
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИївськоl ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

. ~po затверджен~ ~Иt:Aасового положення про порядох, 
проведення аУКЦІОНІВ Із набyтrя права оренди земельних І 

ділянок в м. Бровари 

Розглmyвши подання земельного відділу від 13.08.2008 року N!! 1107 
про затвердження Тимчасового положення про порядок проведення 
аукціонів із набyтrя права оренди земельних ділянок в м. Бровари, з метою 
врегулювання порядку надання земельних ділянок в оренду в м. Бровари 
відповідно до ст.ст.12, 124 Земельного кодексу Украіни, ст .. 16 Закону 
Украіни «Про оренду землі», Закону Украіни "Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України" від 03.06.2008 року N!!309-VI, п.34 ст.26 Закону 
Украіни <<Про місцеве самоврядування в Украіні», Закону Украіни <<Про 
засади державної регуляторної політики У сфері господарської діяльності», а 
також враховуючи пропозиції постійної комісії з питань розвитку та 
благоустрою територій, земельних відносин, архітектури, будівництва та 
інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Тимч~сове положення про порядок проведення аукціонів із 
набyтrя права оренди земельних ділянок в м. Бровари, що додається. 

2.Визначити виконавцем аукціону комунальне підприємство Броварської 
. міської ради <<Бровариінвестбуд». 

З.Дaliе Тимчасове положення діє до прийнятrя відповідного Закону 
Верховною Радою Украіни. 

4.Дане рішення набирає чинності з дня офіційного оприлюднеННJI в газеті 
Броварської міської ради "Броварська панорама". 

s. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 
питань розвитку та благоустрою територій --а. відносин, архітектури, 
БУдівництва та інвестицій. о 1 І It ~ 
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Затверджено 
Рішення Броварської міської ради 
від 28 серпня 2008 р. Н! RЗ1-IsI-~ 

Тимчасове положення про порядок проведення аукціонівв із набyтrя 
права оренди земельних ділянок в м. Бровари 

Тимчасове положення про порядок проведення аукціонівв із набyтrя 
права оренди земельних ділянок в м. Бровари (надалі - Положення) розроб
лене відповідно до !<онституції України, Земельного кодексу Украіни, Гос
подар~ького ~~ Цившьног? кодексів України, Бюджетного кодексу Украіни, 
ЗакОН1в УКР81НИ «Про МІсцеве самоврядування в Україні», «Про оціику 
земель», <<Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну 
ДЇЯЛЬність», <<Про оренду землі», інших нормативно-правових актів з питань 
регуmoв8ИНJI земельних відносин в Україні. 

1. Загальні положення 

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

- аукціон - форма надання земельних дimmOK в користування (оренду), 
відповідно до пої право на отримання земельної ділянки в оренду набуває 
ТОЙ зареєстрований претендент, який запропонував на аукціоні та сплатив за 
u u· 
иого результатами наивищу цшу за лот; 

- виконавець - юридична особа, уповноважена Броварською міською 
радою на підготовку та проведення аукціону; 

_ гарантійний внесок - внесок, який має сплатити претендент до 
подання заяви на участь у аукціоні як забезпечення своіх зобов'язань в разі 
перемоги у аукціоні; 

_ зареєстрований претендент - претендент, ЯКИЙ, оплатив 
реєстраційний та гарантійний внески та уклав із Виконавцем Договір про 
умови участі в аукціоні (додаток 2 до цього Положення), та зареєструвався 
перед початком проведеННJI земельного аукціону; 

_ земельна ділянка - частина земноі поверхні в межах міста Бровари з 
установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо 

неі правами; 
_ крок аукціону - розмір підвищення ціни лоту; 
_ ліцитатор - фізична особа з відповідною підготовкою тalабо досвідом 

проведення торгів, яка безпосередньо проводить торги на аукціоні; 
_ лот - окрема земельна діпянка, що призначена для передачі в оренду 

за результатами аукціону, який присвоєний відповідний номер; 
_ орендодавець земельноі дinянки - Броварська міська рада; 
_ претендент - особа, яка у встановлений цим ПоложеННJIМ термін 

подала заяву на участь в аукціоні; 



- . ре:С1раційний внесок - внесок, який претендент сплачує за 
peєcтpaцno иого як учасника аукціону і який спрямовується на покриття 
витрат щодо проведення аукціону; 

- упо~нов~ена особа претендента - особа, яка діє в інтересах претен
дента на ПІдставІ належним чином оформленої довіреності або статуту (по
ложення, засновницького договору) претендента - юридичної особи. 

1.2. П~л~ж~ння визначає організаційно-правові засади і порядок проведен
ия aYКЦI~HIB ІЗ набyтr~ п~ав~ орен:Ф' земельних ділянок в м. Бровари. 

V 1.3. Об єктами aYKЦIOHIB,BIД~OBIДHO до Положення, є лоти, що ВКJJЮчені до 
v затверджен~го. Бро~арською МІ~ЬКОЮ радою) за поданням земельного відділу 

V БроваРСЬКОI МІСЬКОІ ради, перелІКУ земельних ділянок, які підлягають надан
ню в оренду на аукціоні. 

1.4. Дія Положення не поширюється на: 
- проведення земельних торгів щодо продажу земельних ділянок на 

конкурентних засадах; 

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

власникам цього майна; 

- надання земельних ділянок для будівництва об'єктів соціального 
призначення, затверджених рішенням Броварської міської ради; 

- надання земельних ділянок для будівництва соціального і доступного 
житла; 

- надання земельних ділянок для розробки корисних копалин та 
спеціального водокористування відповідно до 01рИМаних спеціальних 
дозволів (ліцензій); 

- надання земельних ділянок для використання реліriЙНИМИ організаці
ями (під культовими будівлями), які легалізовані в Украіні; 

- надання земельних ділянок в оренду за рimеlШЯМ Броварської міської 
ради на виконання рішення суду. 

