
БРОВАРСhКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про продаж права оренди земельної ділянки І 
площею 1,7289 га, розташованої по вул.Красовського 

в районі розміщення заводу "Торгмаш" 

Розглянувши подання земельного відділу від 22.01.2009 року N!!51 прс 
продаж права оренди земельної ділянки площею 1,7289 га, розташованої пс 
вул. Красовського в районі розміщення заводу "Торгмаш", керуючись ст.l( 
Закону України "Про оренду землі", ст.ст. 124, 127, 134-138, п. 12 Перехідни> 
положень Земельного кодексу України, п. 34 ст. 26 Закону Украіни «Прс 
місцеве самоврядування в Україні», а також враховуючи пропозицї 
постійної комісії з питань розвитку та благоустрою територій, земельнИ> 
відносин, архітектури, будівництва та інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Продати право оренди земельної ділянки площею 1,7289 га: 
розташованої по вул.Красовського в районі розміщення заводу "Торгмаш", 
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». 

Виконуючий обов'язки М 

голови - секретар ради 

М. Бровари 

від 23 січня 2009 року 
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І.В.Сапожко 

';. 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицією 
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Затверджено: 

Рішенням Броварської міської ради 

від J 3. О/. , 2009 р. N2t'PJI:5?-О.!) 

Порядок проведення аук · ЦІОНУ з продажу права оренди земельної 
ділянки 

Порядок проведення аукціону з п о 
Лоnядок) розроблений відп . р дажу права оренди земельної діЛJIНКИ (надалі-

'І" ОВІДНО до Конституції Украі З У .. 
Господарського та Цивільного . .. ни, емельного кодексу крatни, 
Украіни «Про місцеве самов кодеКСІВ YКPВIH~,. Бюджетног~ кодексу Украіни, Законів 
віів ай Рядування в УКРВІН1)), «Про ОЦІнку земель» «Про оцінку 

м а, м нових прав ~ професійну оціночну ДЇJIЛЬність», «Про оренду' землі», інших 
нормативно-правових актІВ з питань регулюванИJI земельних відносин в Україні. 

1. Загальні положенни 

1.1. Цей . Порядок . визначає процедуру підготовки, організації та проведенИJI 
земeJJЬНОГ.? aYКЦl~НY (далІ - аукціон) з продажу права на оренду земельної ДЇЛJIНКИ, 
зазначеНОl в ПУНКТІ 1.2 цього Порядку. 

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

- аукціон - форма проведенИJI земельних торгів, за пою об'єкт торгів продається 
~аснику, що запропонував за нього найвищу ціну, па фіксується у ході проведенИJI торгів 

ЛІЦитатором; 

_ гараитійний внесок - внесок, JIКИЙ має сплатити претендент до поданИJI ЗaJIВИ на 

участь у аукціоні JIК забезпеченНJI своіх зобов 'JIЗВНЬ в разі перемоги у аукціоні та JlКИЙ 
складає 10% від стартової ціни лоту; 

_ зареєстрований учасник - учасник, який, оплатив реєстраційний та гарантійний 
внески та зареєсtpувався перед початком проведеНИJI земельного аукціону; 

_ земельна дiлJIнка - земельна дiлJIнка площею 1,7289 га, розташована в м. Бровари 
по вул.Красовського в районі розміщення заводу «Торгмаш», з цільовим призначенНJlМ -
зeмnіпромисловосri; 

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

_ ліцитатор _ пред~ник організаціі, па прово~ть аукціон, - фізична особа з 
відповідною ПЇДГОТОВКОJО та/або досвідом проведеНИJI ТОРГІВ, яка безпосередньо проводить 
торги на аукціоні; 

_ лот _ право на оренду зе~ел.ьної діJIJIНКИ з визначеними умовами її оренди, що 
ВИcтaвJlJIЄТЬСJl для продажу на аУКЦІОНІ; 

_ організатор - Броварська міська рада; 
.. проводить avrtniOH - спеціалізована організація, яка має необхідні _ орган1З8Ц1JI яка 'J а-. Ф .. .. . '. приміщенНJI облвднaнНJI та ах1ВЦІВ з В1ДПОВ1ДНИМ ДОСВІДом 

ДJIJI проведевНJI аУКЦІОНУ , 
роботи; . 

ельної дЇЛJIНКИ - Броварська міська рада; 
- орендодавець зем .. . 

б з числа учасниЮВ, яка У ХОДІ аУКЦІОНУ запропонувала за лот 
_ переможець - осо а 

найвищу ціну; 
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- реЄСТР~lИ~иА внесок - внесоІС, Jlкий претендент сплачує за реєстрацію його JlК 

учас~ aYKЦ1~:>' І ций СПРJIМОВУЄТЬСJl на ПОКРИТТJl витрат щодо проведеННJI аукціону; 
РОЗМІР реєстрацІпНОГО внеску особою становить 17 ( . ) 

СІМНадцвть гривень; 

- стартова ціна - ціна права на ор .. . .. . . енду земеЛЬНОl ДlЛJlНКИ з JlКОl розпочинаЄТЬСJl 
продахс лота на аУКЦІОНІ; , 

. - уп~вноважена особа - визначена Броварською міською радою юридична особа, па 
здійснює ПІДГотовку лота до продажу на аукціоні; 

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

- учасник - особа, Jlка відповідає встановленим цим ПоложеННJIМ та чинним 
з~оно~авством вимогам, подала відповідні документи та зареєстрована Виконавцем 
В1ДПОВІДНО до цього ПоложенНJI. 

1.3. Орендарем земельної дiлJIнки може бути ГРОМaдJlнин Украіни та іноземної 
держави, особа без ГPOMaдJlHCТВa, українська та іноземна юридична особа. 

1.4. РішенНJI про наданНJI земельної дiлJIнки в оренду за результатами аукціону 
затвердхсує 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 відмОВИТИСJl від проведеННJI аукціону не пізніше, 
ніж за 1 О днів до його проведенНJI з оБОВ'JlЗКОВОЮ публікацією офіційної інформації про 
скасув8ИНJI аукціону із зазначенНJIМ причини CKacyвaннJI на офіційному сайті міської ради 
у мережі Інтернет. РішеННJI УповновВ>кеної особи щодо відмови від проведеННJI аукціону 
може бути скасоване Броварською міською радою. 

ПовідомnеННJI про cкacyвaннJI аукціону не пізніше ніж наступного ДНJI ПЇCЛJI 
прийвятrJl рішеННJI про його cKacyвaнНJI надсилаЄТЬСJl Організатором усім учасникам, які 
подали З8JIВИ про участь в аукціоні та ліцитатору. 

У разі скасув8ИНJI аукціону Упов~оважена особа повертає учасникам реєстр~ій~і та 
гарантійні внески, сплачені ними у зв JIЗ~ З поданНJIМ зап про участь в аУКЦІОНІ. не 

пізніше ніж ПРОТJlГОМ П'JIТИ банківських ДНІВ. 

РішеННJI про cKacyвaнНJI аукціону може бути оскар:асено в судовому порцку. 

1.6. Контроль за підготовкою та проведеННJIМ аукціонів здійснює Організатор 
безпосередньо або через свої органи. 

2. Повноваження щодо організаціі та проведення аукціону 

2 1 3 безпосередньої підготовки та проведеННJI аукціонів. Броварська міська .. метОIО 

рада призначає уповноважену особу. 
2.2. уповноважена особа має наступні повноваженНJI: 

_ здійСШОЄ підгоТОВКУ лоту до аукціону; 
• формацію про проведеННJI аукціону. умови участі в аукціоні. 

_ оприmoднює Ін . • 
відмову від проведеННJI аУКЦІОНУ. 

