
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про продаж права оренди земельної ділянки І 
площею 1,2200 га, розташованої по бульв.Незалежності 

в районі розміщення Броварського шиноремонтного заводу 

Розглянувши подання земельного відділу від 22.01.2009 року Ng50 про 
продаж права оренди земельної ділянки площею 1,2200 га, розташованої по 
бульв.Незалежності в районі розміщення Броварського шиноремонтного 
заводу, керуючись ст.16 Закону України "Про оренду землі", ст. ст. 124,127, 
134-138, п. 12 Перехідних положень Земельного кодексу України, п. 34 ст. 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Украіні», а також 
враховуючи пропозиції постійної комісії з питань розвитку та благоустрою 
територій, земельних відносин, архітектури, будівництва та інвестицій, 
міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Продати право оренди земельної ділянки площею 1,2200 га, 
розташованої по бульв.Незалежності в районі розміщення Броварського 
шиноремонтного заводу, шляхом проведення аукціону. 

2. Затвердити Порядок проведення аукціону з продажу права оренди 
земельної ділянки (додається). 

3. Визначити уповноваженою особою на підготовку та проведення 
аукціону комунальне підприємство Броварської міської ради 
<<Бровариінвестбуд». 

4. Контроль за виконанням цього рішення 

комісію з питань розвитку T:.;a~~;;,: 

Виконуючий обов'яз 
голови - секретар рад І.В,Сапожко 

, '. 

( 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицією 
постійної комісії з питань .... 
розвитку та благоустро~ теРИТОРІИ, 

земельних відносин, аРХІтектури, 

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

начальника земельного відділу Л.М.Гудименко 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Начальник ЮРидичного відділу 

Начальник управління 
МіСТОбудування та архітектури _ 
головний архітектор міста 

В.О.Андрєєв 

, ~ 

/І. г.Лавер 
~---' 

Л.Є.Рибакова 

Начальник загального Вl·ДД,шушу· ~ ~L;;-
~~ Н.І.Гнатюк 

ГОЛова Постійної комісіі 3 ПИТаНЬ 
РОЗВИТку та благоус 
земельних. . трою теРиторій, 

. ВІДНОСИН, аРхітекту 
б!ДІВllИцтва та ін~еСТИЦій ри, 

000120 
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Затверджено: 

Рішенням Броварської міської ради 

від,J':з о/ ~ 2009 р. N2112Z-.5f-OS-
- 7 

Порядок проведення аукціону з продажу права оренди 
земельної ділянки 

Порядок проведення аукціону з продажу права оренди земельної ділянки (надалі -
Порядок) розроблений відповідно до Конституції України, Земельного кодексу України, 
Госп~дарського :а Цивільного кодексів України, Бюджетного кодексу України, Законів 
Укрatни «Про МІсцеве самоврядування в Україні», «Про оцінку земель», «Про оцінку 
майва, майнових прав та професійну оціночну діяльність», «Про оренду землі)), інших 
нормативно-правових актів з питань регулювання земельних відносин в Україні. 

1.3агальніположеННR 

1.1. Цей Порядок визначає процедуру підготовки, організації та проведення 
земельного аукціону (далі - аукціон) з продажу права на оренду земельної ділянки, 
зазначеної в пункті 1.2 цього Порядку. 

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

- аукціон - форма проведення земельних торгів, за якою об'єкт торгів продається 
учаснику, що запропонував за нього найвищу ціну, яка фіксується у ході проведення 

торгів ліцитатором; 

- гарантійний внесок - внесок, який має сплатити претендент до подання заяви на 

участь у аукціоні як забезпечення своїх зобов'язань в разі перемоги у аукціоні та який 
складає 10% від стартової ціни лоту; 

- зареєстрований учасних - учасник, JIКИЙ, оплатив реєстраційний та гарантійний 
внески та зареєструвався перед початком проведення земельного аукціону; 

_ земельна ділянха - земельна діляНка площею 1,2200 ra, розташована в м. Бровари 
по бульв.Незалежності в районі розміщення Броварського шиноремонтного заводу, з 
цільовим призначенням - землі промисловості; 

_ крок аукціону - мінімальна надбавка, на яку в ході аукціону здійсНlOЄТЬСЯ 
підвшцення стартової та кожної наступної ціни лота; 

_ ліцитатор - представник організаціі, яка проводить аукціон, - фізична особа з 
відповідною підготовкою тв/або досвідом проведення торгів, яка безпосередньо 

проводить торги на аукціоні; 
_ лот - право на оренду земельної ділянки з визначеними умовами ії оренди, що 

виставляється ДJUI продажу на аукціоні; 

_ організатор - Броварська міська рад&; 

_ організація, яка прово~ аукціон - спеціалізована ~р~аніз~ія, ~a має неОб~і 
для проведення аукціону ПРИМІщення, обладнання та фахІВЦІВ з ВІДПОВІДНИМ ДОСВІДом 

роботи; 

_ орендодавець земельної ділянки - Броварська міська рада; 

_ переможець - особа з числа учасників, яка у ході аукціону запРОПОНУВВJl8 за лот 

найвищу ціну; 
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- реєсtpаційний внесок - внесок, JПGdi претендент сплачує за реєстраціІо його як 
учасника аукціону і JIКИЙ спрвмовується на покритrя витрат щодо проведенНJI аукціону; 
розмір реєсtpаційного внеску особою становить 17 (сімнадцять) гривень; 

- стартова ціна - ціна права на оренду земельної ділвнки, з якої розпочинається 
продаж лота на аукціоні; 

- уповноважена особа - визначена Броварською міською радОIO юридична особа, 
вка здійсJПOЄ підготовку лота до продажу на аукціоні; 

- уповноважена особа учасника - особа, яка діє в інтересах претендента на підставі 
належним чином оформленої довіреності або статуту (положення, засновницького 
договору) учасника - юридичної особи; 

- учасник - особа, вка відповідає встановленим цим ПоложенНJIМ та чинним 
законодавством вимогам, подала відповідні документи та зареєстрована Виконавцем 
відповідно до цього ПоложенНJI. 

1.3. Орендарем земельної ділвнки може бути ГРОМaдJlНин України та іноземної 
держави, особа без ГPOM8ДJIHCTBa, українська та іноземна IОридична особа. 

1.4. РішеННJI про надання земельної ділвнки в оренду за результатами аукціону 
затверджує Броварська міська рада на підставі Протоколу аукціону та документів, що 
підтверджують сплату Переможцем визначеної за результатами аукціону ціни лоту 
відповідно до укладеного договору купівлі-продажу права оренди. 

1.5. Уповноважена особа має право відмовитися від проведенНJI аукціону не 
пізніше, ніж за І О днів до його проведення зобов 'взковою публікацією офіційної 
інформації про cKacyвaнНJI аукціону із зазначенНJIМ причини скасуваннв на офіційному 
сайті міської ради у мережі Інтернет. Рішення Уповноваженої особи щодо відмови від 
проведеННJI аукціону може бути скасоване Броварською міськоlO радою. 

ПовідомленНJI про скасуваннв аукціону не пізніше ніж наступного ДНJI післв 
прИЙНJ1ТrJl рішеННJI про його скасуваннв надсилається Організатором усім учасникам, які 
подали запи про участь в аукціоні та ліцитатору. 

У разі скасуванRJI аукціону Уповноважена особа повертає учасникам реєстраційні 
та гарантійні внески, сплачені ними у зв'взку З подaннJIМ зао про участь в аукціоні, не 
пізніше ніж протягом п'JIТИ банхівських днів. 

Рішення про скасуваннв аукціону може бути оскаржено в судовому порядку. 

l.б. Контроль за підготовкою та проведенНJIМ аукціонів здійснює Організатор 
безпосередньо або через свої органи. 

2. Повноваження щодо організаціі та проведення аукціону 

2.1. 3 метою безпосередньої підготовки та проведеННJI аукціонів, Броварська міська 
рада призначає Уповновахсену особу. 