1.5. Якщо земельна ділянка перебуває в постійному користуванні чи оренді, 
то така ділянка чи їі частина може бути виставлена на аукціон за згодою зем
лекористувача або після попереднього вилучення земельної ділянки у такого 
землекористувача у встановленому законом порядку. 

1.6. Орендарями земельних ділянок можуть бути будь-які громадини Ук
раіни та іноземних держав, особи без ГPOM8ДJIНCТВa, українські та іноземні 
юридичні особи. 

1.7. Рішення про надання зем~них ділянок ~ ope~ за результатами 
аукціону затверджує Броварська ~ICЬKa рада на П1ДС~1 РІШення про вКJПQ

чення земельної ділянки до ПерелІКУ та Протоколу аукцІОНУ. 
1.8. Виконавець має право відмовитися від проведення аукціону по окре

мому лоту не пізніше, ніж за 1~. днів до його проведе~ ~ обов'язковою 
публікацією офіційної інформaцu про ~~c~~ аУКЦІОНУ 13 з~начеННJIМ 
причини скасування на офіційному сантl МІСЬКОІ p~ У мереЖІ Інтернет. 
Рішення Виконавця щодо відмови від проведення аУКЦІОНУ може буш скасо-
ваие Броварською міською радою. 
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1.9. Контр... оль. за .підго .. товкою та проведеникn.. .. ПЛІУ. аУКЦІОШВ здійснює 

виконавчии КОМІтет МІСЬКОІ ради. 

2. Виконавець 

2. ~. 3 метою безпосередньої підготовки та проведення аукціонів, Броварсь
ка МІська рада призначає ВиконавЦJI. 

2.2. Виконавець має наступні Повноваження: ..... . 
- ЗДІИСНЮЄ ПІДГОТОВКУ ЛОТІВ дО аукціону; 

. - опр~юднює. інформацію про проведення аукціонів, умови участі в 
аУКЦІОНах, ВІДМОВУ ВІД проведення аукціонів по окремих лотах; 

- заб~ЗП~чує ознайомле~ня Претендентів з інформацією щодо прове
дeННJI аУКЦІОНІВ (в тому ЧИСЛІ З цим Положенням), інформацією по лотах, 
умовами оренди; 

- приймає документи від Претендентів; 
- відкриває окремий банківський рахунок для обслуговування 

аукціонів; 

- приймає від Претендентів реєстраційні та гарантійні внески, реалізує 
інформаційні пакети по аукціону; 

- повертає сплачені гарантійні внески Зареєстрованим претендентам, 
JПd не перемогли в аукціоні (крім випадків, визначених цим Положенням); 

- після державної реєстрації договорів оренди землі, укладених за ре
зультатами аукціону, перераховує, на визначений Броварською міською ра
дою рахунок, гарантійні внески Переможців аукціону; 

- знімає з аукціону лот у разі ВИJIВЛення порушень порядку підготовки 
та проведеННJI аукціону, встановлених Положенням; 

. - ПРИIIИВJIЄ аукціон у випадку ВИJIВЛення порушення порядку проведен

RJI аукціону, яке може вплииути на його результати; 
- складає протоколи про результати аукціону; 
- приймає рimеlПlJI про поновлення торгів по лоту або про ЗНJIТrЯ лоту з 

аукціону, у випадку коли Претендент - переможець аукціону, відмовився від 
підписання протоколу аукціону; 

_ ставить перед Броварською міською радою питання про визнання, у 
встановленому законом порядку, недійсними результатів аукціону по лотах, 
щодо яких були ВИJlВJlеНЇ порушення, якщо такі порушення були ВИJIВЛені 
niели зЕЩіичення аукціону та вплинули (могли вплинути) на його результати. 

3. Пїдготовка аукціону 

3.1. ІПдготовка аукціону передбачає: . . 
_ формування переліку земельних ДІЛЯНОК, JIК1 передбачається надавати 

в оренду через аукціон; ..... . .. 
_ підготовку організаційнО-РОЗПОРЯДЧОI та теХНІЧНОI документацll щодо 

проведеННJI аукціону; 
_ виготовлеlПlJI проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділвнок· , . . 
_ публікацію інформаційного ПОВІДомлення про проведення аУКЦІОНУ; 



- прИЙНJ1Т1'я заяв ~a. участь в аукціоні; 
- укладан~ ... ДОГОВОРІВ ІЗ заявниками про умови участі В аукціоні. 

3.2. ПопереДНIИ ?ерелlК земельних ділянок, що призначені для надання В 
оренду чер~з аУКЦІОН (надалі - Попередній перелік), затверджується Бро
варською t:Dською радою з~ поданням інвестради. Одночасно з затверджен
ВJIМ П~Р~ІКУ Броварська MICЬK~ рада надає Виконавцеві дозвіл на розробку 
проеКТІВ ВІдведення земельних д1ЛJlНОК. 

3.3. На підставі затвердженого Попереднього переліку Виконавець ор
ганізує розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

3.4. mеля розробки та погодження проектів відведення та отримання пози
тивного висновку державної експертизи за цими проектами Броварська місь
ка рада затверджує проекти відведення, затверджує перелік земельних 
ділянок, що виставляються на аукціон (надалі - Перелік), дату проведення 
аукціону та істотні умови договорів оренди. 

3.5. На підставі рішення Броварської міської ради про затвердження Пере
ліку Виконавець, не пізніше як за ЗО днів до проведення аукціону оприлюд
шає на офіційному сайті міської ради у мережі Інтернет офіційну інформацію 
про проведення аукціону. 