ай мneHНJI Учасників з інформацією щодо проведенНJI аукціону (в 
- з~безпечує озн о) інформаціЄlО по лоту. умовами оренди; 

тому ЧИСЛІ з цим ПорядкОМ • 
_ приймає документи від Учасників; 
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- відкриває окрем й б . . и анКІвський рахунок ДJIJI обслуговув8НIUI аукціонів; 
- ЛІцитатора ",,"падає догов' " . 

J ._А Ір З оргаНІзацІЄЮ, па проводить аукЦІОН; 

- прийм~є від Учасників реєстраційні та гарантійні внески реалізує інформаційні 
пакети по аукЦІОНУ; , 

- ~epeдaє організації, яка проводить аукціон, документи, необхідні для реєстрації 
УчаснИКІВ в день проведення аукціону та проведення аукціону; 

. -.пов~ртає спл~чені гарантійні внески Зареєстрованим учасникам, які не перемогли в 
аУКЦІОНІ (КРІМ випадКІв, визначених цим Положенням); 

. - після прийняття Рішення про надання земельної ділянки в оренду за результатами 
аукцІОНУ, перераховує на визначений Броварською міською радою рахунок гарантійні 
внески Переможця; 

- приймає рішення про припинення та/або поновлеННJI аукціону у випадку 
виявлення порушення порядку проведення аукціону, пе може вплинути на його 

результати, а Т8ЮІ(0 у іН1ПИХ випадках, передбачених цим Порядком; 

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

- приймає рішення про визнання недійсними результатів аукціону в разі виявлення 
піCJ1Jl закінчення аукціону порушень, які вплинули (могли вплинути) на його результати. 

2.3. Організація, яка проводить аукціон, залучається до проведення аукціону 

Уповноваженою особою. 

2.4. Організація, яка проводить аукціон, має наступні повноваження: 

- організовує підготовку приміщення, обладнання та персоналу ДJIJI безпосереднього 

проведення аукціону; 

_ проводить реєстрацію Учасників в день проведення аукціону; 

_ за погоджеНIIJIМ з Уповноваженою особою та відповідно до цього Порядку 
приймає рішення щодо допуску на аукціон третіх осіб; 

_ самостійно призначає ліцитатора для проведеННJI аукціону; 

_ забезпечує дотримання порядку під час проведеННJI аукціону; 

_ складає протокол про результати аукціону. 

3. Підготовка JlОТУ до продажу на аукціоні 

3.1. Підготовка аукціону триває не більш JII( один місяць та включає забезпечеНВJI 

О • бо (у випаnVАV визначених цим Порядком) Уповноваженою особою: 
рramзатором а оу.у--

~II' експертної грошової оцінки лота та затвердження стартової ціни лота; - замовnеDDA оо КМУ . 
експертна оцінка проводиться відповідно до. м~одики~ затверджеНОІ по~овою вІД 
11.10.02 р. N!!IS31. Стартова ціна лота ДОРІВНЮЄ ЦІНИ, встановлеН01 за результатами 

експертної грошової оцінки; 

вneoull' технічного паспорта земельної ділянки; -вигото DDA 

днeOUIl' повідомлеННJI про продаж права оренди земельної ділянки на - оприmo ППА 

аукціоні 1ПJUIX0м: 
. оголошеННJI в газеті Броварської міської ради «Броварська 

- опуБЛІКУВання веб-саАті Броварської міськоі ради із зазначенням розміру та 
панорама» та на 
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МІсцезнаходження земельної ділянки, її цільового призначення, номера телефону, 
за JIКИМ можна отримати додаткову інформацію; 
- розміщення на зем .... . 

ельН1И дuuПЩl рекламного інформаційного щита; 

- передачу відповідних матеріалів Організатором Уповноваженій особі; 
. - підготовку організаційно-розпорядчої та технічної документації щодо проведення 

аукцІОНУ; 

- ПРИЙНJIття 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, фОРМУlOться 
Уповноваженою особою в окрему справу і після закінчення аукціону передаlOТЬСЯ його 
перемо>ІЩЮ за умови, що він здійснив відповідно до договору купівлі-продюку права 
оренди земельної дїЛJlнки розрахунки за придбаний на аукціоні лот. Переможець після 
укладеВНJI договору оренди земельної ділянки, передає його для державної реєстрації в 
установленому порядку. 

3.4. Умови, оголошені перед проведенням аукціону, під час укладення договору 
оренди зміні не пiдmIr8l0ТЬ. 

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 УПОВНОВЮlсена особа, не пізніше 
як за 30 днів до проведення аукціону оприлюднює в газеті Броварської міської ради 
«Броварська панорам8») та на веб-сайті Броварської міської ради у мережі Інтернет 
офіційну інформацію про проведенНJI аукціону. 

3.7. Офіційна інформація про проведенНJI аукціону має включати такі відомості: 

- дату та час проведеВНJI аукціону; 

- місце проведеВНJI аукціону; 

_ характеристики лоту, що виставляється на аукціон, із зазначеННJIМ: 

- місцезнаходжеВНJI земельної дimIн:ки; 

- площі земельної дiJIJппcи; 
_ цільового призначеННJI земельної дiЛJlнки, допустимих та пріоритетних видів її 
використаннв; 

_ містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки; 

- стартової ціни лоту; 

_ умови участі в аукціоні; 
. ·,. ... ого та реєстраціЙНОГО внесків та порядок їх сплати; 

- РОЗМІр гарaнnип 

_ вартість інформаційнОГО пакету; 
місцезнаходження організатора, Уповноваженої особи, 

. - найменування та за яким можна отримати додаткову інформацuо та дізнатися, 
лщитатора, номер телеФ~і' з технічним паспортом земельної ділянки, технічною 
де можна. оз~айО~устрою проектом договору оренди; 
документацІЄЮ 13 зеwuа' .. 

'вчеННЯ приймaННJI докуменТІВ для ОСІб, що бажають взяти 
_ дату початку та З8К1 

участь в аукціоні. 



5 
3.8. З моменту оприлю .. 

надає можливість особам . б днeRНJI ОфЩІЙНОЇ інформації Уповноважена особа 
встанОВJПOється Уповнов ,JIЮ ажають в.зJIТИ участь в аукціоні, придбати за ціною, що 

ажеНОIО особою ІНформац· й оо • 
безкоштовні консультвц··· ,1 нии пакет учасника аукЦІОНУ та надає 

11 з питань проведення аукціону. 

3.9. Інформаційний пакет має ВКЛЮчати інформацію щодо: 
- місцезнаходження площі . .. . , та ЦІЛьового призначення земелЬНОl ДІлянки; 

- викопіювання з генплану сх· .. . 
t ему РОЗМІщення земеЛЬНО1 ДІЛянки; 

- умови використання земельної ділянки; 

- істотні умови договору оренди; 

- копію цього Положення· , 
- інші матеріали і документи (при необхідності); 

- номер рахунку, відкритого ДJIJI обслуговування аукціону; 

- бланк договору про умови участі в аукціоні. 

3.10. ОсоБІ, яка бажає прийняти участь у аукціоні, має подати Уповноваженій особі 
заяву на участь в аукціоні з наданням згоди щодо умов повернення або yrpимання 
реєстраційних та гарантійних внесків. Приймання заяв розпочинається з моменту 
оголошення про проведення аукціону та закінчується за З робочих дні до дати проведення 
аукціону. 

3.11. 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 бути завірений нотаріально. 

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

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

документи: 

_ нотаріально посвідчені копії установчих документів; 

_ копію та оригіиал свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи; 

_ копію та оригінал платіжного документа про сплату гарантійного внеску; 

_ копію та оригінал платіжного документа про сплату реєстраційного внеску; 

_ копію та оригінал платі:асного документа про оплату вартості інформаційного 

пакету; 

_ довідку про банківсьКИЙ рахУНОІclрахунки, з яких здійснюватимуться розрахунки 

за придбану земельну ділянкУ; 
_ копіІо та оригінал документа, щО ~OCB~Є право >:O~HOB1eHOї особи на 

виконання дій, пов' язаних із проведевням аукЦІОНУ У випадку нео Х1ДНОСТl • 

Цей перелік документів є вичерпним. 