2.2. уповноважена особа має наступні повноважеНRJI: 

_ здійснює підготовку лоту до аукціону; 

_ оприmoдвює інформаціІо про проведеНRJI аукціону, умови участі в аукціоні, 
відмову від проведеННJI аукціону; 

_ забезпечує ознаАомлеННJI Учасників з інформаціЄІО щодо проведенНJI аукціону (в 
тому числі з цим порядком), інформаціЄІО по лоту, умовами оренди; 

_ приilмає документи від Учасників; 
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- відхриває окремий банківський рахунок для обслуговування аукціонів; 

- ліцитатора укладає договір з організаціЄІО, яка проводить аукціон; 

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

- передає організації, па проводить аукціон, документи, необхідні ДJIJI реєстрації 
Учасників в день проведення аукціону та проведенНJI аукціону; 

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

- після ПРИЙНJIТI'я РішенНJI про надання земельної ділянки в оренду за результатами 
аукціону, перераховує на визначений Броварською міською радою рахунок гарантійні 
внески ПеремоЖЦJI; 

- приймає рішення про припиненНJI та/або поновлення аукціону у випадку 
ВИJlВленНJI порушенНJI порядку проведенНJI аукціону, яке може вплинути на його 

результати, а такжо у інших випадках, передбачених цим Порядком; 

- приймає рішенНJI про поновлення торгів по лоту або припиненНJI аукціону, у 
випадку коли Переможець відмовився від підписання протоколу аукціону; 

приймає рішенНJI про визнання недійсними результатів аукціону в разі 
ВИJlВленНJI після закінчення аукціону порушень, які вплинули (могли вплинути) на його 
результати. 

2.3. ОрганізацїJI, яка проводить аукціон, залучається до проведенНJI аукціону 

Уповноваженою особою. 

2.4. ОргавізацїJI, яка проводить аукціон, має наступні повноваженНJI: 

організовує підготовку приміщенНJI, обладнанНJI та персоналу для 
безпосереднього проведеННJI аукціону; 

- проводить реєстрацію Учасників в день проведеННJI аукціону; 

- за поroдженНJIМ з Уповноваженою особою та відповідно до цього Порядку 
приймає рішеНRJI щодо допуску на аукціон третіх осіб; 

- самостійно призначає ліцитатора для проведенНJI аукціону; 

_ забезпечує дотрим8НВJI порядку під час проведенНJI аукціону; 

- СІШадає протокол про результати аукціону. 

3. Підготовка лоту до продажу на аукціоні 

3.1. Підготовка аукціону триває не більш JП( один місяць та ВКJПочає забезпеченНJI 
Організатором або (у випадках визначених цим ПОРJIДКом) Уповноваженою особою: 

_ замовлеННJI експертної грошовоі оцінки лота та затвердженНJI стартовоі ціни лота; 
експертна оцінка проводиться відповідно до Методики, затвердженоі постановою КМУ 
від 11.10.02 р. N!!IS31. Стартова ціна лота дорівнює ціни, встановленої за результатами 
експеРТНОїГРОDIОВОїО~; 

_ виroтовпенНJI технічного паспорта земельної діЛJIНКИ; 

_ опрИJПOднеНИJI повідомnенНJI про продu( права оренди земельної ділвнЮІ на 
аукціоні ШJШXом: 
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- опубniкyванВJI оголошення в газеті Броварської міської ради «Броварська 
панорвмю) та на веб-сайті Броварської міської ради із зазначенням розміру 
та місцезнаходження земельної ділянки, її цільового призначенВJI, номера 
телефону, за JlКИМ можна отримати додаткову інформацію; 

- розміщеНВJI на земельній ділянці рекламного інформаційного щита; 

- передачу відповідних матеріалів Організатором Уповноваженій особі; 

- підготовку організаційно-розпорядчої та технічної документації щодо проведенВJI 
аукціону; 

- прийнятrя заяв на участь в аукціоні. 

3.2. Аукціон проводиться виключно за умови виконання зазначених в пункті 3.1 
цього Порядку. 

3.3. Документи щодо лота, який виставляється на аукціон, формуються 
Уповноваженою особою в окрему справу і після закінченВJI аукціону передаються його 
переМО)lЩ1О за умови, що він здійснив відповідно до договору купівлі-продюку права 
оренди земельної ділянки розрахунки за придбаний на аукціоні лот. Переможець після 
уклвдеНВJI договору оренди земельної ділянки, передає його для державної реєстрації в 
установленому порядку. 

3.4. Умови, оголошені перед проведенням аукціону, під час укладенВJI договору 
оренди зміні не підлягають. 

3.5. Броварська міська рада затверджує технічний паспорт земельної ділянки, що 
виставляється на аукціон, дату проведення аукціону та істотні умови договорів оренди. 

3.6. На підставі рішення Броварської міської ради Уповноважена особа, не пізніше 
JIК за 30 днів до проведення аукціону оприmoднює в газеті Броварської міської рвди 
«Броварська панорвмю) та на веб-сайті Броварської міської ради у мережі Інтернет 
офіційиу інформацію про проведення аукціону. 

3.7. Офіційна інформація про проведення аукціону має ВКJПочати такі відомості: 

- дату та час проведення аукціону; 

- місце проведеНВJI аукціону; 

_ характеристики лоту, що ВИСТВВJUlється на аукціон, із зазначеНВJIМ: 

- місцезнаходження земельної ділянки; 

- площі земельної ділянки; 

_ цільового призначення земельної ділянки, допустимих та пріоритетних 
видів її використання; 

_ містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки; 

- стартової ціни лоту; 

_ умови участі в аукціоні; 

_ розмір гарантійного та реєстраційного внесків та порядок іх сплати; 

_ вартість інформацііінОГО пакету; 

_ нdменуванRJI та місцезнаходження організатора, Уповноваженої особ}J, 
niцитатора, номер телефону, за яким .мо,ква отримати додаткову і~~ор~ацію та дізн~тися, 
де можна ознайомИТИСЯ з теХНІЧНИМ паспортом земеЛЬНОl ДІЛЯНКИ, теХН1ЧНОJО 

документаціЄЮ із землеустрою, проекroм договору оренди; 
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- дату початку та звківчеllJlJl прийманНJI документів для осіб, що бажають взJIТИ 
участь в аукціоні. 

З.8. З моменту оприmoдненНJI офіційної інформації Уповноважена особа надає 
МОЖJIИвість особам, які бажають взJIТИ участь в аукціоні, придбати за ціною, що 
встанОВJПOється Уповноваженою особою, інформаційний пакет учасника аукціону та 
надає безкоштовні консультації з питань проведення аукціону. 

З.9. Інформаційний пакет має включати інформацію щодо: 

- місцезнаходженНJI, площі та цільового призначення земельної ділянки; 

- викопіІОВ8ВНJI з генплану, схему розміщення земельної ділянки; 

- умови використання земельної ділянки; 

- істотні умови договору оренди; 

- копію цього ПоложенНJI; 

- інші матеріали і документи (при необхідності); 

- номер рахунку, відкритого для обслуговуванНJI аукціону; 

- бланк договору про умови участі в аукціоні. 

З.10. Особа, яка бажає прийняти участь у аукціоні, має подати Уповноваженій 
особі заяву на участь в аукціоні з Haд8ВНJIМ згоди щодо умов поверненНJI або угриманНJI 
реєстраційних та гарантійних внесків. ПрийманНJI заяв розпочинається з моменту 
оголоmеННJI про проведенНJI аукціону та закінчується за З робочих дні до дати проведенНJI 
аукціону. 

З.ll. Заява на участь у аукціоні подається Уповноваженій особі згідно із 
затвердженою формою (додаток 1). Підпис на заяві керівника Учасника - юридичної 
особи має бути скріплений печаткою цієї юридичної особи. Підпис на заяві Учасника -
фізичної особи має бyrи завірений нотаріально. 

3.12. Подана заява разом з доданими документами для участі в аукціоні 
реєструється Уповноваженою особою у журналі реєстрації (Додаток 2), ій присвоюється 
реєстраційний номер. У журналі реєстрації такОХС міститься інформація про дату поданНJI 
заяви, а також порядковий номер заяви. 

3.13. Учасник аукціону - юридична особа разом із заявою має подати наступні 

документи: 

_ нотаріально посвідчені копії установчих документів; 

_ копію та ориriнал свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи; 

_ копію та ориriнал платіжного документа про сплату гарантійного внеску; 

_ копію та ориriнал платЬкного документа про сплату реєстраційного внеску; 

_ коппо та оригінал платіжного документа про оплату вартості інформаційного 
пакету; 

_ довідку про банківський рахунок/рахунки, з ЯКИХ здійснюватимyrься розрахунки 
за придбану земельну ділянку; 

_ копію та оригінал документа, що посвідчує право уповноваженої особ}1 на 
виконання дій, пов'язаних із проведенням аукціону (у випадку необхідності). 