3.6. Офіційна інформація про проведення аукціону має ВКJПOчати такі 
відомості: 

- дату та час проведення аукціону; 
- місце проведення аукціону; 
- перелік лотів, які виставляються на аукціон з зазначеНШІМ місцезна-

ходження, Ш10щі, цільове призначення земельних ділянок; 
- умови участі в аукціоні; 
- розмір гарантійного та реєстраційного внесків; 
- вартість інформаційного пакету; 
_ назву, адресу установи, прізвище,. посаду та номер тел~фОНУ о~об~, у 

пої можна ознайомитись із документацІЄЮ щодо умов учаСТІ в аУКЦlОШ та 

інформацією по лотах. 
3.7. 3 моменту оприлюднення офіційної інфор~аці! Виконавець H~aє мож

ливість особам які бажають взяти участь в аУКЦlОШ, придбати за ЦІНОЮ, що 
, • u • 

встановлюється Виконавцем, інфОРМ8ЦІЙНИИ пакет уча~ника аукцІОНУ та на-
дає безкоштовні консультації з питань пр~ведення ~YКЦIOНY. 

3.8. Інформаційний пакет має в~чати ~форм8Ц1Ю щодо: 
_ місцезнаходження, ПЛОЩІ та ЦІЛЬового призначення земельних 

ділянок; .. 
_ викопіювання з генплану, схему РОЗМІщення земельних Д1ЛJIНок; 
- умови використання земельних ділянок; 
- істотні умови договору оренди; 

- копію цього Положення; .. 
_ інші матеріали і документи (при неоБХІДНОСТІ); . 
_ номер рахунку, відкритого ДJJJI о~слуго~ув~ аУКЦІОНУ; 
_ бланк договору про умови учаСТІ в aYКЦIO~I •• 

3.9. Особа, па бажає прИЙНJ1ТИ участь У аУКЦІОНІ, має пода~ Виконавцю 
З8JJВу на участь в аукціоні на коЖНИЙ лот окремо. Приим~ заяв 
РОзпочинається з моменту оголошення про проведення аУКЦІОНУ та 



Haєтьc~ з моменту оголошення про проведення аукціону та закі ється 
за 5 ДИШ до дати проведення аукціону. вчу 
З.10. Заява на участь у аукціоні подається Виконавцеві згідно із затвердже
ною формою (додаток 1) в двох примірниках. 
З.11. Подана заява разом з до~аними документами ДJUI участі в аукціоні 

реєструється ~иконавце~ у КНИЗІ 'реєстрації, їй присвоюється реєстраційний 
номер. У КНИЗІ реєстраЦll. також МІСТИТЬСЯ інформація про дату поданни заяв, 
номер лоту та дату аУКЦІОНУ, на який вона подається, а також порядковий 
номер заяви. 

З.12. Учасник аукціону - юридична особа разом із заявою має подати на
ступні документи: 

- нотаріально посвідчені копії установчих документів; 
- копію та оригінал свідоцтва про державну реєстрацію юридичної 

особи; 

- копію та оригінал платіжного документа про сплату гарантійного 
внеску; 

- копію та оригінал платіжного документа про сплату реєстраційного 
внеску; 

- довідку про банківський рахунок/рахунки, з JIКИX здійснюватимуться 
розрахунки за придбану земельну дiтmкy; 

- копію та оригінал документа, що посвідчує право уповноваженої осо
би на виконaннJI дій, пов 'язаних із проведеННJIМ аукціону (у випадку 
необхідності). 
Цей перелік документів є вичерпним. 
З.ІЗ. Учасник аукціону - фізична особа разом із заявою має подати наступні 
документи: 

- копію та оригінал свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи
підприємця (ДmI лотів, використання JIКИX передбачає підприємницьку 
діяльність); 

- копію та оригінал платіжного документа про сплату гарантійного 
внеску; 

_ копію та оригінал платіжного документа про сплату реєстраційного 
внеску; 

_ довідку про банківсьКИЙ рахунок/рахунки, з яких здійснюватимуться 
розрахунки за придбану земельну дiтmкy. (ДmI. фізичних осіб - не 
підприємців така довідка подається за HaJlВHOCТ1 банювського рахунку); 

_ копія та оригінал документа,. що посвідчує прав~ уповноваженої 
особи на виконання дій, пов'JIЗаних 13 проведеВНJIМ аУКЦІОНУ (у випадку 
необхідності). .. 
Фізична особа також подає свій паспорт та ДОВІДКУ про присвоЄННJI ІДен-

тифікаційного номеру фізичної особи - платника податків. 
Цей перелік документів є вичерпним. 
З.14. Всі діі, пов'JIЗаиі із заповнеВНJIМ та под~ ЗaJIВи на участь в 

аукціоні, виконуються безпосередньо ЗaJIВником або иого уповноваженою 
особою. 
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3.15. Виконаве~ при прийнятrі ЗaJIВ Претендентів перевіряє: 

- правИЛЬНІСТЬ оформлення ЗaJIВИ· . .. ' 
- В1дПОВ1ДНІСТЬ документів, що додаються до ЗaJIВИ, переліку, встанов-

леному пунктами 3.12 чи 3.13 Положення; 
- відповідність копій документів їх оригіналам. 

~ригіи8JIИ дo~eHTiB повертаються ЗaJIВНИКУ безпосередньо після за
К1нчеНИJI переВІРКИ. 

3.16. Якщо під час перевірки поданих документів не виявлено помилок та 
порушень, представник Виконавци: 

- у при~утності Претендента (уповноваженої особи Претендента) 
pe~yє поданІ документи окремо по кожному лоту в книзі реєстрації, дО 

ЯКОІ заноситься порядковий номер, дата, реквізити Претендента або уповно
важеної особи; 

- засвідчує подані документи своїм підписом та печаткою; 
залишає в себе подану Претендентом заяву та копії доданих до неї доку
ментів; 

-робить на одному примірнику заяви про участь в аукціоні відмітку про 
іі реєстрацію та повертає цей примірник Претенденту. 
3.17. Документи повертаються заявнику без реєстрації у випадках: 

- виявлеНИJI помилок, які впливають на зміст заяви; 
- відсутності на момент поданНJI заяви документів, передбачених цим 

ПоложеИIIJIМ; 
- подання заяви особою, яка не має на це відповідних повноважень. 

Цей перелік підстав є вичерпним. 
Шеля виправлеННJI виявлених помилок Претендент має право подати доку-

менти повторно. 