3.14. Учасник аукціону - фізична особа разом із заявою має подати наступні 

документи: . . .. . 
• . свідоцтва про державну реєстрацпо фІЗИЧНОI особи-п1ДПРИЄМЦJI 

- ~опuo та ориг1Н~ передбачає підприємницьку діяльність); 
{для лОТІВ, використ8ВIIJI 



- копію та оригінал пл' 6 . . аnжного документа про сплату гарантійного внеску; 
- копІЮ та Ориnнал платіжно . го документа про сплату реєстраційного внеску; 

- коппа та ориriнал платіжн пакету; ого документа про оплату вартості інформаційного 

- довідку про банківський рахунок/ '" 
за придбану земельну діли ( . р~ки, з JIКИX ЗД1иснюватимyrься розрахунки 
за наоностї банківського p~yн:; фІЗИЧНИХ ОСІб - не підприємців така довідка подається 

- копїJI та ориriнал докум . . й' . ента, що ПОСВІДчує право уповноваженої особи на 
викон~ ДІ ,пов язаних ІЗ проведенням аукціону (у випадку необхідності). 

. ~Ізи:на особа також подає свій паспорт та довідку 
ІДентифІкацІЙНОГО номеру фізичної особи _ платника податків. про ПРИСВОЄННJI 

Цей перелік документів є вичерпним. 

3.15. Всі дії, пов'язані із заповнеННJIМ та поданнам заои на участь в аукціоні 
виконуються безпосередньо Учасником або його уповноваженою особою. ' 

3.16. Уповноважена особа при прийНJIТТЇ заяв Учасників перевіряє: 

- правильність оформленНJI заяви; 

- відповідність документів, що додаються до заои, переліку, встановленому 
пунктами 3.13 чи 3.14 ПоложенНJI; 

- відповідність копій документів їх ориriналам. 

Оригінали документів повертаються заявнику безпосередньо після закінченНJI 

перевірки. 

3.17. Якщо під час перевірки поданих документів не ВИJlВЛено помилок та 
порушень, представник Уповноваженою особи: 

_ у присутності Учасника (уповноваженої особи Учасника) реєструє подані 
документи в книзі реєстрації, до пої заноситься порядковий номер, дата, реквізити 
Учасника або уповноваженої особи. Крім того, в книзі зазначається: 

_ ДJIJI фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, зареєстроване місце проживaRНJI 
та ідентифікаційний номер У Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та 
інших обов'язкових платежів. ДmI іноземних IpOMaдJIН та осіб без IpoMaдJlНCтвa -
IpOMaдJlНCТВO, прізвище, ім'я та по батькові (за наоності), постійне місце проживaRНJI за 
межами Украіни; 

_ ДJIJI юридичних осіб (заснованих rpомaдJlНами Украіни або 10рИДИЧНИМИ особами 
Украіни) _ Haitмeвyвaнвa, місцезнахОД>lсеВВJI, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ; 

_ ДJIJI інозеМНИХ юридиЧНИХ осіб, спільних підприємств - HaiiмeвyвaRНJI, 
місцезнаходжеВВJI та держава, в пїй зареєстрована така юридична особа та адреса 
реєстрації представництва в Украіні. 

_ засвідчує подані документи своїм підписом та печаткою; 

_ залишає в себе подану Учасником заоу та копії доданих до неї документів; 

_ видає УчасникУ довіДКУ про отримaRВJI документів із зазначенНJIМ їх переліку 
(додаток 3), вхідний квиток, іНфОрмаціЙНУ картку на л?т (додаток 4) та картку учасника (із 
зазначеВВJIМ на зворотвому боці умов проведеВВJI аУКЦІОНУ) (додаток 5). 

3.18. Іиформація про особу Учасника (Й.ого предс:тавника), що міститься в поданих 
П; ",,,,crrat розголошенню, КРІМ ВИПВДКІВ, установлених законом. 

ним документах, не ЧV"-



3.19. Документи по 7 
вертаються зц 

_ ВИJlВЛення помилок які ВНИКУ без реєстрації у випвдках: 
. • 'ВПЛивають на зміст зВJIВИ; 

- B1дcyrнoCТ1 на момент подан 
ни з8JIВи ДОкументі б _ подВВВJI заяви особо в, перед ачених цим Положенним; 

Ц й .. 10, яка не має на це відповідних повноважень 
е перетк пІДСтав є вичерпним. . 

Ifiсли виправленНJI ВИJlВЛених 
ПОМилок Учасн повторно. ик має право подати документи 

3.20. Учасник має право ОГЛЯН . 
Організатор зобов'JlЗаний створити можл;:и з~мельну ДІЛЯНКУ до. проведенни аукціону. 
з метою ії огляду. BOCТl ДЛJI доступу учасниКІВ до земельної ділинки 

3.21. Зареєстрована заява є підставОIО 
умови участі в аукціоні та набyтrя У ДЛJI уклвдення з Учасником договору про 

часником статусу Зареєстрованого учасника. 

4. Порядок та умови проведення аукціону 

4.1. Аукціон проводиться ор~із~єю, яка проводить аукціон, на підставі договору 
з УПОВНОВlDlсеною особою не ранІше НІЖ через ЗО днів піели опуБЛI·КУВан ф··йн .. . ф .оо. ни о ЩІ 01 
Ш 0pMaцn про проведввя аукцІОНУ. 

4.2. На ayкцi~Hi .МОЖУТЬ бути присутні Зареєстровані учасники (іх представники), 
представники орган!в M!cцeBOГ~ самовридуванни м. Бровари, засобів масової інформації та 
rpомадських орган1Зацій. Інші особи можуть бути присутні на аукціоні за згодою 
Уповноваженої особи. Аукціон проводиться за наивності не менше двох Зареєстрованих 
учасників. 

4.3. У день проведеВВJI аукціону особою організацією, яка проводить аукціон, 
проводиться реєстрація присутніх Учасників. Учасник (його представник) зобов'язаний 
пред'явити паспорт та (ДЛJI представників учасників) дорученни на вчиненни дій під час 
аущіону, зокрема участь в торгах та підписанни протоколу про результати торгів. Шели 
цього представник організації, яка 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. Ifiсля оголошеВВJI початку проведення аукціону представник організації, яка 
проводить аукціон ОЗН8ЙОМJПоє Зареєстрованих учасників та присутніх на аукціоні осіб з 
основними прав~ами проведеВВJI аукціону (в частині,. що без~осередньо стосується 
проведеВВJI аукціону після цього оголошення) та оголошує lНфОРМацuo щодо: 

_ C...uYI' земельної ДЇJIJППCИ (місцезнаходженни, площі, цільового 
характери ... - .. . 

призначення, можливі види функціонального використання земелЬНОl ДUUIНКИ, умови 

оренди тощо); 

_ загальної кількості зареєстрованих Учасників, допущених до аукціону; 

- стартової ціни лоту. 
4.5. Проводить аукціон Ліцитатор в насТУПНОМУ поридку. 

• шеВНJI ЛіцитаТОРОМ характеристик лоту та стартової 
. АукЦІОН починається з oгo~o після триразового оголошення стартової ціни ніхто з 

ЦІни. Якщо ПРОТЯГОМ трьоХ хвИЛИ бахсаввя придбати лот за ціною, оголошеною 
З~реєстрованих учасників не висловв:вв лише оДИН Зареєстрований учасник, аущіон ЛІЦИтатором, або таке бажання ввсл 
припиНJIЄТЬСЯ. 
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разІ КОЛИ про Готовність придб 

JП( два Зареєстровані учас . ати лот за стартовою ціною сповістили не менш 
ники, ЛІЦитатор збіл . 