Цей перелік документів є вичерпним. 
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З.14. Учасник аукціону - фізична особа разом із запою має подати наступні 
документи: 

- копію та оригінал свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця 
(для лотів, використaнвJI JIКИX передбачає підприємницьку діJIЛьність); 

- коппа та ориriнал платіхсного документа про сплату гарантійного внеску; 

- копЬа та ориriнал платіжного документа про сплату реєстраційного внеску; 

- копію та ориriнал платіжного документа про оплату вартості інформаційного 
пакету; 

- довідку про банківський рахунок/рахунки, з JlКИХ здійснюваТИМУГЬСJl розрахунки 
за придбану земельну ділянку (длв фізичних осіб - не підприємців така довідка подаЄТЬСJl 
за напності банківського рахунку); 

- копїJI та ориriнал документа, що посвідчує право уповноваженої особи на 
виконaввJI дій, пов'JlЗаних із проведенням аукціону (у випадку необхідності). 

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

Цей перелік документів є вичерпним. 

З.15. Всі дії, ПОВ'Jlзані із заповненням та поданням запи на участь в аукціоні, 
ВИКОНУЮТЬСJl безпосередньо Учасником або його уповноваженою особою. 

З.16. Уповноважена особа при ПРИЙНJIТl'і зап Учасників перевіРJlЄ: 

- правильність оформленИJI запи; 

- відповідність документів, що додаютьСJl до завви, переліку, встановленому 
пунктами З.ІЗ чи З.14 ПоложенИJI; 

- відповідність копій документів іх оригіналам. 

Оригінали документів повертаютьСJl запннку безпосередньо після закінчеННJI 

перевірки. 

З.17. Якщо під час перевірки поданих документів не вивлено помилок та 
порушень, представник Уповноваженою особи: 

_ у присyrиості Учасника (уповноваженої особи Учасника) реєструє подані 

документи в книзі реєстрації, до пої заноситьCJI порJIДКОВИЙ номер, дата, реквізити 
Учасника або уповноваженої особи. Крім того, в книзі зазначаЄТЬСJl: 

_ для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, зареєстроване місце 
ПРОХСИВВНИJI та ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб 
- платників податків та інmиx обов'язкових платежів. для іноземних 
громадив та осіб без ГPOM8ДJIНCтвa - ГPOM8ДJIНCТВO, прізвище, ім'JI та по 
батькові {за напності}, постійне місце про)киванНJI за межами Украіни; 

_ для юридичних осіб {заснованих ГРОМ8ДJIНами України або юридичними 
особами Украіни} - нвймевувaННJI, місцезнаходженИJI, ідентифікаційний код 
згідно з ЄДРПОУ; 

_ для іноземних юридичних осіб, спільних підприємств - вайменуванни, 
місцезнаходжеНВJI та держава, в ШЙ зареєстрована така юридична особа та 
адреса реєстрації представництва в Україні. 

_ засвідчує подані документи своїм підписом та печаткою; 

_ зanишає в себе подану Учасником ЗВJIВу та копії доданих до неі документів; 
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- видає Учаснику довідку про отриманВJI документів із зазначенНJIМ їх переліку 
(додаток З), вхідний квиток, інформаційну картку на лот (додаток 4) та картку учасника (із 
зазначеНВJIМ на зворотному боці умов проведеНВJI аукціону) (додаток 5). 

З.18. Інформація про особу Учасника (його представника), що міститься в поданих 
ним документах, не піДJIJlгає розголошенню, крім випадків, установлених законом. 

З.19. Документи повеpтalОТЬСЯ заявнику без реєстрації у випадках: 

- ВИJПШення помилок, які впливають на зміст заяви; 

- відсутності на момент поданВJI заяви документів, передбачених цим Положенням; 

- поданВJI заяви особоlO, яка не має на це відповідних повноважень. 

Цей перелік підстав є вичерпним. 

Після виправленВJI виявлених помилок Учасник має право подати документи 
повторно. 

З.20. Учасник має право оглянути земельну ділянку до проведення аукціону. 
Організатор зобов'язаний створити можливості для доступу учасників до земельної 
ділянки з метою ії огляду. 

3.21. Зареєстрована заява є підставоlO для укладенВJI з Учасником договору про 
умови участі в аукціоні та набyтrя Учасником статусу Зареєстрованого учасника. 

4. Порядок та умови проведення аукціону 

4.1. Аукціон проводиться організаціЄІО, яка проводить аукціон, на підставі 
договору з УповноваженоlO особою не раніше ніж через 30 днів після опублікування 
офіційної інформації про проведнu аукціону. 

4.2. На аукціоні можуть бути присутні Зареєстровані учасники (іх представники), 
представники органів місцевого самоврядуванНJI м. Бровари, засобів масової інформації та 
rpoмадських організацій. Інші особи можуть бути присутні на аукціоні за згодою 
Уповноваженої особи. Аукціон проводитьCJI за наявності не менше двох Зареєстрованих 

учасників. 

4.3. У день проведеННJI аукціону особою організацією, яка проводить аукціон, 
проводиться реєстрація присутніх Учасників. Учасник (його представник) зобов'язаниіі 
пред'явити паспорт та (для представників учасників) доручеННJI на вчинення дій під час 
аукціону, зокрема участь в торгах та підписaнНJI протоколу про результати торгів. Шсля 
цього представник організаціі, яка проводить аукціон, видає учаснику табличку з 
номером, .яка повертається після закіичеНВJI аукціону. 

PeєcтpaцїSI починається за годину та зardнчується за 1 О хвилин до початку аукціону. 

4.4. Після оголошенНJI початку проведенНJI аукціону представник орtaнізації, яка 
проводить аукціон, ознайомлює Зареєстрованих учасників та присутніх на аукціоні осіб з 
основними правилами проведенНJI аукціону (в частині, що безпосередньо стосується 
проведення аукціону після цього оголоmенНJI) та оголошує інформвціІО щодо: 

_ характеристик земельної ділянки (місцезнаходження, площі, цільового 
призначеННJI, можnиві види функціонального використанВJ[ земельної дinянки, умови 
оренди тощо); 

_ зaranьної кількості зареєстрованих Учасників, допущених до аукціону; 

_ стартової ціни лоту. 

4.5. Проводить аукціон Ліцитатор в наступному порядку. 
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Аукціон починаЄТЬСJI з оголошеНИJI Ліцитатором характеристик лоту та стартової 
ціни. Яюцо ПРОТJJГOМ трьох хвилин пісЛJI триразового оголошеННJI стартової ціни ніхто з 
З~реєстроваиих учасників не висловив бажанНJI придбати лот за ціною, оголошеНОJО 
лщитатором, або таке бажанНJI вислови лише один Зареєстрований учасник, аукціон 
ПРИnИНJIЄТЬСJI. 

у разі копи про готовність придбати лот за стартовою ціною сповіcтиnи не менш JIК 
два Зареєстровані учасники, ліцитатор збільшує стартову ціну, запропоновану 
Зареєстрованим учасником (далі - ціна), на крок аукціону з подальшим послідовним 
збільшеНJUIМ ціни. ЗначенНJI кроку аукціону встанОВЛЮЄТЬСJI Ліцитатором за погодженНJIМ 
з Організатором у межах до 1 О відсотків стартової ціни. 

Зареєстрованим учасникам, які віДМОВИЛИСJI придбати лот за стартовою ціною, 
гарантійні внески не повертаються. 

у ході аукціону Зареєстровані учасники повідомЛJIЮТЬ про намір придбати лот за 
оголошеною Ліцитатором ціною двома способами: піднятrям таблички з номером, 
повериутим до ліцитатора, що засвідчує прийнятrя ціни, запропонованої ліцитатором 
(ПРИЙНJIТТя пропозиції ціни без голосу), або підня'П'ям таблички з одночасним 
оголошеннJIМ своєї пропозиції стосовно ціни лота, яка повинна бути більшою, ніж названа 
ліцитатором ціна, мінімум на один крок аукціону, але обов'язково кратною кроку 
(пропозиція ціни з голосу). 

Якщо запропонована Зареєстрованим учасником ціна перевищує оголошену 
ліцитатором ціну, ліцитатор називає номер учасника і повідомляє про його пропозицію. 

у разі копи цін&, запропонована з голосу одним із Зареєстрованих учасників, 
більша за ціну, оголошену Ліцитатором, але не кратна кроку аукціону, Ліцитатор трактує 
таку пропозицію як згоду Зареєстрованого учасника збільшити ціну на відповідну 
кількість кроків аукціону, називає номер цього Зареєстрованого учасника і запропоновану 
ним ціну, кратну кроку аукціону. 