З.18. Прийом документів для участі в аукціоні завершується за п'ять робо-
чих днів до ДНJ! його проведеННJI. 
З.19. Претендент вправі придбати на аукціоні лише ті лоти, ДJIJI участі в 

аУКЦіоні щодо JIКИX він був зареєстрований. у випадку, коли Претендент по
дає заяви на кілька лотів, до кожної з них додаються копії документів, пере
дбачених пунктами З.12 чи З.ІЗ ПоложеННJI за виюпочеННJIМ Hoтapi8JIЬHo по
свідченої копії установчих документів юридичної особи, що подається в од-
ному примірнику. 

З.20. Зареєстрована заява є підставою ДJIJI укладеННJI з Претендентом дого
вору про умови участі в аукціоні та набyrrя Претендентом статусу За-
реєстрованого претендента. 

4. Порядок та умови проведеННJI аукціону 

4.1. Аухціон проводиться за наявності ~e менше двох Зареєстрованих пре
тендентів на відповідний лот. За наявноСТІ лише одного Зареєстрованого пре
тендента на відповіДНИЙ лот або відсутності жодного аукціон за цим лотом 
ВИЗнається таким, що не відбувся. 

4.2. у день проведеННJI аукціону ~иконавцем пр~водиться реєстрація заяв
НИкіВ. Реєстрація починається за ДВІ ГОДИНИ та заюнчується за 20 хвилин дО 
початку аукціону. кожному Зареєстрованому Претенденту Виконавцем 



в~аЄТЬСJl табличка з HOMepo~ Зареєстрованого Претендента. Претенденти, 
JU(1 не за~еєструвалИСJl на аУКЦІоні, до участі в аукціоні не допускаюТЬСJl. 

4.3. Шеля оголошення початку проведеННJI аукціону Виконавець ознайом
JПQє Зареєстрованих претендентів та присутніх на аукціоні осіб з основними 
правилами пров~дення. аукціону (в частині, що безпосередньо стосується 
провед~ННJI аУКЦІОНУ ПІСЛЯ цього оголошення) та оголошує лоти, виставлені 
на аУКЦІОН. Оголошення ПО кожному лоту має містити інформацію щодо: 

- номеру лоту; 
. - характеристики земельної ділянки (місцезнаходження, площі, 

ЦІЛЬового призначення, умов оренди тощо); 

. - загальній кількості та найменування Претендентів, допущених до 
аукцІОНУ за цим лотом. 

4.4. Після оголошення лотів Виконавець представляє ліцитатора та передає 
йому слово. 

4.5. Ліцитатор проводить аукціон в наступному порядку. 
4.5.1. Аукціон починається з оголошення ліцитатором номеру лоту, його 

характеристик та стартової ціни. Якщо два або більше Зареєстрованих пре
тендентів сповістили про готовність придбати лот, ліцитатор починає торг 
ударом аукціонного молотка. 

Торг ліцитатор проводить ПlJlЯXом збільшення останньої оголошеної 
ціни на розмір кроку аукціону. Значення кроку аукціону встановmoєrься Ви
конавцем та зазначається в інформації ПО кожному лоту. 

Якщо після триразового оголошення стартової ціни ніхто з учасників 
не висловив бажання придбати лот за ціною, оголошеною ліцитатором, або 
таке бажання вислови лише один учасник, лот знімаєrься з продажу на цьому 
аукціоні. Учасникам, які відмовилися придбати лот за стартовою ціною, га
рантійні внески не повертаються. 

4.5.2. У ході аукціону Зареєстровані претенденти повідомляють про намір 
придбати лот за оголошеною ліцитатором ціною двома способами: підняттям 
таблички з номером, повернутим до ліцитатора, що засвідчує прИЙНЯТТя ціни, 
запропонованої ліцитатором (прИЙНЯТТя пропозиції ціни без голосу), або 
підиятrям таблички і одночасним оголошеННJIМ своєї пропозиціі сТосовно 
ціни лота, яка повинна буш більшою, ніж названа ліцитатором ціна мінімум 
на один крок аукціону (пропозиція ціни з голосу). . 

Якщо запропонована Зареєстрованим претендентом цша перевищує 

оголошену ліцитатором ціну, ліцитатор називає номер учасника і повідомляє 
про його пропозицію. У разі коли ціна, ~апропонована з ~лосу одним із За
реєстрованих претендентів, більша за Ц1ну, оголошену Лl~ТОРОМ, але не 

кратна кроку аукціону, ліцитатор ТРаК:>'Є таку. проп.озиц~ ЯК. згоду З~
реєстрованого претендента збільшити ~ на ВlДПовщну КШЬ~СТЬ кроКІВ 
аукціону, називає номер цього учасника 1 запропоновану ним Ц1ну, кратну 

кроку аукціону. . . 
Якщо Зареєстрований претендент mдняв ~аБЛИЧКУ та оголосив цtнy, 

Meнmy за оголошену ліцитатором або попереднІМ Зареєстрованим претен
дентом, ліцитатор повторює свою ціну або ціну попереднього За-



реєстрованого претендента, вважаючи піднятгя таблички Зареєс1рОВаним 
прете~ентом, що запропонував меншу ціну, за згоду прийняти ціну, яку на
звав mцитатор або попередній ЗареЄС1рований претендент. Після цього 
ліцитатор оголошує наступну ціну, збільшену на крок аукціону. 

Мовч~1UI Зареєстровано~о претендента, що першим підняв табличку з 
номером ПІСЛЯ оголошення ЛІцитатором ціни, 1рактується як згода За

р~єстрованим претендентом на запропоновану ліцитатором ціну. Після цього 
ЛІцитатор .називає номер Зареєстрованого претендента, що першим підНJIВ 
табличку, І ?голошу~ наступну ціну, збільшену на крок аукціону. 