Зареєстрованим учасником ( .. ьшує стартову ЦІну, запропоновану 
збільшеННJJМ ціни Значення далІ - ЦIH~), на крок аукціону з подальшим послідовним 

. • кроку аукЦІОНУ встановтоєть Л· 
з ОрганІзатором у межах до 1 О·. .. . ся ІЦитатором за погодженням 

ВІДСОТКІВ стаРТОВОІ ЦІНИ. 

Зареєстрованим учасник .. 
.~. ІМ, ЯКІ ВІДМОВИлися придбати лот за стартовою ціною, 

гарaнnnпl внески не повеРТIІОТЬСЯ. 

у ході аукціону Зареєстрован· . . . І учасники ПОВІДОМЛЯЮТЬ про намІР придбати лот за 
оголошеною ЛІцитатором ціНОIО б· . двома спосо ами: П1дНJПТЯМ таблички з номером, 
повернутим до Л1Цит~~ор~ що засвідчує ПРИЙНJlТТЯ ціни, запропонованої ліцитатором 
(приiburrrя ПРОП~ЗИЦlІ ЦlH~. без голосу), або ПЇДНJIТТЯМ таблички З одночасним 
о~лошенНJIМ C~OЄI П~О~ОЗИЦІІ Стосовно ціни лота, яка повинна бути більшою, ніж названа 
лщитатор~м ~IHa, МІНІМУМ на один крок аукціону, але обов'язково кратною кроку 
(ПРОПОЗИЦlJl ЦІни з голосу). 

. Якщо .зanр~понована Зареєстрованим учасником ціна перевищує оголошену 
mцитатором ЦІНУ, тцитатор називає номер учасника і повідомляє про його пропозицію. 

У разі КОЛИ ціна, запропонована з голосу одним із Зареєстрованих учасників, більша 
за ціну, оголошену Ліцитатором, але не кратна кроку аукціону, Ліцитатор трактує таку 
пропозицію п ЗГОДУ Зареєстрованого учасника збільшити ціну на відповідну кількість 
кроків аукціону, називає номер цього Зареєстрованого учасника і запропоновану ним ціну, 
кратну кроку аукціону. 

МовчlВИJI Зареєстрованого учасника, що першим підНD табличку з номером після 
оголошеНИJI ліцитатором ціни, трактується як згода Зареєстрованого учасника на 
запропоновану Ліцитатором ціну. Після цього Шцитатор називає номер Зареєстрованого 
учасника, що першим пїДНJIВ табличку, і оголошує наступну ціну, збільшену на крок 

аукціону. 

у разі коли ПРОТJlГОМ трьох хвилин після триразового повторення останньої ціни не 
буде запропонована вища ціна, Шцитатор закінчує торги за лотом одночасно з ударом 

"П" . аукціонного молотка та проголошенням C~OBa родано , називає ЦІну продажу. лота, 
номер Переможця і ВИКJIИI(ає 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 Перемо)кця. 

, . ; nттuсується Переможцем і Шцитатором та затверджується 4 7 Протокол avтпTIOHY Пч--..... . • • ..,..... ННJlIIYКЦIOНY 
Уповноваженою особою у день проведе . 

. укціону підписаний ліцитатором протокол аукціону 
Одразу після з~нчен~ ~CЛJI сплати переможцем комісійної винагороди в строк 

передається уповноважеНІЙ осоБІ. укціону уповноважена особа передає перемоЖЦ!о ВИТJIГ 
не більше З днів з дня проведення а 

з протоколу. . від підписання протоколу, позбавЛJlЄТЬСЯ права на 
Переможець, я~ ~1ДМОВИВ:околу вноситься запис про відмову Перемо)кця від 

подальшу участь в аУКЦІОНІ. Д~ ПРотокол підписується Ліцитатором та затверджується 
його підписання. У цьому рІЗІ пр 
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Уповноваженою особою у день проведенНJI аукціону, сума гарантійного внеску 
Перемо)IЩІО не повертається. 

За умови наоності достатньої кількості Учасників, що ВИJlвили бu(анНJI придбати 
лот, Уповноважена особа Поновmoє торги у день проведення аукціону. 

. 4.8: .. Кошти сплачені Зареєстрованим учасником як реєстраційний внесок та за 
ШФОРМВЦІИНИЙ пакет повернеННIО не піДJIJlГають. 

4.9·00 Копів Протоколу та документи, що підтверджують сплату Перемо:ищем 
визначеНОl за результатами аукціону ціни лоту відповідно до укладеного договору купівлі
продажу права оренди є підставою ДJIJI ПРИЙНJl1Тя рішенНJI Організатором про yкпaдeВНJI 
мі)к Броварською міською радою та Переможцем договору оренди земельної діЛJIНКИ. 

4.1 о. Усі спори (розбіжності) щодо порядку проведення аукціону розв'язуються 
(врегульовуються) під час його проведення організацією, яка проводить аукціон, за 
погодженВJIМ з 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 заяви про 
участь в аукціоні, крім Переможця та Учасників, які не ВИJlВИnИ бажанНJI придбати лот за 
стаРТОВОIО ціною. 

4.12. Реєстраційні внески поверненню не підлягають, крім випадків, передбачених 
цим ПорJIДКОМ. 

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

- втручaвиJ[ В будь-який спосіб у торги осіб, що не заявлені в торгах за конкретним 

лотом; 

- переміщеВНJI у залі, де проводяться торги, без дозволу Ліцитатора; 

- вчинеИИJI інших дій, що порушують порядок проведеВНJI торгів. 

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

_ усно попередити Зареєстрованого учасника чи присyt1DO особу про усунення 
порушень, але не більше одного разу за кожний вид порушень; 

_ вимагати від Зареєстрованого учасника чи ~исутньоі особи залишити зал торгів 
за неодноразове порушеВВJI порядку проведення торпв; 

np~пuorт.т проведення аукціону та оголосити перерву у разі - тимчасово D&UUU'&"·& • 

порушевня Зареєстрованими учасниками правил проведеННJI торГІВ. 

РезУJlьтати аукціону 

30 . піcnя проведеВВJI аукціону Уповновu(ена особа публікує в в 
. 5.1. протю:.ом • ~1В ади «Броварська панорама» або на веб-сайті Броварської 

газen БроваРСЬКОl МІСЬКОI р тати торгів із зазначеННJIМ: 
міської ради повідомпеВНJI про резуль .... 

• аввя та розміру земельНОl ДUUlнки, 
- MICЦJI розташув ... 

оренди земельної ДIJIJIнки, визначеНОl за результатами _ ціни продажу права 

аукціону; оо. ки 
_ цільового призначення земельНОl дtJUIВ . . 

я таким що не відбувся, у разІ: 
5 2 Аукціон визнаєтьС , 
• • • б наявності на торгах лише одного Учасника; 

_ відсутності УчаснИКІВ а о 
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- коли жоден з Учасників 

• не запропонував ціну вищу за стартову' 
- не П1ДПИсанНJI ПереМохщем П. ' , 

• ротоколу ІЗ зазначенням результатів аукціону· 
- не П1дписaRНJI Перемохщ , 

встановлений цим ПорJIДКОМ термін; ем договору купівлі-продажу права оренди у 

- несплати в установлений о П . стр к ереМожцем належної суми за придбаний лот; 
- не П1ДПИсання договору оренд . 

и в термІНИ, визначені цим Порядком; 
- припинення та не ПОНовлення а . . УКЦІОну В випадках, передбачених цим Порядком; 
- в разІ виявлення після закінчення а . 

вПJIИНYТИ) на ЙОГО результати; УКЦІОну порушень, які вплинули (могли 

- в imпиx випадках передбачених ЦИМ Порядком. 