МовчaннJI Зареєстрованого учасник&, що першим підняв табличку з номером після 
оголошеИИJI ліцитатором ціни, трактується як згода Зареєстрованого учасника на 
запропоновану Ліцитатором ціну. ПісЛJI цього Ліцитатор називає номер Зареєстрованого 
учасник&, що першим підняв табличку, і оголошує наступну ціну, збільшену на крок 

аукціону. 

у разі копи протягом трьох хвилин піепи триразового повторенНJI останньої ціни не 
буде запропонована вища цін&, Ліцитатор закінчує торги за лотом одночасно з ударом 
аукціонного молотка та проголоmеНИJIМ слова "Продано", називає ціну продажу лота, 
номер Перемо)IЩJI і ВИICJIИКaє його ДЛJI підписанНJI протоколу, JlКИй ведетьси під час 

аукціону. 

4.6. За результатами аукціону організація, яка проводить аукціон, складає протокол 
в вому зазначає: 

- назва лоту; 

- стартова ціна лоту; 

_ результати торгів (остаточна ціна продажу); 

_ прізвище, ім'я та по батькові або наАмеиуванНJI Переможця. 

4.7. Протокол аукціону підписується Переможцем і Ліцитатором та затверджується 
уповноважеНОJО особою У день проведеввя аукціону. 

Одразу піCJIJI закінчення аукціону підписаний ліцитатором протокол аукціону 
передається уповноваженій особі. Шепи сплати переможцем комісійної винагоРОДІІ в 
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строк не більше 3 днів з ДВJI проведенlUI аукціону Уповноважена особа передає 
перемохщю витп з протоколу. 

Переможець, JIКИЙ відмовився від підписанви протоколу, позбавляється права на 
подальшу участь в аукціоні. До протоколу вноситься запис про відмову ПереМО)lЩJI від 
його підписавни. У цьому разі протокол підписується Ліцитатором та затверджується 
Уповноваженою особою у день проведення аукціону, сума гарантійного внеску 
Переможцю не повертається. 

За умови наявності достатньої кількості Учасників, що ВИJlвиnи бажанви придбати 
лот, Уповноважена особа поновлює торги у день проведення аукціону. 

4.8. Кошти сплачені Зареєстрованим учасником як реєстраційний внесок та за 
інформаційний пакет поверненню не підпигають. 

4.9. Копів Протоколу та документи, що підтверджують сплату Переможцем 
визначеної за результатами аукціону ціни лоту відповідно до укладеного договору 
купівлі-продажу права оренди є підставою ДJIJI прийняття рішенви Організатором про 
yкnаденви між Броварською міською радою та Переможцем договору оренди земельної 
дimmки. 

4.10. Усі спори (розбіжності) щодо порядку проведенви аукціону розв'язуються 
(врегульовуються) під час його проведенlUI організацією, яка проводить аукціон, за 

погодженВJIМ з представником Уповноваженої особи. 

4.11. Гаравтійвий внесок перераховується всім Учасникам відповідно до пункту 7.2 
цього Порядку на їх поточні рахунки, зазначені в документах, пі додаються до зВJIВИ про 
участь в аукціоні, крім Переможця та Учасників, пі не ВИJlВИЛИ бажанви придбати лот за 
стартовою ціною. 

4.12. Реєстраційні внески поверненню не пїДJIJIraIоть, крім випадків, передбачених 
цим ПОРJIДКОМ. 

4.13. під час проведенни аукціону (від моменту його початку до завершеВIUI) не 
дозвоnиєтьси: 

- втручання в будь-JIКИЙ спосіб У торги осіб, що не зuвnені в торгах за конкретним 
лотом; 

_ переміщеВВJ[ у залі, де проводиться торги, без дозволу Ліцитатора; 

_ вчивеИВJI інших дій, що порушують порядок проведенни торгів. 

4.14. Ліцитатор ДJIJI усунеИВJI порушень та поновлеНВJI порядку має право: 

_ усно попередити Зареєстрованого учасника чи присyтmо особу про ycyнeHВJI 
порушень, але не більше одного разу за кожний вид порушень; 

_ вимагати від Зареєстрованого учасника чи присутньої особи залишити зап торгів 
за неодноразове порушеНВJI порядку проведеНВJI торгів; 

_ тимчасово припинити проведенlUI аукціону та оголосити перерву у разі 
порушеИВJI Зареєстрованими учасниками правил проведенни торгів. 

Результати аукціону 

5.1. ПРОТJII'ом 30 днів пісnи проведеННJI аукціону Уповноважена особа публікує в в 
газеті Броварсь~ої міської ради «Броварська. п~орама» або на веб-сайті Броварської 
міської ради ПОВІдомлення про результати ТОРГІВ 13 зазначенним: 

_ MicЦJI розташуванни та розміру земельноі діnинки; 
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- ціни продажу права оренди земельної ДЇЛJIнки, визначеної за результатами 
аукціону; 

- цільового призначенНJI земельної ДЇЛJIнки. 

5.2. Аукціон визнається таким, що не відбувся, у разі: 

- відсутності Учасників або HВSlBHOCTi на торгах пише одного Учасника; 

-коли жоден з Учасників не запропонував ціну, вищу за стартову; 

- не піДПИСaRНJI Переможцем Протоколу із зазначенНJ1М результатів аукціону; 

- не підписанНJI Переможцем договору купівлі-продажу права оренди у 
встановлений цим Порядком термін; 

- несплати в установлений строк Переможцем належної суми за придбаний лот; 

- не підписання договору оренди в терміни, визначені цим Порядком; 

- припиненНJI та не поновлення аукціону в випадках, передбачених цим Порядком; 

- в разі ВИJ1ВЛення після закінчення аукціону порушень, які вплинули (могли 
вплинути) на його результати; 

- в інших випадках передбачених цим Порядком. 

РішенНJI про визнання аукціону таким що не відбувся, приймається 
Уповноваженою особою у триденний строк після виникнення підстави для такого 
визнaнНJI. 

В разі виникиеННJI підстави для визнaнНJI аукціону таким, що не відбувся, 
Уповноважена особа невідкладно повідомляє про це Організатора. 

РіmеИИJ1 про визн8НИJ1 аукціону таким, що не відбувся може бути оскаржено у 

судовому порядку. 

5.3. Результати аукціону, проведеного з порушенНJ1М вимог цього Порядку, можуть 
бути визнані У судовому порядку недійсними. 

ВизнaнНJI результатів аукціону недійсними TJ1ГНe за собоJO визнання недійсним 
договору оренди, укладеного з ПереМО>Іщем. 

5.4. У разі прИЙНJlТТя рішеННJ1 про визнання аукціону таким, що не відбувся, або 
визн8ВИJ1 недійсними його результатів, повторний аукціон може бути проведений не 
пізніше ніж через шість місяців з ДИJ1 набугІЯ чинності таким рішеННJIМ. 

Якщо повторний аукціон проводиться у зв'язку з ТИМ, щО жоден з учасників не 
ВИJ1ВИВ бажання придбати відповідний лот за ціною, вищою за стартову, МО)lшиве 
зиижеВИJ1 стартової ціни лота Організатором, але не нmкче ціни, що визначена за 
результатами експертної грошової оцінки, з дотриманИJIМ вимог, установлених цим 

Порядком. 

Повторний аукціон проводиться відповідно до цього Порядку. 

5.5. До участі У повторному аукціоні не допускаються Переможець попередніх 
торгів, що не сплатив в установлен~ ~OK Bapт~cтi. лота за договором, ~ідмОВИВСЯ від 
укладеИИJ1 договору оренди земельНОl Д1JUIВКИ чи ВІД ПІДПИСанНJI протоколу 13 зазначенНJ1М 

результатів аукціону. 

5.6. у разі ВИJ1влеИИJ1 порушень порядку проведенВJ1 аукціону, JIКi ВПШIВ810ТЬ на 
об'єктивність визначення Перемо)IЩJI, призводять до дискримінації ЗареєстрованllХ 
учасників або іншим чином порушують їх права, УПОВНОВ8)Ісена особа має право визнаnl 
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аукціон таким, що не відбувся та розпочати організацію повторних торгів про що 
повідомити Організатора. 