у P~I, коли ПІСЛЯ оголошення запропонованої ліцитатором ціни, одно
часно деКІлька Зареєстрованих претендентів піднімають свої таблички з но
мером (без голосу), ліцитатор називає нову ціну, збільшену на крок аукціону, 
не оголошуючи номерів Зареєстрованих претендентів до того моменту, коли 
будь-який з них не оголосить свою ціну або ліцитатор не визначить, який з 
Зареєстрованих претендентів підняв табличку першим при черговому збіль
шенні оголошеної ліцитатором ціни. 

Якщо при послідовному збільшенні ціни ліцитатором одночасно 
декілька Зареєстрованих претендентів залишають свої таблички піднятими, 
ліцитатор у будь-який момент на свій розсуд може запропонувати їм оголо
СИТИ свою ціну і після першого оголошення одним з Зареєстрованих претен
дентів своєї пропозиції назвати номер Зареєстрованого претендента, що ого
лосив пропозицію, а також запропоновану ним ціну, а потім оголосити на
ступну ціну, збільшену на крок аукціону. 

у разі, коли два або більше Зареєстрованих претендентів одночасно по
годилися з оголошеною ціною, але не погодилися з наступною ціною, збіль
шеною на крок аукціону, ліцитатор може оголосити про зменmення кроку 

аукціону і назвати наступну ціну, збільшену на новий крок аукціону. Якщо 
після цього ніхто з Зареєстрованих претендентів не висловить свого бажання 
придбати лот за оголошеною ліцитатором останньою ціною, ліцитатор може 
запропонувати їм оголосити свою ціну. Шеля оголошення одним з За
реєс1рОВаних претендентів своєї пропозиції ~aTOp називає номер За
реєС1рОВаиого претендента, що оголосив пропозицІЮ, атакож .запропоновану 

вим ціну. У разі, коли ще один з Зар.еєстров~ претендеН~IВ пого~ся з 
такою ціною, ліцитатор продовжує зб1ЛЬ~ати ЦІНУ на новив крок a~oнy. 
Яюцо ніхто із Зареєстрованих претендеНТІВ не запропонує свою ЦІНУ, лот 

знімається з торгів. и • 

у разі, коли після триразового ~овторення останньОI ЦІНИ, не буде за-
пропонована вища ціна, ліцитатор ЗаКІНЧУє торги за лотом одночасно з уда

ром аукціонного молотка та проголо~е~ слова .. <<Продано)?, називає ціну 
продажу лота, номер переможця ~ргш І ВИКJIИI(ає ного для П1ДПИСання про

ТОКОЛУ, який ведеться під час аУКЦІОНУ. 
4.6. За результатами аукціону по кожному лоту Виконавець складає про-

ТОКОЛ в якому зазначає: 

- номер лоту; . . . 
_ характеристики земельної ДЇJIJIВКИ (МІсцезнаходження, ПЛОЩІ, ЦІЛЬо-

вого призначення, умови оренди тощо); 
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- найменування Зареєстрованих претендентів, допущених до аукціону 

за цим лотом; 
u 

- н~еиування переможця аукціону; 
- цlИY лоту за результатами аукціону; 
- розмір комісійної винагороди ліцитатора. 

4.7. Протокол аукціону підписується представником Виконавця на 
аукціоні, секретарем ~~цioнy, ліцитатором та переможцем аукціону (його 
представником). В разІ ВІДМОВИ переможця аукціону (його представника) від 
підписання протоколу результати аукціону за цим лотом скасовуються, а За
реєстрований претендент знімається з участі в аукціоні. 

4.8. Кошти сплачені Зареєстрованим претендентом як реєстраційний внесок 
та за інформаційний пакет поверненню не підлягають. 

4.9. Витяг з Протоколу по відповідному лоту та документи, що підтверд
жують сплату Переможцем аукціону визначеної за результатами аукціону 
ціни лоту є підставою для укладення між Броварською міською радою та пе
реможцем аукціону договору оренди земельної дimппcи. 

4.10. на аукціоні можуть бути присутні Зареєстровані претенденти (іх 
представники), які подали заявки на відповідний лот, та представники ор
ганів місцевого самоврядування м. Бровари. Інші особи можуть бути при
сутні на аукціоні за згодою Виконавця. 

4.11. Результати аукціону по кожному лоту протягом 5 днів з моменту його 
завершеННJI оприлюднюються Виконавцем на офіційному сайті міської ради 
у мережі Інтернет. 

4.12. Після закінчеННJI аукціону по кожному лоту Виконавець та/або 
ліцитатор мають право оголосити перерву до 15 хвилин або (один раз на 
день) обідню перерву тривалістю 1 година. 

4.13. Усі суперечки з BeдeННJI аукціону Виконавець розв'язує безпосередньо 
у процесі його проведеННJI. 

4.14. ІНд час проведеННJI аукціону (від моменту його початку і до завер-
шення по кожному окремому лоту) не допускаєrься: 

- BeдeННJI розмов між учасниками аукціону ~ запрошеними особами; 
. _ втруч8IШJI будь-яким способом в аукцІОН по конкретному лоту 

особам, JIКЇ не заявлені в торгах по цьому лоту; 
_ переміщеННJI Зареєстрованих претендентів та запрошених осіб по 

залу· 

, _ BeдeННJI фото-, відео-, телезйомки аукціону без дозволу ліц~тора; 
- здійснеННJI інших дій, що порушують порядок веден:ня аУКЦІОНУ. 

4.15. для ycyнeННJI порушень та поновле~ пор~ пІД час проведеННJI 
аукціону Виконавець а також ліцитатор (за ВІДСУТНОСТ1 заперечень Виконав-
ЦJI) мають право: 

_ усно попередити Зареєстрованого претендента чи запрошену особу 
про ycyнeНВJI порушень; .. 

_ вимагати від Зареєстрованого претендента чи запрошеН01 особи за-
JlИiInrrи приміщеННJI аукціону за неодноразове порушеННJI порядку прове-

дellНJl аукціону; 
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- не допу~~ти проведення аукціону по конкретному лоту за 
поруше~, HeC~ICHl з подальшим веденням аукціону по лоту. 
ЗазначеН1 санКЦll можуть застосовуватись окремо або у сукуп . 