РішеННJI про визнання аукціону . .. б ... таким що не ВІДбувся, приимається Уповноваженою 
осо ою у триденнии строк П1сля виникнення підстави ДJIJI такого визнання. 

В разі виникнення підстави ДJIJI визнання аукціону таким що не відбувся 
Уповновuсена особа невідкладно повідомляє про це Організатора. ' , 

РЇШеННJI про визнання аукціону таким, що не відбувся може бути оскаржено у 
СУДОВОМУ порJЩIСУ. 

5.3. \езУJIЬтати аукціону, про~еденого з порушенням вимог цього Порядку, можуть 
бути ВИЗНaR1 У судовому порядку неД1ЙСНИМИ. 

Визнання результатів аукціону недійсними тягне за собою визнання недійсним 
договору оренди, укладеного з Переможцем. 

5.4. у разі ПРИЙНSIТТЯ рішення про визнанви аукціону таким, що не відбувся, або 
визнання недійсними його результатів, повторний аукціон мохсе бути проведений не 
пізніше ніж через шість місяців з дня набуггя чинності таким рішеННSIМ. 

Якщо повторний аукціон проводиться у зв'язку з ТИМ, щО хсодев з учасників не 
виявив бажанНSl придбати відповідний лот за ціною, вищою за стартову, можливе 
звижеННJI стартової ціни лота Організатором, але не нижче ціни, що визначена за 
результатами експертної грошової оцінки, з дотриманням вимог, установлених цим 

Порядком .. 
Повторний аукціон проводиться відповідно до цього Порядку. 

5.5. До участі У повторному аукціоні не до~скаються Переможе~ь попередн~ 
торгів, що не сплатив в установлений .строк Ba~CТ1. лота за договором, ~1ДМОВИВСЯ ВІД 
укпадеВНSI договору оренди земельної ДJЛSIRКИ чи ВІД шдписанRSl протоколу ІЗ звзначенням 

результатів аукціону. 
5.6. У разі ВИJlвлеННSl порушень порядку проведенRSI ayкцi~нy,.~ впливають на 

об'єктивність визначення ПеремохЩJI, призвоДR1'Ь до дискримшацll Зареєстрованих 
учасників або іншим чином порYJDYIОТЬ їх права, Упов~ов~ена особа має пр~о визнати 

• • бувся та розпочати органІЗацІЮ повторних торГІВ про що 
аукЦІОН таким, що не ВІД 

повідомити Організатора. 

6 У · rvпівлі-ПРОДажу права ореНДІІ земеJlЬНОЇ ДШИНКІІ та 
• КJl8Д8ННЯ догоВОРІВ .'.1 

оренди земеJJЬНОЇ ДЇJJяНКИ 
• • е еногО протоколу аукціону .о~ганізатор та Перемо,кець 

6.1. На ПІдставІ за~ рдж днів укласти договір КУПІВЛІ-ПРОДажу права оренди а 
зобов'язані протягом 3 бaRI(1ВСЬКИХ ати кошти за придбаний лот (за вирахуванням су~ш 
Переможець зобов'язаний перерахув 



гарантійного внеску) ПРОТигом 11 . 
договору на визначений Організатор 5 банКІВСЬКИХ днів з дати уклвденни цього 

ом рахунок. 

Якщо ПереМО>Ісець не вніс нале .. 
першим ЦЬОГО пункту, гарантійний жно~ до сплати суми в строк, передбачений абзацом 

внесок иому не повертаєтьси 

6.2. Доroвір оренди земельної д. . . 
державній реєстрації. ШИнки П1ДЛJlгає нотаріальному посвідчеННІО та 

6.3. Усі витрати пов'изані з 
купівлі-продажу права 'о еиди зем укл~~ним та нотаріальним посвідченним доroвору 

_ О Р еЛЬНОl ДІЛИНКИ та договору оренди земельної дimrнки 
несе 11 рендар. ' 

6.4. Договір оренди земель .. . .. НОl ДШИНКИ має ВІДПОВІДати типовому договору 
затвердженому постаиОВОІО КМУ від 03.03.04 р. Х!!2.20. ' 

. 6.5. Умови договору, не зазначені В типовому договорі умовах проведенни аукціону 
та Р1ШеВВJIX Бров~рської міської ради, прийнитих згідно з Ц~M Поридом визначаютьси за 
погоджеВIUIМ СТОРІН. ' 

. 6.6. Договір оре.нди укладаєтьси В 1 О-ти денний термін з моменту прийнитти 
Р1ШенВJI Броварсь~ою .МІСЬКОЮ радою про нвданни земельної ділинки В оренду та протигом 
30 календарних ДНІВ ПІСЛЯ його укладенни піД1lJlгає державній реєстрації. 

6.7. У разі відмови Переможця укласти Договір оренди земельної ділянки аукціон 
визнається таким, що не відбувси, а гарантійний внесок ПереМОЖЦІО не повертається. 

6.8. Право оренди земельної ділянки виникає у Оренда ри після пiдnисанни ахту 
ПРИЙМ8ВНJI-передаЧЇ земельної ділянки згідно з укладеним договором оренди. 

7. Порядок розподілу та використання коштів від проведення 
аукціону 

7.1. ПроведеRВJI робіт з підготовки лоту до продв>К)' на аукціоні здійснюється за 
рахунок коштів Уповноваженої особи з наcтynиим вїДШКОдyDaRВJIМ за рахунок 
реєстрацUiвиx внесків учасників аукціону. Проведенни аукціону та виплата винагороди 
Ліцитатору здійснюється за рахунок коштів реєстраційних внесків учасників аукціону. 

Розмір реєстраційного внеску визначаєтьси Уповноваженою особою та 
обчиCJПOЄТЬСЯ з урахуванням потреби у покритті витрат, пов'изаних з організацією та 

проведеВIUIМ аукціону. 

7.2. У разі відмови Уповноваженої ОСОб~ від пров.еден~ аукціону сплачені суми 
реєстраційних внесків за вирахуванням платеЖІВ за баиювсью перекази повертuоться у 
п'ятидеишdi строк з моменту прИЙВJ1Тl'JI B~OB~OГO pi~eH~ усім Учасникам у пов~ому 
оБCJJЗі, а витрати уповноваженої ос?БИ, ПОВJI3~1 з орган1ЗВЦ1Є10 та проведе~ aYКЦloнr, 
відшкодовуються за рахунок ОрганІЗатора. В ІНШИХ випадках суми реєстрацІЙНИХ внесКІВ 

не повертаються. 

Суми гаравтШвих внесків за вирахуванним пл~тежів за банківські перекази 
протягом п'яти банківсьКИХ днів з МОМ~ИТУ ПРИЙНJ1ТI'я р~шеННJI про HaдaнВJI земе~ної 
дimппcи в оренду за результатами ayкцto~, прИЙНJ1ТI'Я р1Шенни про визнавни aYKЦ10~ 

. бувся або визнанНJI недійсними йоro результаТІВ повертаються УСІМ 
тахим, що не ВІД , .. б 

У . були визнані ПереможцямИ, крІМ ВИП8ДК1В, перед ачених цим Порядком. 
часникам, JIК1 не 

7 3 У Важена особа відповідно до договору з ліцитатором сплачує ЙОМУ •• повно . 
винагороду у розмірі, що зазначаєтьСЯ У догОВОРІ. 

7 4 П ореа,", земельної дimmки не може бyrи придбане за рахунок 
•. раво на .Ч'V 

БІОДЖетних коштів. 