6. Ук.ладання договорів купіВJlі-продажу права оренди земеJlЬНОЇ дЇJJянки та 
оренди земельної ділянки 

6.1. На підставі затвердженого протоколу аукціону Організатор та Переможець 
зобов'язані протягом 3 банківських днів укласти договір купівлі-продажу права оренди, а 
Переможець зобов'язаний перерахувати кошти за придбаний лот (за вирахуванним суми 
гарантійного внеску) ПРОТJlГом 5 банківських днів з дати укладення цього договору на 
визначений Організатором рахунок. 

Якщо Переможець не вніс належної до сплати суми в строк, передбачений абзацом 
першим цього пункту, гарантійний внесок йому не повертається. 

6.2. Договір оренди земельної ділинки підлигає нотаріальному посвідченню та 
державній реєстрації. 

6.3. У сі витрати, пов'язані з укладанням та нотаріальним посвідченням договору 
купівлі-продажу права оренди земельної ділинкн та договору оренди земельної дiJIJlНКН, 
несе ії Орендар. 

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

6.5. Умови договору, не зазначені в типовому договорі, умовах проведенНJI 
аукціону та рішеннях Броварської міської ради, ПРИЙНJIТИX згідно з цим Поридом, 
визначаються за поroдженНJIМ сторін. 

6.6. Договір оренди укладається в 1 О-ти денний термін з моменту ПРИЙНJlТТя 
рішеННJI Броварською міською радою про HaдaнНJI земельної ділянки в оренду та протягом 
30 календарних днів після його укладенНJI піДЛJIГає державній реєстрації. 

6.7. У разі відмови Переможця укласти Договір оренди земельної дiлRнки аукціон 
визнається таким, що не відбувся, а гарантійний внесок Переможцю не повертається. 

6.8. Право оренди земельної дiлRнки виникає у Орендаря післи підписанНJI акту 
приАмaнНR-передачі земельної дiлRнки згідно з укладеним договором оренди. 

7. Порядок розподілу та використання коштів від проведення 
аукціону 

7.1. ПроведеННJI робіт з підготовки лоту до продажу на аукціоні здійснюється за 
рахунок коштів Уповноваженої особи з наступним Biдmкoдy8aнНJIМ за рахунок 
реєстраційних внесків учасників ayкцioнr. Проведе~..ни ayкцio~ та випл~та в~агороди 
Ліцитатору здійснюється за рахунок коШТІВ реєстрац1ИНИХ внесюв учасниюв аУКЦІОНУ. 

Розмір реєстраційного внеску визначається УповновюкеНОIО особою та 
обчислюється з ypaxyв8ННJIМ потреби у покритті витрат, пов'язаних з організацією та 
проведеВIIJIМ аукціону. 

7.2. У разі відмови Уповноваженої особи від проведенНJI аукціону сплачені суми 
реєстраціЙНИХ внесків за вирахув .. аннJIМ ~aтe)~B за б~ківські ~ерекази повертаються у 
п'итиденвd строк з моменту приmurrrя ВІДПОВІДНОГО РІшення УСІМ Учасникам У повному 
обсязі, а витрати Уповновюкеноі особи, пов'язані з організацією та проведенНJIМ аукціону, 
відшкодовуються за рахунок Організатора. В інших випадках суми реєстраційних внесків 
не повертаються, 
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Суми гарантійних внесків за вирахуванням платежів за банківські перекази 
протJII'ОМ п'яти банківських днів з моменту ПРИЙВJПТя рішення про надання земельноі 
дimппcи в оренду за результатами аукціону, ПРИЙВJIТТя рішення про визнання аукціону 
таким, що не відбувся, або визнання недійсними його результатів повертаються усім 
Учасникам, JIКЇ не були визнані ПереможЦJIМИ, крім випадків, передбачених цим 
Порядком. 

7.3. Уповноважена особа відповідно до договору з ліцитатором сплачує йому 
винагороду у розмірі, що зазначається у договорі. 

7.4. Право на оренду земельноі ділянки не може буги придбане за рахунок 
БІОДЖетвих коштів. 

7.5. Іноземні юридичні особи, іноземні гром8ДJIНИ оплачують вартість лотів 
відповідно до закону в національній валюті на загальних підставах і лише з банківських 
рахунків. 

7.6. Сума гарантійного внеску, сплаченого Переможцем, зараховується в рахунок 
виконання ним зобов'язань за укладеним договором купівлі-продажу права оренди 
земельноі ділянки і перераховується Уповноваженою особою на рахунок Організатора 
ПРОТJII'ОМ одного банківського дня наступного за днем підписання протоколу аукціону. 

У разі відмови від укладення договору купівлі-продажу гарантійний внесок 
Переможцю не повертається. 

7.7. На рахунок У повноваженоі особи надходять кошти: 

- від реалізації Учасникам інформаційних пакетів; 

- реєстраційні внески; 

- гарантійні внески. 

7.8. Кошти, що надійшли Уповноваженій особі від реалізаціі Учасникам 
інформаційних пакетів та реєстраційні внески не повертаються Учасникам, та 
використовуються УповноввхсеНОJО особою на покритrя витрат з підготовки та 
проведеВВJI аукціонів, а також на підготовку наступних аукціонів. 

8. Умови оренди 

8.1. Істотними умовами договору оренди, зокрема є: 

_ ухладеВВJI договору оренди згідно з типовим договором, затвердженим 
постановою Кабінету Міністрів Украіни від 03.03.04 р. Н!!220 та умовами, визначеними на 
аукціоні; 

рік; 

_ викориCТ8IIВJI земельної дimпucи за цільовим призначеВВJIМ; 

_ умови використання земельної ділянки; 

_ встановлеВВJI ДJIJI земельної дimппcи обмежень та обтяжень; 

_ дотрим8ВВJI дер>кавних будівельних норм. 

8.2. Істотні умови договору оренди, встановлені Організатором: 

_ термін оренди: 25 років; 

_ розмір орендвоі плати: 10% відсотків від нормативної грошової оцінки землі на 

_ здійснеВВJI відрахувань на розвиток соціальної та іюкенерної інфраСТРУКТУРl1 
міста: 10% загальноЇ кошторисної вартості будівництва об'єкта містобудування, 
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визначеної згідно з державними будівельними нормами, без урахування витрат з 
придбанни та виділеННJI земельної діJJJIНКИ, звільнення будівельного майданчика від 
будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішньо- та позамaйдaRчикових 
іюкенерних мереж і споруд та транспортних комунікацій. 

8.3. Про умови оренди мають бyrи поінформовані всі Учасники. За цієї умови 
Організатор може відмовити ПереможцJO в ум нні договору оренди на умовах, які 
відрізняються від істотних умов, визначених згідн з Порвдком. 

Виконуючий обов'язки міського 

голови - секретар ради 



ПОДАННЯ: 

земельного відціпу, за пропозицією 
постійної комісії з пита.нь 
розвитку та благоустрою територій, 
земельних вїдио,син, архітектури, 
будівництва та інвестицій -
виконуюча обов 'язки начальника 
земельного відділу - заступник 
начальника земельного відцїлу 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 
В.О.Андрєєв 



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

Реєстратор _________ _ 

ЗАЯВА 

Додаток 1 

до Порядок проведення аУКЦІОНІВ 

з продажу права оренди земельної 
ділянки В м. Бровари, в редакції 
рішення jjpoBapcbKoї міської е.ади 
від аІ3. [)f 2009 р. Н!! ~Щ'r.j""?-~ 

на участь у аукціоні з продажу права оренди земельно; ділянки 

Прошу допустити до участі в аукціоні з продажу права оренди земельної ділянки 
площею га, розташованої в м. Бровари _____________ _ 

з~ник(повненаймену.вання)-_________________________ , 

Ідентифікаційний код або номер - _______________________ ' 

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

Місцезнаходження (місце проживання) - ______________ _ 

Керівник або уповноважена особа - ________________ _ 

Паспорт - N!! , виданий С<_» ______ р. ____ _ 

Документ, що посвідчує повноваження керівника або уповноваженої особи - _ 

Реквізити банківськоГО рахунку для повернення гарантіЙНОГО внеску: 

БанК __________ --------------------------------------

отримувач: __ -----------------------------------------------

N!!paxyн~:--------------------------------------------

Кодотр~ача:-----------------------------------------

мфО: __ ----------------------------------------
З умовами та правилами проведення аукціону ознайомлений та зобов'язуюсь їх 

виконувати. висловmОJО ЗГОДУ щодо умов сплати КОМ~Сійної винагор~ДИ організ~ії, яка 
проводить аукціон, повернення або утримання реєстрацІЙНИХ та гаранТІЙНИХ внесКІВ. 

