 
міської ради. Строк розробки проекту відведення та ЙОГО подання на 
затвердження Броварс~кої ~iCЬKOЇ ради становить 4 місяці з моменту 
затвердження результаТІВ аукцІОНУ Броварською міСЬКОIО радою. 

5.3. В разі неподання проекту відведення земельної ділянки на 
затвердження Броварської міської ради, порушення строку його розроБКII, 
О1РIIМВИНЯ негативного висновку державної землевпорядної експертизи, не 

yмanl визначеної за результатами аукціону ціни лоту, не підписання договору 
ореНДІІ у встановлений цим Порядком строк земельний аукціон по 
відповідному лоту визнається таким, що не відбувся в порядку, визначеному 
0.4.22 цього Порядку. В цьому випадку гарантійний внесок переможцю 

аукціону не повертається. 

5.4. Після подання проекту відведення земельної ділянки з позитивним 
ВІІСНОВКОМ державної землевпорядної експертизи Броварська міська рада 
затверджує проект відведення та приймає рішення про надання земельної 
дiuики в оренду. 

5.5. Земельний аукціон вважаються завершеним з моменту ~aдeH~ 
AOroвopy оренди земельної ділянки. Договір оренди має .. бr-и ~IДПИСании 
ПРОТJlГOМ місяця з моменту винесення рішення БроваРСЬКОI МІСЬКОІ р~и про 
Вaдaн:НJlземельної ділянки в оренду. Договір оренди земельної ділянки ПlДJlJlгає 
иотаріальному посвідченню та державній реєстрації. 

5.6. Усі витрати, пов'язані з нотаріальним посвідченням договору оренди 
3&:мenьиої ділянки, несе ії Орендар. 

.. . ає відповідати типовому договору 5.7. Договір оренди земельно І ДІЛЯНКИ м 
11 )'Мовам проведення аукціону. . 

. типовоМУ ДОГОВОРІ та В умовах 
5.8. Умови договору, не зазначеНІ в и земельногО аукціону. 

nРОведеиня аукціону, визначаються за результатам . 
. . земельноГО аукціону укласти ДОГОВІР 

5.9. У разІ вІДМОВИ перемо~. ідповідному лоту визнається 
ореНДи земельної дiлянJcи земельниИ аУКЦІОН по в жцю земельного аукціону 
:ИМ. що не відбувся. а гарантійний внесок перемо 

повертається . 
• .. . ЯНКИ виникає у Орендаря ПІСЛЯ 

• 5.10. Право оренди земелЬНОІ ДІЛ .. ділянки згідно з укладеним 
nЩnисання акту приймання-передачі земельНОІ 
I(ОГовором оренди. • 

деннЯ земельних аУИЦlонlв 
8. Використання коштів вІд праве .' .... аllWf.ся з. 

6 
них аУКЦІОНІВ скл~_·- . 

• 1. КОШТИ від проведення земель . . . иНИХ пакетів; 
• их аУКЦІОНІВ ІнформацІ 

Пnати від реалізаціі учасникам земельН 
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• реєстраціRнИХ внесків; 

• raраитіRних внесків; 

• 811зиаченоі за результатами аукціону ціни ло1У (за BllpaxyвaHНJlM 
raраитіRного внеску). 

6.2: .. Кошти, ~o надійшли від реалізації інформаційних пакетів та 
petc1PВЦ11IНИХ BHeCK~B Претендентам не повертаються та ВИКОРИСТОВYlоться на 
DDJCplrrrJl витрат з П1дготовки та проведення земельних аукціонів, а також на 
niдroтOBКY наступних земельних аукціонів. 

6.3. Сума гарантійного внеску повертається всім Претендентам ПРОТЯГОМ 
30 банківських днів після закінчення земельних аукціонів, за викmоченНJlМ 
Претендентів, знятих з участі в земельних аукціонах в зв 'язку з невиконанням 
ШОІ умов, передбачених Порядком, та переможців земельних аукціонів. 
Гарантійні внески переможців земельних аукціонів зараховYlОТЬСЯ в рахунок 
штежів за лоти та перераховуються Організатором в бlоджет Броварської 
міської ради протягом 5 календарних днів з моменту затвердженНJl npoerny 
відведенИJI Броварською міською радою. Якщо сума гарантійного внеску 
перемоЖЦІ аукціону перевищує ціну лоту, визначену за результатами аукціону, 
рыпи в ціні повертається переможцю Організатором протягом 5 календарних 
днів 3 моменту державної реєстрації договору оренди землі, укладеного щодо 
відповідного лоту. 

Секретар ради І.В.Сanожко 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозиціЄlО 
постіRноі комісії з питань 
розвитку та бnаГОУСТРОJО територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій -
гоnовний спеціапіст земельного відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

Виконуючий обов"язки міського 
гоnови - заступник міського 
гоnови 

18 

Л.М.ГудимеНkО 

В.О.Андрєєв 
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Додаток 1 

до Порядку n " pOBeдeHНJf земелЬНJlХ 

БаУКЦIОНlВ щодо ореНДІІ зеt.mі в а. 
ровар Р'. 