. 7:5. .Іноземні ЮРидичні особи 12іно . 
nоnВ ВІДпОВІДНО до закону в . '. земНІ громадини оплачytоть вартість 
банківських рахунків. нацІоналЬНІЙ BaJI10тi на загальних підставах і пише з 

7.6. Сума гарантійного внеску 
BHKOнaнНJI вим зобов'язань за VIl'n' сплаченого Переможцем, зараховується в рахунок 

оо'. ,z .-.аденим договором .. земельНОІ ДШJIНКИ І перераховується У КУШВЛІ-ПРОДажу права оренди 
протягом одного банківського дня наступповноваженою. особою на рахунок Організатора 

. . ного за днем шдписанни протоколу аукціону. 

у разІ ВІДМови від YКJIaдeHНJI ог . . 
Переможцю не повертається. Д овору кyDIВЛ1-ПРОДЮКУ гарантійний внесок 

7.7. На рахунок Уповноваженої особ и надХОДИТЬ кошти: 
- від реалізації Учасникам інформаційних пакетів' , 
- petctpaцiAнi внески; 

- гарантійні внески. 

. Ф 7 .8:~ШТИ, ~o надійшли Уповноваженій особі від реалізаціі Учасникам 
ІН ормац1 пакетІВ та реєстраційні внески не повертаються Учасникам та 
ВИКО~И~ТОВУЮТЬСJl У по.вноваженою особою на покри'I'ТJI витрат з підготовки та прове~енНJI 
аУКЦІОНІВ, а також на ПІДГотовку наступних аукціонів. 

8. Умови оренди 

8.1. Істотними умовами договору оренди, зокрема є: 

_ укладенНJI договору оренди згідно з типовим договором, затвердженим 

ПО~О~ОІО Кабінету Міністрів Украіни від 03.03.04 р. Н!!220 та умовами, визначеними на 
аУКЦІОШ; 

_ викорисТ8ИRJI земельної ДЇJUIНКИ за цільовим призначенНJIМ; 

_ умови ВИКОРИCТ8ВRJIземельної ділянки; 

_ встаиовпеННJI ДЛJI земельної дЇJIJППCИ обмежень та обтижень; 

_ доtpимaвWI державних будівельних норм. 

8.2. Істотні умови договору оренди, встановлені Організатором: 

- термін оренди: 25 років; 
_ розмір орендної плати: 10% відсотків від нормативної грошової оцінки зcмnі на 

рік; 
_ здійснеННJI відрахувань на розвиток соціальної та інженерної інфраструктури 

міста: 10% загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта містобудуванни, визначеної 
згідно з державНИМИ будівельНИМИ нормами. без урахувании витрат з придбання та 
виділеRНJ[ земельної ДЇJUППCИ. звїnьнеНRJI будівельного майданчика від. будівель. споруд та 
інженерних мереж, вnаштуванни внутрішньо- та позамайдаичикових ІНЖенерних мереж і 
споруд та траиспортних комунікаціЙ. 

8.3. Про умови утн поіНформ~вані всі Учасники. За цієї умови 
Орraнiзатор може в' oh\. '\ ~ в ~aдeHН1 договору оренди на умовах. JПd 
вlДр' . . . и:-В НО З цим Поридком. 

1ЗНJПOТЬСJl ВІД І "1' А1 

~!}l 
,;~~~]~~·Ь1(O виконуючий ~ І.В.Сапожко 

гопови - секр 



ПОДАІШЯ: 

земельного відділу, за пропозиціЄЮ 
постійної комісії з питань .... 
розвитку та блaroус'1J'ОЮ терИТОРJИ, 

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

земельного відділу - заступник 

начальника земельного відцілу 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Л.М.Гудимеmcо 

В.О.Андрєєв 



Реєстраційний номер зцви -----
Дата peectpaцiї С<_» ____ 200_ р. 
Реєстратор __________ _ 

Додаток 1 

до Порядху проведення аукціону з 
продажу права оренди земельної 

ділянки в м.Бровари, в редвхціі 
рішення Броварської міської ради 
від L d . с.і ~Jl- 200.9 р. 
Н! 10216'1-&6 

ЗАЯВА 

ва участь у аукціові з продажу права оренди земельної діJJЯНКИ 

Прошу допустити до участі в аукціоні з продажу права оренди земельної дїЛJlнхи 
площею га, розташованої в м. Бровари ----------------------------

Зwmник(повненайме~ання)- ___________________________________ _ 

Ідентифікаційний код або номер - ____________________________ _ 

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

Місцезнаходжевня (місце проживання) - ___________________________ _ 

КершвикабоуповВоваженаособа- ______________________________ ___ 

Паспорт - Н! , виданий С<_» ______ р. ___ _ 

Документ, що посвідчує повноважеВВJI керівника або уповноваженої особи - _ 

РеІСВЇЗИТИ банківськогО рахунку ДJIJI повернеВВJI гарантійного внеску: 

Б~ ___________ ----------------------------------------------

отримувач: ____ -------------------------------------------

K9p~: ___ ----------------------------------------

КОдО1римувача: __ ------------------------------------------

МфО: ____ ----------------------------------------------
авилами проведеВВJI аукціону ознайомлений та зобов'язУІОСЬ ЇХ 

З умовами та пр году щодо умов сплати комісійної винагороди організації, яка 
виконувати. ви~овmolО з б им8НВJI реєстраційних та гаравтіііних внесків. 
проводить аУКЦІОН, поверневвя а о yrp 

«_» _---- 200_р, 

М.П. (прізвище та ініціали) 



2. 

(3вороmня сmОРОllа) 

Перелік документів, що додається до заяви 
ЮРllДllЧllа особа: 

- нотаріально посвідчені копії установчих документів; 

- копія та оригінал свідоцтва про державну реєстрацію IОРИДИЧНОЇ особи; 
- копія та оригінал платіжного документа про сплату гарантійного внеску; 
- копія та оригінал платіжного документа про сплату реєстраційного внеску; 

- коппо 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 бlоджетів усіх рівнів; 

- довідка про відсутність заборгованості по заробітній платі; 

- копія та оригінал документа, що посвідчує право уповноваженої особи на 
виконaниJI 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; 

- копUo та оригінал платіжного документа про оплату вартості інформаційного 

пакету; 

_ довідка про банківський рахунок/рахунки, з яких здіЙСНlоватимуться розрахунки 
за придбану земельну ділянку; 

_ копія та оригінал документа, що посвідчує право уповноваженої. особи. на 
виконaниJI дій, пов'язаних із проведенням земельного аукЦІОНУ (у випадку необхІДНОСТІ); 

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

ВИКОІНWФІІН~ І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

земельного відціпу, за пропозицією 
постійної комісії з питань .... 
розвитку та благоустрою теРИТОРІИ, 

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

земельного відціпу - заступник 

начальника земельного відціпу 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Л.М.Гудименко 

В.О.Андрєєв 



Додаток 2 

до Порядку проведення аукціону з 
продажу права оренди земельної 

дimtнки в м. Бровари, 
затвердженого рішенням 

БроваRСЬКОЇ міської ради від 
«'.3 [) /. 2009 Р. 

N!! '1&f)?-.5Y-O~ 

Журнал реєстрації 

заив Учасників аукціону з продажу права оренди земельної ділянки 
1. Реєстраційний номер 
по~~ ____________________________________ _ 

2. Дата реєстрації; номер 
дoручеВВJI. __________________ _ 

3. Нвйменуваиня Учасника - юридичної особи 

4. Прізвище, ім' J[ та по-батькові Учасника - фізичної особи, або представника Учасника-
юр~оіособи ____________________ __ 

5. МїсцезН8ХОД>lсенни або місце проживанни Учасника (поштові 
реDізити)~ ___________________________ _ 

6. Банківські 
реDізити~ ____________________________________________ __ 

7. Документ про сплату реєстраційного внеску 

8. Документ про сплату гарантійного внеску 

9. Документ про оплату інфОРМаційНОГО пакету 

10. З земельною дiJIJlНКOIO ознайомлений 
(підпис) 



озН8Ймлений і згоден 

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

13. Картку Учасника аукціону одержав 

14. Із санкціями за порушення правил 

ознайомлений і згоден 

15. Достовірність даних, внесених до 

журналу реєстраціі, засвідчуІО 

Документи у кількості. ________ аркушів 
прШbum, _________________ _ 

Бико 

(підпис) 

(підпис) 

(підпис) 

(підпис) 

(підпис) 

(підпис) 

І.Б.СапО)I(J 



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 



Довідка 

Додаток 3 

до Порядку проведення аукціону з 
продажу права оренди земельної 

дinинки в м. Бровари, 
затвердженого рішенням 

БРОВ'I!СЬКОі міської ради від _ 
J!J ~/. 2009 р. 