ес » 200_р. -
м.п. (прізвище та ініціали) 



(3воротня сторона) 

Перелік документів, ЩО додається до заяви 

ІОРllДllЧllа особа: 

- нотаріально посвідчені копії установчих документів; 

- копія та оригінал свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особ.l; 

- копія та оригінал платіжного документа про сплату гарантійного внеску; 

- копія та оригінал платіжного документа про сплату реєстраційного внеску; 

- копію та оригінал платіжного документа про оплату вартості інформаційного 
пакету; 

- довідка про банківський рахунок/рахунки, з яких здійснюватимуться 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-підприємця; 

- копія та оригінал платіжного документа про сплату гарантійного внеску; 

- копія та оригінал платіжного документа про сплату реєстраційного внеску; 

- копію та оригінал платіжного документа про оплату вартості інформаційного 

пакету; 

_ довідка про банківський рахунок/рахунки, з яких здійснюватимуться розрахУНЮI 
за придбану земельну ділянку; 

_ копія та оригінал документа, ЩО посвідчує право уповноваженої особи на 
виконання дій, пов'язаних із проведенням земельного аукціону (у випадку необхідності); 

- копія паспорту; 
_ копія довідки про присвоєННJI ідентифікаційного номеру. 

І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицією 
постійної комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій -
виконуюча обов'язки начальника . . 
земельного ВІДДІЛУ - заступник 

начальника земельного відділу 

П~ГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 
В.О.Андрєєв 



Додаток 2 

до Порядку проведенНJI аукціону з 
продажу права оренди земельної 

ділянки в м. Бровари, 
затвердженого рішенням 

Броварської міської ради від 
~~. 0-1. 2009 р. 

Н!! Іа'о-ое-а;-

Журнал реєстрації 

заяв Учасників аукціону з продажу права оренди земельної ділянки 
1. Реєстраційний номер 
по~ци~ ____________________________________ ___ 

2. Дата реєстрації; номер 
дорученНJI ______________________________________ __ 

з. Н8ЙМенуввнНJI Учасника - юридичної особи 

4. Прізвище, ім'я та по-батькові Учасника - фізичної особи, або представника Учасника-
юридичноїособи _______________________________________ __ 

s. МісцезнаходжеННJI або місце проживВННJI Учасника (поштові 
реквізити)~ _______________________ _ 

6. Банківські 
реквізити~ ___________________________________________________________ _ 

7. Документ про сплату реєстраційнОГО внеску 

8. Документ про сплату гарантійного внеску 

9. Документ про оплату інформацііінОГО пакету 

10. 3 земельною ДЇJUIНКOIO ознаііомлений 

11. 3 правилами проведення аукціону 

(підпис) 



ОЗН8ЙМлений і згоден 

12. З порядком оплати за придбаний 
об'єкт ознайомлений і згоден 

1 з. Картку Учасника аукціону одержав 

14. Із санкціями за порушеННJI правил 

ознайомлениіі і згоден 

15. Достовірність даних, внесених до 

журналу реєстрації, засвідчую 

Документи у кїлькості, ________ а.ркушів 

пр~,--------------------

ВИКОНуІОЧИЙ обов 'изки міського 

голови - секретар ради 

(підпис) 

(підпис) 

(підпис) 

(підпис) 

(підпис) 

(підпис) 

І.В.Сапо>! 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицією 
. W.. . ... 

ПОСТ1ИН01 КОМіС11 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.ГУДимеНkО 

В.О.Андрєєв 



Довідка 

Додаток 3 

до Порядку проведення аукціону з 
продажу права оренди земельної 

ділянки в м. Бровари, 
затвердженого рішенням 
Броварської міської ради від _ 
~.3. f) І 2009 р. 

Н!! /СС6'-5P-tJ5" 

"ро Оn'Р"АІаннн дОКУЛfЄНlJlів від Учасн"ка аУКl(іону з IIpoda:J/cy IІрава ОРЄllд" 
ЗЄЛlельно; ділвнк" 

цк довідка видана Учаснику аукціону з продажу права оренди земельних ділянок в 
м.Бровари ____ ~~--~~~~--~------~----~------------~~~ 

(прізвltще, ім'я, по-батькові фіЗllЧНОУ особи, повне наАменування ЮРlІlllІЧНОЇ особи) 
втому,що _____________________________________________________________ _ 

(наАменування УповноваженоУ особи) 

ПРИЙняті наступні документи: 

ВИJ(ОВУІОЧИЙ обов'JlЗКИ міського 
голови - секретар радИ І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицією . "".. . ... 
ПОСТІИНОl KOMICll 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 В.О.Андрєєв 



Додаток 4 

до Порядку проведення аукціону з 

продажу права оренди земельної 

ділинки в м. Бровари, 
затвердженого рішенням 

Бров~R.СЬ~~ міської ради від _ 
,;/3. От. 2009 р. 

N! ~CC6-*O~ 

Інформаційна картка на лот 

Дата проведення аукціону - «_» 200_ року. 

Найменування лоту - право оренди земельної ділянки площе1О __ га, 
розташованої за адресо1О м. Бровари, _____________ _ 

Цільове призначення земельної ділянки - ______________ _ 

Строк оренди - _______ років. 

Розмір орендної плати - ________ гривень на рік. 

Стартова ціна лоту - гривень. 

(посаді, підпис, прізвище та ініuіалlf представНlfка Уповноваженоі особи) 

М.П. 

Виконуючий обов'язки міського 
голови - секретар ради І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

земельного відцілу, за пропозицією 
. w.. . ... 

ПОСТlИНОl KOМICll З питань 

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

земельного відцілу - заступник . . 
начальника земельного ВІДЦШУ 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Л.М.Гудимеmo 

В.О.Андрєєв 



Додаток 5 

до Порядку проведенНJI аукціону з 
продажу права оренди земельної 
ділянки в м. Бровари, 

затвердженого рішеRНJIМ 
БРОВ~ЕСЬКОЇ міськоі ради від _ 

,2 .:J. ()~ 2009 р. 
N!! ~-З=~t/S 

Картка учасника аукціону 

Дата проведення аукціону - « » ____ 200_ року. 

HaiiMeнyввнНJI учасника- -----------------------------------------' 
Прізвище ім'я та по-батькові представника учасника - _________________ _ 

Лот, на пий претендує учасник: ------------------------------

(поса.ца, підпис, прізвище та ініціanи представника Уповноввженоі особи) 

м.п. 



(3sоротня сторона) 

Умови проведення аукціону 

(ВIlnUlг з Порядку Ilроведення аУКІ(іону з Ilродаз/су 'Ірава орендІІ ЗЄАfЄЛЬНОЇ 
ділянкu) 

4.1. Аукціон проводиться організацією, па проводить аукціон, на підставі 
дo~o~~p>:. ~ Уповно~ажеНОIО особою не раніше ніж через ЗО днів після опублікування 
ОфЩ1ИНОІ1НформацI1 про проведння аукціону. 

4.2. На аукціоні можуть буги присутні Зареєстровані учасники (іх представники), 
представники органів місцевого самоврядування м. Бровари, засобів масової інформації та 
rpомвдських організацій. Інші особи мохсуть бути присутні на аукціоні за ЗГОДОІ0 
Уповно~аженої особи. Аукціон проводиться за наявності не менше двох Зареєстрованих 
учасНИК1В. 

4.3. У день проведення аукціону особою організацією, яка проводить аукціон, 
проводиться реєстрація присутніх Учасників. Учасник (його представник) зобов'язаний 
пред'явити паспорт та (для представників учасників) доручення на вчинення дій під час 
аукціону, зокрема участь в торгах та підписання протоколу про результати торгів. Після 
цього представник організації, па проводить аукціон, видає учаснику табличку з 
номером, па повертається після закінчення аукціону. 

Реєстрація починається за годину та закінчується за 1 О хвилин до початку аукціону. 

4.4. Шсля оголошення початку проведення аукціону представник організації, па 
проводить аукціон, ознайомлює Зареєстрованих учасників та присутніх на аукціоні осіб з 
основними правилами проведення аукціону (в частині, що безпосередньо стосується 
проведення аукціону після цього оголошення) та оголошує інформацію щодо: 

_ характеристик земельної ділянки (місцезнаходження, площі, цільового 
призначення, можливі види функціонanьного використання земельноі ділянки, умови 

оренди тощо); 

_ зaranьної кількості зареєстрованих Учасників, допущених до аукціону; 

- стартової ціни лоту. 