6 А· б ноСТІ. 
4.1 • ~10H м~же утн визнаний таким, що не відбувся, у разі: 

- ВІДсутносТІ Зареєстрованих претендентів або ж HaJlВHOCTi пише одвого 
Зареєстрованого претендента по окремому лоту; 

· - не сплати переможцем аукціону визначеної за результатами аукціону 
Ц1НИлоту; 

· - не укладення переможцем аукціону договору оренди земельної 
дUIJlНКИ; 

· - відмови переможця аукціону від сплати комісійної винагороди 
лщитатору; 

. - . порушення переможцем аукціону договору про умови участі в 
аУКЦІОНІ. 

4.17. Рішення про визнання аукціону таким, що не відбувся, в день прове
деlllDI аукціону приймає Виконавець, а після дня проведення аукціону -
Броварська міська рада на своєму пленарному засіданні (сесіі). 

5. Укладання договору оренди 

5.1. Рішення Броварської міської ради про надання земельної ділянки в 
оренду приймається на підставі рішеlllDI про ВКJПOчення земельної ділянки до 
Переліку та Протоколу аукціону. 

5.2. Аукціон вважаєrься таким, що відбувся, з моменту підписання прото
колу. Договір оренди земельної ділянки підлягає нотаріальному посвідченmo 
та державній реєстрації. 

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

5.4. Договір оренди земельної ділянки має відповідати типовому договору, 
затвердженому постановою КМУ від 03.03.04 р. N!!220. 

5.5. Умови договору, не зазначені в типовому договорі та умовах проведен
ия аукціону визначаються за погодженням сторін. 

5.б. Договір оренди укладається в 30-ти денний термін з моменту прий
lIJIТrя рimеиня Броварською міською радою про надання земельної ділянки в 
оренду. 

5.7. У разі відмови переможця аукціону укласти Договір оренди земельної 
дinявки аукціон по відповідному лоту визнаєrься таким, що не відбувся, а 
гарантійний внесок переможцю аукціону не повертається. 

5.8. Право оренди земельною дinянко~ B~aє у. Орендаря після підпи
сввия акту приймання-передачі земеЛЬНО1 Д1JIJIНКИ зпдно з укладеним дого-

вором оренди. 

б. Порядок розподілу та використання коштів від проведення аукціонів 

б.l. на рахунок Виконавця аукціону H~OДJIТЬ ~ .. оmти: . 
- від реалізації учасникам аукціону mформац1ИНИХ пакenв; 
- реєстраційні внески; 
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- гаранТІИНІ внески; 
- визначеної за результатами аукціону ціни лоту (за вирахуванням 

гарантійного внеску). 

6.~. Ko~, що ~адійпши В~конавцю аукціону від реалізації учасникам 
аУКЦІОНУ ІНФОР~~ІИНИХ пакеТІВ та реєстраційні внески не повертаються 
учасникам. аУКЦІОНІВ, та використовуються Виконавцем аукціону на покритrя 

витрат з ПІДГотовки та проведення аукціонів, а також на підготовку наступ
них аукціонів. 

6.3. Сума гарантійного внеску повертається всім учасникам аукціону про
TJlГOM 1 О банківських днів після закінчення аукціону, за ВИКJПOчеRНJIМ осіб, 
знятих з участі в аукціоні в зв' язку з невиконанням ними умов, передбачених 
цим Положенням, та переможців аукціону. 

6.4. В разі, якщо визначена за результатами аукціону, ціна лоту перевищує 
розмір гарантійного внеску за цим лотом, переможець аукціону зобов'язаний 
сплатити Виконавцю різницю між ціною лоту за результатами аукціону та 
гарантійним внеском протягом 5 (п'вти) банківських днів з моменту підпи
сання протоколу аукціону. 

6.5. Кошти, отримані Виконавцем від переможців аукціону в сумі ціни 
лоту, визначеної за результатами аукціону, протягом 10 банківських днів 
після укладення договору оренди, перераховуються Виконавцем до бюджету 

м. Бровари. 

7. Відповідальність сторін 

7.1. Результати аукціону, а також усі рішення, дії або бездіяльність органів 
місцевого самоврядування, їх посадових осіб, громадян та юридичних осіб, 
пов'язані з проведеННJIМ земельного аукціону, можуть бути оскаржені в суді 
відповідно до чинного законодавства України. 

8. Умови оренди 

8.1. Броварська міська рада, затверджуючи Перелік, BCТaнoвmoє істотні 
умови договору оренди, зокрема: . 

_ укладення договору ope~. з~о ~. ~ОВИМ договором, 
затвердженим постановою Кабінету МiHICТP~ ~кра1НИ ВІД 03.03.04 р. N!!220 
та умовами, визначеними на земельному a~lOН1; 

_ використання земельної дїЛJПIКИ за ц~овим призна;енням; .. . 
_ розмір орендної плати в відсотках ВІД нормаТИВНОI ГРОШОВОІ ОЦ1ВКИ 

землі та в грошовому виразі; . 
_ відшкодування орендарем витрат на розробку проекту ВІдведення 

земельної ділянки; 
- умови використання земельної дїЛJПIКИ; 
_ встановлення для земельної ДЇJIJIНКИ обмежень .та Об~~ень;. .. 
_ здійснення відрахувань на розвиток СОЦlальНОI та Інженерно! 

іифраструхтури міста; . . 
_ передання в комунальну власність МІста частини ПРИМІЩень в збудо-

ваних на земельній дiлJпщЇ об'єктах; 
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- освоЄИНSI (забудова) земельної ділянки в певні строки; 
- дотрим8.ННJI державних будівельних норм; 
- оплата комісійних за проведенНJI аукціону на умовах, визначених 

доrовором про участь в аукціоні та Протоколом. 
8.2. Про умови оренди мають бути поінформовані всі Претенденти. 3а цієі 

умови Броварська міська рада може відмовити переможцю аукціону в 
укладенні договору оренди на інших умовах. 