и, затвердженого рішенням 

Брова~~ькоі міськоі радll від ccJ,I)) 
о", 2008 р. --

ДОГОВір 

про умови участі в земельному аll"Ціоні д 
Б ~' ЩО О оренди землІ в м. 
ровари • 

~1.Бровари 

в осо:і:б::і ------------------ (надапі - Виконавець) 
підставі ' що діє на 

з однієї сторони, та 

в особі 
__________________ ~, що діє на підставі 

Й • (надалі - Замовник), з другої сторони, укпanи 

це ДОГОВІР про викладене нижче: 

1. Предмет договору 

. 1.1. Предметом дОГОВОРУ є HaдвнНJI послуг з організації зеt.tenьного 
l)'ІЩіону щодо оренди землі в м. Бровари у відповідності до Порядку 
ПроведенНJI земельних аукціонів щодо оренди землі в м. Бровари, 
з(атвер~еного рішенням Броварської міської ради від СС_)) 2008 р. 
Н8ДМІ- Порядок). 

1.2. Договір поширюється на земельний аукціон, запланований на СС-!) 
_____ 200_ р. щодо наступнИХ лотів: 

-----------------------------------------------
------
1. 3060В'ЯЗDIIIIЯ сторі.1 

2.1. Виконавець зобов'Jl3YЄ'l'ЬСЯ: 
2.1.1. Надавати ЗамовниКУ за плату інформаційні пакети, які містить всю 

Не б • • . о хщиу інформацuо ДJUI участі Замовника в аУКЦІОНІ. 
3' 2.1.2. Інформувати Замовника про час та місце пр~ведeJfНJI аУJЩіону, 
МIIfИ в порядку його npоведенНJI та про інші обставини, ЯКІ можyrь вплинути 
наУчаст З . . ь амовника в аУКЦІОНІ. 
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2.1.3. Забезпечити підготовку аукціону. 

2.1.4. В разі перемоги Замовника на ак' . 
протоколу засідаиНJI аукціону щодо лоту відн У ЦІОНІ надаПI ііому ВIIТJlГ 3 
nept)lожцем. ' осно JlКОГО ЗаМОВНllК ВllзнаНllіі 

2.1.5. Прийняти від Замовника 
_ІКІ! на участь в аукціоні. та зареєструвати належно оформлені 

2.2. Замовник зобов'язуєгься: 

2.2.1. Оплатити вартість придбаних інформаЦI'и"них . 
'й .. . .. пакетІВ, сплаПlТl1 

fW'l!I1)aцl нии та гараНТІИНИЙ внески по кожному з лот' ІВ .. y·"--r , на JlКI ВІН подає 
_оку • 

• 2.2.2. Підписати листа щодо участі В земельному аукціоні щодо ореНДІІ 
зеМЛІ в м. Бровари (додаток 1 до цього Договору). 

2.2.3. Дотримуватись вимог Порядку. 

2.2.4. В разі перемоги на аукціоні виконати всі зоБОВ'JlзаННJI, що 
передбачені для переможця аукціон&, згідно з ПОРJlДКОМ, а саме: 

- підписати Протокол земельного аукціону по лоту, ЗD JlКНМ ЗаМОВНIІК 
став переможцем, з усіма додатками; 

- сплатити визначену за результатами аукціону ціну лоту Організатору 
(уповноваженій ним особі) протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту 
ЩцпиC8ШfJI протоколу про результаті торгів по відповідному лоту (у разі, ЯКЩО 
ціна лоту більша за розмір гарантійного внеску); 

- взяти на себе зобов' язанНJl щодо відрахувань на розвиток соціальної та 
іlDКевериоі інфраструктури міста у встановленому розмірі та порядку; 

- 8ЗJIТИ на себе зобов 'язаня щодо переданНJI в комуиапьну власність міста 
частини приміщень в збудованих на земельній дівнці об'єктах згідно 3 

)\ІОВами земельного аукціону; 

_ сплатити комісійні за проведенНJI аукціону на РІОВ8Х, визначених 
Договором про участь в аукціоні та Протоколом; 

..' .. ади проект BЇДBeдeННJI земельної - подати на розгJIJIД БроваРСЬКО1 МІСЬКОl Р . 
дiJtвнки протягом 90 днів з моменту HaдalfНJI Броварською МІСЬКОЮ радОЮ 
дОЗВолу ва його розробку; 

. ТИПОВИМ догОВОРОМ, затвердженим 
n - УКЛаСТИ договір оренди зnДН~ з . 03 03 04 Р Х!220 та умовами, 
OCraaовоlО Кабінету Міністрів УКРаіНИ ВІд .' . 
8JsзначеНИМи на земельному аукціоні; 

переnбачені ПОрЯДКОМ ДlIЯ переltfОЖЦJ( 
- виковати інші зобов'язання, ~ 

lУІщіову. 