4.5. Проводить аукціон Ліцитатор в наступному порядку. 

Аукціон починається з оголо~ення Ліцитатором характеристик ло~. T~ cтa~TOBoi 
ціни. Яюцо протягом трьох хвИЛИН шсля триразового оголошення стаРТОВОI ЦІНИ нІХТО З 

Зареєстрованих учасиmdв не висловив бажання придбати лот за ~IНОЮ, оголошен~ю 
ліцитатором, або таке баж8ВВJI вислови лише один Зареєстровании учасник, аУКЦІОН 

прИIIИIIJIЄТЬСЯ. 

у разі коли про готовність придбати лот;а стаРТОВОІО ціНОІО с~овістили не менш п 
два Зареєстровані учасники,. лщи;raтор з 1ЛЬШУЄ ~TapTOBY ЦІНУ, запроп?новану 
Зареєстрованим учасником (ДаЛІ - Ц1H~), на крок аУКЦІОНУл~ подanьшим послщовним 

б. ·ни Значення кроку аукцІОНУ встановлюється щитатором за погодженням 
з шьшеННJIМ ЦІ . ... . 
О . ом у ме)ках до 1 О BiдcOТJC1B стаРТОВОІ ЦІНИ. 

З рган1Затор 

.. ddU учасникам які відмовилися придбати лот за стаРТОВОІО ціною, 
Зареєстровап&'uu , 

гарантійні внески не повертаються. 
. ·ону Зареєстровані учасники повідОМЛЯ10ТЬ про намір придбати лот за 

у ХОДІ аУКЦl б· б 
ЛіцитаторОМ ціНОІО двома спосо ами: п1днятІ'ям та лички з номером, 

оголошеною щи. таторв, що засвідчує прийняття ціни, запропонованої ліЩlтатором 
повернутим ДО л 



J 

(приibunтя проп~зиціі ціни без голосу), або підНJl1ТJIМ табличхи з одночасним 
о~лошенJIJIМ C~OЄl п~о~озиціі СТОСОВНО ціни лот&, яка повинна бути більшою, ніж названа 
лщитатор~м ~IH&, МІНІМУМ на один крок аукціону, але обов'язково кратною кроку 
(пропозиц1И ЦІНИ З голосу). 

. Якщо ~апр~понована Зареєстрованим учасником ціна перевищує оголошену 
ЛІцитатором ЦІНУ, ЛІЦИтатор називає номер учасника і повідоМЛJIЄ про його пропозицію. 

• У p~i коли цін&, запропонована з голосу одним із Зареєстрованих учасників, 
БІЛЬша за ЦІНУ, .оголошену Ліцитатором, але не кратна кроку аукціону, Ліцитатор трактує 
таку ПРОПОЗИЦІЮ JII( згоду Зареєстрованого учасника збільшити ціну на відповідну 
кількість кроків аукціону, називає номер цього Зареєстрованого учасника і запропоновану 
ним ціну, кратну кроку аукціону. 

Мовчанни Зареєстрованого учасник&, що першим підняв табличку з номером піспи 
оголошенни ліцитатором ціни, трактується як згода Зареєстрованого учасника на 
запропоновану Ліцитатором ціну. Після цього Ліцитатор називає номер Зареєстрованого 
учасник&, що першим підняв табличку, і оголошує наступну ціну, збільшену на крок 
аукціону. 

У разі коли протягом трьох хвилин після триразового повторення останньоі ціни не 
буде запропонована вища цін&, Ліцитатор закінчує торги за лотом одночасно з ударом 
аукціонного молотка та проголошенням слова "Продано", називає ціну продажу ЛОТ&, 
номер Переможця і викликає його для підписання протоколу, який ведеться під час 
аукціону. 

4.6. За результатами аукціону організація, яка проводить аукціон, складає протокол 
в якому зазначає: 

- назва лоту; 

- стартова ціна лоту; 

- результати торгів (остаточна ціна продажу); 

_ прізвище, ім'я та по батькові або найменування Переможця. 

4.7. Протокол аукціону підписується Пер~можцем і Ліцитатором та затверд>кується 
УповноважеНОIО особою У день проведевни аукцІОНУ. 

Одразу піспи закінчевни a~ioнy підписаний ліцитаторо~ .~о:окол аукціону 
передається уповноваженій особі. Шсля сплати переМО)lб~ем КОзМІС~ИНОІ винагороди в 
розмірі 4% від остаточної ціви продuсу лоту в строк не lльше ДНІВ з дня проведенни 

аукціону уповноважена особа передає переможцю витяг з протоколу. 

П Ь JIКИИ .. віnuовИВСЯ від підписання протоколу, позбавляється права на 
ереможец , 1-1/'.. . П . 

аукціоні До протоколу вноситься запис про ВІДМову ереможця ВІД 

~одаль~ участь Ву цьому ·разі протокол підписується Ліцитатором та затверджується 
иого mдписанни. ..й 
Уповноваженою особою у день проведевни аУКЦІОНУ, сума гаранТІ ного внеску 

Переможцю не повертається. 

ТІ· достатньої кількості Учасників, що виявили бажання придбати За умови наявнос . 
лот уповноважена особа поноВЛЮЄ торги У день проведення аУКЦІОНУ. 

, НІ· Зареєстрованим учасником як реєстраційний внесок та за 
4.8. КоШТИ сплаче . ть 

. Ф . .к.. •• :і пакет поверненню не ПІД1lJlГ8Ю . 
ІН орм8Ц1ИJUUJ . 

. ко та документи, що ПІдтверджують сплату Переможцем 
4.9. КОП1Jl Прото амі аукціону ціни лоту відповідно до укладеного договору 

визначеної за результат є підставОIО ДJIJI ПРИЙНJlТ1'я рішеННJI Організатором про 
купівлі-продажу права оренди 
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~aдeHНJI між Броварською міською радою та Переможцем договору оренди земельної 
ДJJUlВКИ. 

4.10. Усі спори (розбіжності) щодо порядку проведення аукціону розв'язуються 
(врегульовуються) під час його проведення організацією, яка проводить аукціон, за 
ПОГОД>lсеВНJIМ 3 представником Уповноваженої особи. 

4.11. Гарантійний внесок перераховується всім Учасникам відповідно до пункту 7.2 
цього Порядку на їх поточні рахунки, зазначені в документах, які додаються до ЗВJIви про 
участь в аукціоні, крім Переможця та Учасників, які не виявили бажання придбати лот за 
стаРТОВОIО ціною. 

4.12. Реєстраційні внески поверненню не піДJIJlnUОТЬ, крім випадків, передбачених 
ЦІІМ Порядком. 

4.13. Під час проведення аукціону (від моменту його початку до завершення) не 
ДОЗВОJUlється: 

- втручання в БУДЬ-ЯІСИЙ спосіб У торги осіб, що не заявлені в торгах за конкретним 
лотом; 

- переміщення у залі, де проводиться торги, без дозволу Ліцитатора; 

- вчиненНJI інших дій, що порушують порядок проведення торгів. 

4.14. Ліцитатор ДJUI усунення порушень та поновлення порядку має право: 

- усно попередити Зареєстрованого учасника чи присутню особу про усуненни 
порушень, але не більше одного разу за кожний вид порушень; 

- вимагати від Зареєстрованого учасника чи присутньої особи зamlШИТИ зал торгів 
за неодноразове порушенНJI порядку проведення торгів; 

- тимчасово припинити проведення аукціону та оголосити перерву у разі 
порушеВНJI Зареєстрованими учасниками правил проведення торгів. 

Виконуючий о 
голови - секр 

І.В.Сапохско 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицією 
постійної комісії 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.Гудименко 

В.О.Андрєєв 



Договір 

Додаток б 

до Порядку проведеННJI аукціону з 
прода>ку права оренди земельної 

ділянки в м.Бровари, 
затвердженого рішенlUIМ 
Броварської міської ради від 
;;.3. РІ. 2009 р. 

Н!! ('@-5~"O.!J' 

иупівлі-продажу права оренди земельно; ділянии 

м. Бровари «_» ____ 200_ р. 