N!! ?tbf-5Y-~S-

ІІРО О"'Р'lAfаннл дОКУЛfеНI1,ів від Учасника аУКI(ЇОІІУ з "рода:J/СУ IІрава оренди 
зe.n,ельно; дїЛв"ки 

ця довідка видана у часнику аукціону з продажу права оренди земельних ділянок в 
М.Бровари ____ ~~--~~~--~~--~~------~--------_=~~~ 

(прізвище, ім'н, по-батькові фізичної особи, повне наАменуваннн ЮРІІДИ'ІНОЇ особи) 
Втому,що ________________________________________________________ _ 

(HanМeHYBaHHH Уповноваженої осоБІІ) 

прийвяті наступні документи: 

«-» --------
200_Р· 

• • • ВНІІКВ Уповноваженої осоБІ&) 
ще та IНIЦIВІIІ1 npедста 

І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицією 
постійноі 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 



Додаток 4 

до Порядку проведенНJI аукціону з 
продажу права оренди земельної 

ділянки в м. Бровари, 
затвердженого рішенням 

Броварської міської ради від _ 
~!] 01 2009 р. 

N2 Iw?-sIї-OtГ 

Інформаційна картка на лот 

Дата проведенНJI аукціону - «_» 200_ року. 

Н8ЙМеиуввния лоту - право оренди земельної ділянки площеlО _ га, 
розташованої за адресо1О м. Бровари, ____________ _ 

Цільове призначенНJI земельної ділянки - _____________ _ 

Строк оренди - _______ років. 

Розмір орендної плати - ________ гривень на рік. 

Стартова ціна лоту - гривень. 

ініціми предстаВНlІка Уповноваженоі особ •• ) 

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 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

.М.Гудименко 

В.О.Андрєєв 



Додаток S 

до Порядку проведення аукціону з 
продажу права оренди земельної 

ділянки в м. Бровари, 
затвердженого рішенням 

Бров~ської міської ради від 
~З.О~ 2009 ~ 

НІ! ~ї/)f-~~ 

Картка учасника аукціону 

Дата проведенНJI аукціону - «_)) ____ 200_ року. 

Н8ЙМенуванни учасника- ---------------------------------------
Прізвище ім'я та по-батькові представника учасника ____________ _ 

Лот, на який претендує учасник: _________________ _ 

(посаді, підпис, прізВІ.ще та ініціал" предстаВНltка Уповноваженоі особи) 

м.п. 



(3вороmня сторона) 

Умови проведення аукціону 
(витяг 3 Порядку nровед . 

ення аУКЦІОНУ з продажу права оренди 
земельно; ділянки) 

4.1. Аукціон ПРОводиться організацією, яка проводить аукціон, на підставі 
Договору з Уповноваженою особою н .. .. . .. ... ... е ранІше НІЖ через ЗО ДНІв ПІСЛЯ опуБЛІКУВання 
ОфЩІЙНОІІнформаЦll про проведння аукціону. 

4.2. На ayкцi~Hi ~ожуть бути присутні Зареєстровані учасники (іх представники), 
представники Opraн!B м!сцевого самоврядування м. Бровари, засобів масової інформації та 
rpомадських ~?ганlзацIЙ. ~ші особи МОХСУТЬ бути присутні на аукціоні за згодою 
Уповно~ажеНОl 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, яка проводить аукціон, видає учаснику табличку з 
номером, па повертається пісЛJl закінчення аукціону. 

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

4.4. Після оголошення початку проведення аукціону представник організації, яка 
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 дimппcи (місцезнаходження, площі, цільового 
призначення, мохшиві види функціонального використання земельної ділянки. умови 
оренди тощо); 

_ загальної кількості зареєстрованих Учасників. допущених до аукціону; 

- стартової ціни лоту. 
4.5. Проводить аукціон Ліцитатор в наступному порядку. 

А · eтьcor з оголошення Шцитатором характеристик лоту та стартової 
укцІОН почина А ••• • 

. ох хвилин піСJIJl триразового оголошення стартово! ЦІНИ НІХто З 
Ц1RИ Якщо протягом трь б. . . не висловив бюкання прид ати лот за ЦІНОЮ. оголошеною 
З~реєстрованихб учасНИК1б:Жвиня вислови лише один Зареєстрований учасник. аукціон mцитaтором. а о таке 

припиняється. . . 
. сть придбати лот за стартовою ЦІНОІО СПОВІСТИЛИ не менш як 

у разі коли ?рО гото:и ліцитатор збільшує стартову ціну. запропоновану 
два ЗареєстрованІ учасн (Д:Ші _ ціна). на крок аукціону з подальшим послідовним 
За~еєстров~ учасником оку аукціону встановлюється Шцитатором за погодженням 
збшьшеRНJIМ ЦІни. Значення 16 . соТКЇВ стартової ціни. 
з Організатором У межах до вІД . 

ам які відмовИЛИСЯ придбати лот за стартовою ЦІНОІО, 
Зареєстрованим учасник , 

гарантійні внеСJСИ не поверТВ10ТЬСЯ. . . 
ввиі учасники ПОВІДОМJIJlЮТЬ про намІР придбати лот за 

у ході аукціОНУ зареє~троо двома способами: піДНJ1Т1'ЯМ таблички з номером. 
оголошеНОJО ЛіцитатороМ ЦІН0! асвідчує прИЙНJIТrJl ціни, запропонованої ліцитатором 
повернутим до ліцитатор&, що з 



(JJPІdbfJJ1ТЯ проп~зиціі ціни без ГОлос) а . 
fOJIошеВIIJIМ СВОЄ1 пропозиції СТОСОВНО ц. у , бо ПЩНЯnям таблички з одночасним 
~птатором цінІ, мінімум на один ~ни лот&, .яка Повинна бути більшою, ніж названа 
(пропозиція ціви з голосу). ок аукЦІОНУ, але обов'язково кратною кроку 

Якщо запРОПОнована Зареєстрован . 
·цитатором ціну, ліцитатор називає номе им учас~ико~ ЦІна перевищує огол~шену 

JI1 '. Р учасника І ПОВІДОМЛЯЄ про його ПРОПОЗИЦІЮ. 
У разІ коли цша, запропонована з голос. . 

б' ша за ціну оголошену Ліцит у ОДНИМ ІЗ Зареєстрованих учасниюв, 
UIЬ , . атором, але не кратна кроку аукціону, Ліцитатор трактує 

_1tV пропозицuо JП( згоду Зареєстрованого уч б. . .. 
&-~ • • асника З ШЬШИТИ ЦІну на ВІДПОВІДНУ 
кinькi~ть КРОКІВ аУКЦ10НУ, нв;зиває номер цього Зареєстрованого учасника і запропоновану 
JJИМ Ц1ВУ, кратну кроку аУКЦ10НУ. 