3, noplIДOK розрах.унків • 
. і ахунків актів прийому-передаЧІ 

ІІа .... 3.1. Розрахунки ПРОВОДRться на ПіДстав рє Замовнику. 
-.... ИВх ПОСЛУГ. які готує виконавець та переда 

3.2. Розміри платежів за цим договором: 
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• вартість інформаційного пакету ( 

rpllвень); -------

• реєстраційний внесок - ( гривень); 

• розмір гарантійних внесків визначається згідно з переліком лотів, 
затвердженим Броварською міською радОIО. 

3.3. Замовник оплачує вартість придбаних ним інформаціfiНl1Х пакетів 
попередньо, а реєстрац~йн! та гарантійні внески сплачує не пізніше дня подання 
ЗDJIВКlf на участь в аУКЦІОНІ. 

3.4. Всі платежі перераховуються на рахунки, зазначені в цьому Договорі. 

3.5. Якщо Замовник не переможе в аукціоні Виконавець повертає 
Замовнику суму гарантійного внеску протягом 1 О банківських днів після 
закінчення аукціону. Сума гарантійного внеску не повертається в разі 
порушенНJI Замовником Порядку, внаслідок чого його було знято з участі в 
аукціоні, та в інших випадках передбачених Порядком. В разі перемоги D 

аукціоні гарантійний внесок Замовника зараховується в рахунок платежів за 
придбвнНJI Замовником відповідного лоту. 

4. ВідповідаJlьність сторін 

4.1. У випадках невиконання або неналежного виконання зобов'язвиь 
передбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність згідно з 
ЧИ1tНИМ законодавством України. 

4.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення ~Boix зобов'язань 
за цим Договором, якщо таке порушення було ВИlCllикано ЗМІНIltIИ в чинному 

законодавстві Украіни. 

S. Форс-мажорні обстаВllВl1 

5.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне 
невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо ~e не~иконвиня є прямим 
HaCJIЇДКOM обставин непереборної сипи, що виникли П1CЛJ1 П1ДШIСання Договору, 
акі Сторони не могли передбачити та попередити. 

6. Термін діі договору 
. підписання його Сторонllt!и і діє 

б.l. Договір набуває чинноСТІ з моменту 
до його остаточного виконання. 

Договору не допускається. б.2. Одностороннє розірвання цього 

7. РеквіЗВТIІ сторіІІ 
ВІІКОІІDвець 

Оргаllізатор 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозиціЄIО 
постійної комісії з питань 
розвитку та блаГОУСТРОIО територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будіВНltцтва та інвестицій -
ГОЛОВНltіі спеціаліст земельного відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

Виконуючий обов"пки міського 
голови - заступник міського 
голови 
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Л.М.ГУдименко 

В.О.Андрєєв 
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Додаток 2 

до ~о~ядку Проведення земenЬНIІХ 
аУКЦІОНІВ щодо ореНДІ. землі В м. 
Бровари, затвердженого рішенням 
Брова~ськоі міської рад •• від ((J()) 

ot 2008р. -

БроваРСЬКОl\lУ I\licIIKOl\lY 
голові 

AllTOllelllCY 8.0. 

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

ЗАЯВА 
ва участь у земельному aYKQiOlli щодо ореНДІІ зеl\lлі в 1\1. БроваРl1 

Прошу допустити до участі в земельному аукціоні щодо оренди землі в 1\1. 

Бровари. 

3UШaик(повне наіменування, rпБ)-

Lд ЄДРПОУ, ідентифікаційний код або номер -

--~~~--------~--------kеріВIІИк або уповноважена особа -
~:П~ОРТ~-------N!--9---------.-вид--ан~и~й~«~~»~---------~------р. -- "-------------------------------------------
~ • . ка або уповноваженої особи-

ент, що посвідчує повноввженКR кеРІВВИ 

л- . 
от (земельна ділянка): 



lІоверненWI гарантійного внеску: 
&аІІК otplfмувач: 

-
• 
Код оТРlsмyвача: 

мфО: 

. -
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Реквізити банківського рахунку дпя 

Зобов'пання ЗВJlвника 
3 умовами та правилами проведення аукціону ознайомлений та зобов'язуюсь іх 
Вtlконувати. 

«_» 200_ р. 
(прізвище та ініціали) 

М.п. 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозиціЄIО 
постійної комісії з питань 
розвитку та бnaroустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій -
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головний спеціаліст земельноro відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

Виконуючий обов"юки міськоro 
гоnови - заступник міськоro 
голови 

Л.М.Гудимеllko 

В.О.Андрєєв 
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