Броварська міська рада Київської області (надалі - Продавець) в особі 
що діє на підставі 

з однієї сторони, та __________________ _ 
(надалі - ПОКJІJець) в особі _________ -::---________ ~' що діє 
на підставі , з другої сторони, уклали цей договір про 
викладене нижче: 

1. Предмет договору 

1.1. Відповідно до результатів аукціону з продажу права оренди земельної дїJIJlНI(И, 
підтверджених протоколом аукціону Н!!_ від «_» 200_ року, Продавець 
передає, а Покупцеь оплачує та приймає право оренди земельної ділянки, зазначеної в 
пункті 1.2 даного Договору, на умовах, зазначених в пункті 1.3 даного Договору. 

1.2. Договір ПОШИРІ0ЄТЬCJI на право оренди земельної ДЇJUlНКИ визначеної 
наступними характеристиками: 

• місцезнаходжеНИJl: м. Бровари, ___________________ ; 

• площа- ra; 
• цільове призначеННJI-______________________ і 

• напні обмежеННJI та обтJIЖеННJl-_________________ ~ 

• нормативна !'рошова оцінка - !'ривень. 

1.3. Право оренди земельної дiJIJппcи, придбане за цим договором, передбачає: 
___ років', • строк оренди -

• орендна плата - !'ривень на рік. 
Інші умови оренди визнаЧВ10ТЬСJl договором оренди земельної ділянки, JlЮШ 

Сторони укладуть на підставі даного Договору. 

2. 30бов'язаНIIJI сторін 



.2 

2.1. Продавець ЗОбов'язується: 

2.1.1. Передати Покупцеві n аз 
договору оренди земельної діля р о оренди земельної ділянки шляхом укладенНJI 
даного ДоroВОРу. НІСН ПРОТJlfОМ _ календарних днів з моменту укладенНJI 

2.1.2. Надати Покупцеві всю . Ф . 
зазначеної в пункті 1.2 Дано ІН opMaциo .• ~oдo характеристик земельної ділянки, 

го договору, та умов 11 використанНJI. 

2.2. Покупець зобов'язується: 

2.2.1. Оплатити вартість придбаного .. . 5 , б" права оренди земеЛЬНОl Д1ЛJlнки протягом 
(п J1ТИ) 8НКІВСЬКИХ ДНІВ З моменту укладення цього договору. 

2.2.2. ПрийНJIТИ від Продавця право оренди земельної ділянки шляхом укладенНJI 
договору оренди земельної ділянки протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту 
уклвдеННJI даного Договору. 

3. Порядок розрахунків 

з .1. Покупець оплачує придбане право оренди земельної ділянки шляхом 
перерахувaиsm коштів на банківський рахунок Продавця, зазначений в цьому договорі. 

З .2. Вартість права оренди земельної ділянки, визначена за результатами аукціону з 
продажу права оренди земельних ділянок в м. Бровари згідно з протоколом аукціону 
Н!!_ від «_» 200_ року, становить гривень. 
З урахувaинJIМ попередньо СІШаченого Покупцем гарантійного внеску в сумі 
_____ гривень оплаті за цим договором піДJIJlгає гривень. 

З.З. Покупець зобов' Jl3ується ОІШатити вартість права оренди земельної ділянки в 
повному розмірі протягом 5 (п'яти) банківських днів з моменту укладеННJI Д8Вого 
Договору. 

4. Відповідальність сторін 

4.1. У випадках невиконaННJI або неН8Jlежноro викон8ВНJI зобов'JI38ВЬ передбачених 
цим Договором, Сторони несуть відповід8JIьність згідно з чинним законодавством 

Украіни. 

4.2. Сторони не несуть відповідальність за пор~еННJl своїх зобов'JI38ВЬ за ~ 
Д ....ау,е порушеНИJI було вИКJIИК8ВО ЗМ1Нвми В чинному законодавСТВІ 
оговором, JПCЩО .L_ 

Украіни. 

4 З В • еВИJI поvvnnем пункту З.З Д8Вого Договору Продавець має право 
.. разJ порym a"J •• - оо' В й . . договору оренди земельНОl ДJЛJIНКИ. цьому випадку дани 

В1ДМО~ИТИСJl ВІД yкnвдеВИJI ипивениМ в односторонньому порядку з моменту отримання 
ДОГОВІР вважи~етьСJl пр о відмову від договору. Сплачений Покупцем 
Покупцем ПОВІДомлення Продавця пр . 
гаравтійвий внесок В цьому випадку поверненНІО не ШДJIJIГає. 

5. Форс-мажорні обставинИ 

І'д в; nnOBJД' anьHocтї за часткове або повне невиконанНJI 
5 1 С ільНJl10ТЬСJl В ~.. . .• торони ЗВ JlI(ЩО це невикон8ВНJI є прямим наслІДКОМ обставин 

зобов'JI3ВИЬ за цим Договором, піCJIJI підпис8ИНJI Договору, які Сторони не могли 
непереборної сипи, що виНJD(JJИ 
передбачити та попередити. 

6. Термін діі договору 



J 

6.1. Договір набуває чинності з моменту підписанНJI його CTopOHaмl( і діє до його 
остаточного виконання. 

6.2. Одностороннє розірвання даноro Договору допускається виключно в випадку. 
зазначеному в пункті 4.3 даного Договору. 

7. РеквізИТ11 сторін 

Продавець 

Броварська міська рада 

07400, м. Бровари, вул. Гагаріна, 15 
пlр ____ _ 

Виконуючий обов'язки міського голови -
секретар ради І.В.Сапожко 

Виконуючий об 
голови - сеКРе'І'В'Dt.1J]іЩ 

Покупець 

І.В.Сапо>кко 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицією 
. w.. . ... 

ПОСТ1ИНОI КОМІСll 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 
, 

: .. 

. ..... . 
о О , . 

І о 

.. .. ' 
,. , 

. - .Гудименко 

В.О.Андрєєв 



. )r ('A.f)tA/ 
o~(;lМII r ~ -:'" Виконуючому обов'язки міського 
~ tI ~ eLIИ / .ц -, голови - секретарю ради 

1Jo )-"f. Сапожку І.В. • 

"ОІ,О! 

/f/ 5'0 
41'" rf}". 0/ (99р, 

ПОДАННЯ 

Просимо розглянути на позачерговому засіданні Броварської міської 
ради питання щодо продажу права оренди земельної ділянки площею 

1,2200 га, розташованої по бульв. Незалежності в районі розміщення 
Броварського шиноремонтного заводу: 

1. Продати право оренди земельної ділянки площею 1,2200 га, 
розташованої по бульв. Незалежності в районі розміщення Броварського . 
шиноремонтного заводу, шляхом проведення аУКЦІОНУ. 

2. Затвердити Порядок проведення аукціону з продажу земельної ділянки 
(додається). '0 

З. Визначити уповноваженою особою на підготовку та проведення 
аукціону комунальне підприємство Броварської міської ради 

<(1)ровариінвестбуд». 

Виконуюча обов'язки начальника 

земельного відділу - заступник 

начальника земельного відділу Л.М.Гудименко 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 
земельний відділ 

07400, М. Бровари, вуn. Гагаріна,15, Т. 6-50-67 

Від ~ 1.. С)! 0.9 .M~ '';9 
HaN!! за 

----------~ ----------- г 
Виконуючому обов' язки 

О ~t" Р'/міського голови - секретарю 
tf ;9 Броварської міської ради 

; ~A ~, ,9 Сапожку І.В. 
е 

Земельний відділ міської ради просить розглянути на позачерговому 
засіданні міської ради питання: 

1. Про продаж права оренди земельної ділянки площею 1,2200 га, 
розташованої по бульв. Незалежності в районі розміщення Броварського 
шиноремонтного заводу; 

2. Про продаж права оренди земельної ділянки площею 1,7289 га, 
розташованої по вул. Красовського в районі розміщення заводу "Торгмаш" , 

З. Про продаж права оренди земельної ділянки площею 0,3366 га, 
розташованої по вул. Красовського в районі розміщення заводу "Торгмаш" 

4. Про продаж права оренди земельної ділянки площею 0,9100 га, 
розташованої по бульв. Незалежності в районі розміщення заводу· "Стріла", 

5. Про продаж права оренди земельної ділянки площею 1,1500 га, 
розташованої по Об"їзній дорозі в районі розміщення АЗС ТОВ "Деліка" 

6. Про продаж права оренди земельної ділянки площею 1,6553 га, 
розташованої по Об"їзній дорозі в районі розміщення овочевої бази, 

Виконуюча обов'язки начальника 
земельного відділу - заступнИК 
начальника земельного відділу Л.М.Гудименко 
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