Виконуючий обов' JlЗки міського 
rолови - секретар ради 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицією . ..,.. . ... 
ПОСТ1ИНОl коМіСП З питань 

розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 

будівництва та інвестицій -
виконуюча обов' JIЗКИ начальника 
земельного відділу - заступник 
начальника земельного відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Л.М.Гудименхо 

В.О.Андрєєв 
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Додаток 1 
до Тимчасового положення про порядок 
проведеННJI аукціонів із набyтrя права 

оренди земельних ділянок в м. Бровари, 

затвердженого рішенням Броварської 
міської ради 
від 28 серпня 2008 р. Н!! <13' -~ ... ()5'-

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

ЗАЯВА 
ва участь у аукціоні із набyтrя права оренди земельних ділянок в м. Бровари 

Прошу допустити до участі в аукціоні із набyтrя права оренди 

земельних ділянок в м. Бровари. 

3аяв~(повненайменування)-
Ідентифікаційний код або номер - . 
Свідоцтво про державну реєстрацію (ДЛJI юридичних осіб та фізичних осіб -
суб'єктів підприємницької діяльності) - . 
МісцезваходжеННJI (місце проживання) -
Керівник або уповноважена особа-
Паспорт - Н!! , виданий « » р. 

Документ, що посвідчує повноваження керівника або уповноваженої особи -

Лот (земельна ділянка): 

Реквізити банківського рахунку ДJIJI повернеННJI гарантійного внеску: 
Банк 
отримувач: 

НІ рахунку: 
Код отримувача: 
МФО: . 
З умовами та правилами проведення аукціону ознайомлений та зобов'язуюсь 
іх виконувати. 

«-» ____ 200_ р. 

М.П. (прізвище та ініціали) 



IS 
(Зворотна сторона) 

Перелік документів, що додається до заяви 
Юридична особа: 

- нотаріально посвідчені копії установчих документів; 
- коп~ та ори~нал CBiд~цтвa про державну реєстрацію юридичної особи; 
- коПUI та орипнал плаТІЖНОГО документа про сплату гарантійного внеску; 
- копія та оригінал платіжного документа про сплату реєстраційного 

внеску; 

- довідка про банківський рахунок/рахунки, з яких здіЙСlПOваТИМУТЬСJI 
розрахунки за придбану земельну ділянку; 

- довідка про відсутність заборгованості щодо платежів до бюджетів усіх 
рівнів; 

- довідка про відсутність заборгованості по заробітній платі; 
- копія та оригінал документа, що посвідчує право уповноваженої особи на 

виконання дій, пов' язаних із проведенням земельного аукціону (у випадку 

необхідності). 
Фізична особа: 
- копія та оригінал свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи

підприємци; 
- копія та оригінал платіжного документа про сплату гарантійного внеску; 
- копія та оригінал платіжного документа про сплату реєстраційного 

внеску; 

- довідка про банківський рахунок/рахунки, з яких здіЙСlПOваТИМУТЬСJI роз-
рахунки за придбану земельну ділянку; 

- копія та оригінал документа, що посвідчує право уп~вноважеНОі особи на 
Виконання дій, пов'язаних із проведенням земельного аУКЦІОНУ (у випадку необ
хідності); 

- копія паспорту; 
- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру. 

ПрИЙНЯТО від заявника всього __ ------ арк. 

м.n. 

Виконуючий обов'язки міського 
голови - секретар ради 



ПОДАВВЯ: 

земельвоro відділу, за пропозицією 
постійноі комісіі з питань .... 
розвитку та благоустрою територ1И, 

земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій -
виконуюча обов'язки начальника 

• • 
земельного в1РдШУ - заступник 

начальника земельного відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Л.М.Гудименко 

В.О.Андрєєв 
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Додаток 2 
до Тимчасового положенНJI про порядок 
проведенНJI аукціонів із набуття права 

оренди земельних ділянок в м. Бровари, 

затвердженого рішенНJIМ Броварської 
міської ради 
від 28 серпНJI 2008 р. Н! tP.:JIJ-;,;/ -/)5" 

Договір 
про умови участі в земельному аукціоні із набуття права оренди земельних 

ділянок в м. Бровари 

м. Бровари «_» ____ 200_ р. 

_-:::-_________________ (надалі - Виконавець) в 

особі :--___________________ --1' ЩО діє на 

підставі з однієї сторони, та 

в особі 
____________________ --', що діє ва підставі 

.......;. ____________ (надалі - Замовник), з другої сторони, ук-

лали цей договір про викладене нижче: 
1. Предмет договору 

1.1. Предметом Договору є Haд8ВНJI послуг з організаціі земельного аукці
ону із набуття права оренди земельних ділянок в м. Бровари у відповідності 
до Тимчасового положеННJI про порядок проведеННJI аукціонів із вабуття 
права оренди земельних ділянок в м. Бровари, затвердженого рimеlШJlМ Бро-
варської міської ради від «_» 2008 р. (надалі - ПоложеИНJI). 

1.2. Договір поширюється на земельний аукціов, запланований ва 
«--1) 200_ р. щодо наступних лотів: 

2. Зобов'язання сторін 
2.1. Виконавець зобов'язується: 
2.1.1. Надавати Замовнику за плату інформаційні пакети, які мїcтJ1ТЬ всю 

необхідну інформацію ДJIJI участі Замовника в аукціоні. 
2.1.2. Інформувати Замовника про час та місце проведеВВJI аукціону, 

зміни в порядку його проведеВВJI та про інші обставини, які можуть впливути 
на участь Замовника в аукціоні. 

2.1.3. Забезпечити підготовку аукціону. 
2.1.4. В разі перемоги Замовника на аукціоні надати йому витяг з прото

колу засід8ННJI аукціону щодо лоту, відносно якого Замовник визнаний пере-
можцем. 
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2.1.5. Прийняти від Замовника та зареєструвати належно оформлені 

з8JJВКИ на участь в аукціоні. 

2.2. Замовник зобов'язується: 
2.2.1 ..... О~атити вар.:ість придбаних інформаційних пакетів, сплатити 

реЄС'ІрацlИНИИ та гаранТІИНИЙ внески по кожному з лотів, на які він подає за
явку. 

2.2.2. Дотримуватись вимог Положення. 
2.2.3. В разі перемоги на аукціоні виконати всі зобов'язання, що пере

дбачені ДJIЯ переможця аукціону, згідно з ПоложеННJIМ, а саме: 
- підписати Протокол земельного аукціону по лоту, за яким Замовник 

став переможцем, з усіма додатками; 

- сплатити визначену за результатами аукціону ціну лоту (за вирахуван
ням сплаченого гарантійного внеску) Виконавцеві протягом 5 (п'яти) кален
дарних днів з моменту підписання протоколу про результаті торгів по 
відповідному лоту (у разі, якщо ціна лоту більша за розмір гарантійного вне
ску); 

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

- взяти на себе зобов'язання щодо передання в комунальну власність мі
ста частини приміщень в збудованих на земельній дiJIJIНЦЇ об'єктах згідно з 
умовами земельного аукціону; 

- сплатити комісійну винагороду ліцитатору в розмірі, визначеному в 

Протоколі; 
- подати на розгляд Броварської міської ради проект BiдвeдeВНJI земель

ноі ділянки протягом 90 днів з моменту надання Броварською міською радою 
дозволу на його розробку; 

- укласти договір оренди згідно з типовим договором, затвердженим по
становою Кабінету Міністрів України від ОЗ.ОЗ.04 р. Н!!220 та умовами, ви
значеними ва земельному аукціоні; 

- виконати інші зобов'язання, передбачені ПоложеВНJIМ ДЛJI переможци 
аукціону. 

з. Порядок розрахунків 

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

З.2. Розміри платежів за цим договором: 
вартість інформаційного пакету - ( гри-

вень); 
реєстраційний внесок - ( гривень); 
гарантійний внесок - ( гривень); 
комісійна винагорода ліцитатора - % від ціни лоту, визначеноі 

за результатами аукціону. 
з.з. Замовник оплачує вартість придбаних ним інформаційних пакетів 

попередньо, реєстраційні та гарантійні внески сплачує не пізніше ДВJI подан
ня заявки на участь в аукціоні, а комісійну винагороду ліцитатора - протягом 
S (п'яти) календарних днів з моменту підписання протоколу аукціону. 
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.3.4: Всі II?I~:e~~ перераховуються на рахунки, зазначені в цьому Дого
ВОрІ, КPI~ ~ОМІСІИНОl винагороди ліцитатора, яка перераховується на рахунок, 
вказании лщитатором. 

3.5. Якщо Замовник не переможе в аукціоні Виконавець повертає Замов
нику суму гарантійного внеску протягом 1 О банківських днів після за
кінчення аукціону. Сума гарантійного внеску не повертається в разі пору
шеННJI Замовником Положення, внаслідок чого його було знято з участі в 
аукціоні, та в інших випадках передбачених Положенням. В разі перемоги в 
аукціоні гарантійний внесок Замовника зараховується в рахунок платежів за 
придбання Замовником відповідного лоту. 

4. Відповідальність сторін 

4.1. У випадках невиконання або неналежного виконання зобов'язань пе
редбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність згідно з чин

ним законодавством України. 
4.2. Сторони не несуть відповідальність за порymеННJI своіх зобов'язань 

за цим Договором, ЯКЩО таке порymеННJI було викликано змінами в чинному 
законодавстві Украіни. 

5. Форс-мажорні обставини 

5.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне не
виконання зобов'язань за цим Договором, ЯКЩО це невиконання є прямим на

слідком обставШl непереборної сили, що виникли після підписання Догово
ру, які Сторони не могли передбачити та попередити. 

6. Термін дії договору 

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

6.2. ОДНОСТОРОlПІє розірвання цього Договору не допускається. 

7. Реквізити сторін 

Замовник 

Виконуючий обов'язки міського 
голови - секретар ради 

Виконавець 

І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

земельного відцілу, за пропозицією 
. U.. . ... 

ПОСТ1ИНО1 KOМlC11 З питань 

розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій -
виконуюча обов' ЯЗКИ начальника 
земельного відділу - заступник 
начальника земельного відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Л.М.Гудименхо 

В.О.Андрєєв 



f3.08·flD08' 
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Виконуючому обов'язки міського 
голови - секретарю ради 

.( З. ІХ' оjСапожку І.В. 

ПОДАННЯ 

Земельний відділ міської ради просить Вас РОЗГЛJIнути на черговому 
засіданні сесії міської ради питання про затверджеННJI Тимчасового положеННJI 
про порядок проведення аукціонів з набyтrя права оренди земельних дiЛJIнок в 
м.Бровари: 

1. Затвердити Тимчасове положення про порядок проведеННJI аукціонів із 
набyтrя права оренди земельних ділинок в м. Бровари, що додається. 

2.Визначити виконавцем аукціону комунальне підприємство Броварської 
міської ради <d)ровариінвестбуд». 

З.Дане Тимчасове положеННJI діє до ПРИЙНJl'lТЯ відповідного Закону 
Верховною Радою Украіни. 

4.Даие рішення набирає чинності з дня офіційного оприmoднеННJI в газеті 
Броварської міської ради ,,Броварська панорама". 

S. КОН'1'рОЛЬ за виконанням цього рішеННJI покласти на постійну комісію з 
питань розвитку та благоустрою територій, земельних відносин, архітеrrypи, 
будівництва та інвестицій. 

Виконуюча обов'JIЗКИ начальника 
земельного відділу - заступник 
начальника земельного відділу Л.М.Гудименко 
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