Мовч~ 3apeЄCТPOB~OГO учасника, що першим підняв табличку з номером піcnи 
оroпошенВJI Лl~татором Ц1~и, тр~єтьси JIК згода Зареєстрованого учасника на 
запропоновану ЛІцитато~ом ЦІНУ. ПІСnИ цього Ліцитатор називає номер Зареєстрованого 
учасника, що першим Пlдняв табличку, і оголошує наступну ціну, збільшену на крок 
аукціону, 

у разі коли протягом трьох хвилин піcnи триразового повторенни останньої ціни не 
буде запропонована вища ціна, Ліцитатор закінчує торги за лотом одночасно з ударом 
аукціонного молотка та проголошенНJIМ слова "Продано", називає ціну продажу ЛОТ&, 
номер ПеремоЖЦJI і викликає його дnи підписанни протоколу, який ведеться під час 
аущіону. 

4.6. 3а результатами аукціону організація, яка проводить аукціон, складає протокол 
в вому зазначає: 

- назва лоту; 

- стартова ціва лоту; 
_ результати торгів (остаточна ціна продажу); 

_ прізвище, ім'я та по батькові або нdменуванви Переможця. 
, шдпи. сується Переможцем і Ліцитатором та затверджується 4.7. Протокол аукцІОНУ . 

Уповноваженою особою У день проведеВИJI аУКЦІОНУ. . 
•. . ну підписаний ліцитатором протокол ауКЦІОНУ 

Одразу ПІСЛЯ заю~енИJI .a~:,. сплати переможцем комісійної винагороди в 
передається уповноважеНІЙ осоБІ. ЛІ в строк не більше 3 днів з дни проведення . ., .. ціни продажу лоту 
РОЗМІРІ 4% В1Д остатоЧНО1 реможцю витяг з протоколУ, 
аухціону УПОВНОВ8)J,ена особа передає пе коnv позбавnяєrься права на 

. ся від підписання прото _.~. 
Переможець, який ВІДМовив вноситься запис про відмову Переможця від 

подальшу участь в аукціоні. До протоколу ; ""uсується Ліцитатором та затверджується 
азі протокол n~ _.-:" 

його пїдписанвя. у цьому Р oBeдeННJI аукціону. сума гаРІШ1ШНОГО внеску 
УповноважеНОIО особою У день пр 
Переможцю не повертається. оо • 'Учасників що виявили бажання придбати 

. ТВЬ01 КlлькосТ1 '. 
3а умови нasшноСТ1 доста ги у день проведеИНJI аУКЦІОНУ. 

У ба поновmоє тор .~~. оо 
пот, повноважена осо ником як реєстрацlnnИИ внесок та за 

• З єстров8НИМ)"Шс 
4.8. Кошти сплачеИ1 ap~ не ПЇдJ1JI1'В1OТЬ. 

інформаційний пакет повернеННІ підтверДЖУЮТЬ сплату Перемо)кцем 
. П токолу та докуме.ити, U; відповідно до укладеного договору 

4.9." Котя РО:raми аукціОНУ ціНИ по рийwm"я рішеННJI Організатором про 
ВизначеНОl за результа: є підставою ДJIJI n 
КУПівлі-продажу права орендИ 



'І І 

UIl'падення між Броварською міс .. J:-- ЬКОІО радОIО та Переможцем договору оренди земельнОІ 
Д1ЛJlнки. 

4.10. Усі спо~и (розбіжності) ЩОДО порядку проведення аукціону розв'язуються 
(врегульовуються) ПІД час його проведення організацією, яка проводить аукціон, за 
погоД>кеннJIМ з представником У ПОвноваженоі особи. 

4.11. Гарантійний внесок перераховується всім Учасникам відповідно до пункту 7.2 
ЦЬОГО Поряюcr H~ їХ ~оточні рахунки, зазначені в документах, які ДОДаІОТЬСЯ до заяви про 
участь в a~lOН1, КРІМ Переможця та У часників, які не виявили бажання придбати лот за 
стартовою Ц1НОIО. 

4.12. Реєстраційні внески поверненню не ПЇДnЯГаІОТЬ, крім випадків, передбачених 
ЦИМ Порядком. 

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

- втручання в будь-який спосіб у торги осіб, ЩО не заявлені в торгах за конкретним 
лотом; 

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

- вчинення інших дій, ЩО порушують порядок проведення торгів. 

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

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

- вимагати від Зареєстрованого учасника чи присутньої особи залишити зал торгів 
за неодноразове порушення порядку проведення торгів; 

- тимчасово припинити проведення аукціону та ого~осити перерву у разі 
порушеННJI Зареєстрованими учасниками правил проведення торпв. 

голови - секр \ 
І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

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

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 ПорJUU<Y проведенНJI аукціону з 
продажу права оренди земельної 

дinstнки в м.Бровари, 
затвердженого рішенИJIМ 

Бров.!ІРСЬКОЇ міської ради від 
~Ol 2009 р 

Н!! /a;r-5Y:as- . 

купівлі-продажу права оренди земельної ділянки 

М. Бровари 

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

з однієї сторони, та 
(надалі - Покупець) в особі ---------------, -щ-о-д-іє 
ва підставі _____________ , з другої сторони, уклали цей договір про 
викnадене нижче: 

1. Предмет договору 

1.1. Відповідно до результатів аукціону з продажу права оренди земельної ділянки, 
підтверджених протоколом аукціону N!!_ від СС_» 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 поширюЄТЬСЯ на право оренди земельної дinJIики визначеної 
вас'1')'IlНИМИ характеристиками: 

• місцезнаходжеНВJI: М. Бровари, __ -----------------; 

• пnоща- ra; 
• цільове призначеНВJI-_---------------------; 
• напні обмежеННJI та обтяження --------------------'; 

• нормативна грошова оцінка - гривень. 

1 3 N нди земельної дimmКИ, придбане за цим договором, передбачає: •. раво оре 

• строк оренди - __ років; 
гривень на рік. 

• орендна плата -_-----

ІНШ• еп'"" визначaJQТЬCJI договором 
1 умови ор ПfJ\." 

Сторони укладуть на підставі даноro договору. 

2. Зобов'язання сторін 

оренди земельної діЛJIНКИ, ЯКИй 



2. 

2.1. Продавець ЗОбов'изується: 

2.1.1. Передати ПОкупцеві п 
доroВОРу оренди земельної дimmки :~;ягоренди земельної діля~ки ШЛJIXом укладення 
даноro Договору. р ом - календарних ДНІВ з моменту укладення 

2.1.2. Надати Покупцеві всю інф . 
зазначеної в пункті 1.2 Даного договор ормаЦ110 _~oдo характеристик земельноі ділянки, 

у, та умов 11 використання. 

2.2. Покупець зобов'изується: 

2.2.1. Оплатити вартість придба 
(П'JIТИ) банківських днів з м ного права оренди земельної ділянки протягом 5 

оменту УЮlадення цього договору. 

2.2.2. ПриЙНJJТИ від Продавця право о оо • ренди земельнО1 ДІЛЯНКИ ШЛJIXОМ укладення 

доroвору оренди земельної ділянки протягом 1 О (десяти) календарних днів з моменту 
укладеННJ1 даного Договору. 

3. Порвдок розрахунків 

3.1. Покупець оплачує придбане право оренди земельної ділянки ШЛJIXОМ 
перерахув8НJIН коштів на банківський рахунок Продавця, зазначений в цьому договорі. 

3.2. Вартість права оренди земельної ділянки, визначена за результатами аукціону з 
продажу права оренди земельних дїJIJlнOK в м. Бровари згідно з протоколом аукціону 
N!!_ від С<_» 200_ року, становить гривень. 
3 урахуванням попередньо сплаченого Покупцем гарантійного внеску в сумі 
_____ гривень оплаті за цим договором підлягає гривень. 

3.3. Покупець зобов'язується оплатити вартість права оренди земельної ділянки в 
повному розмірі протJlГОМ 5 (п'яти) банківських днів з моменту укладення даного 

Договору. 

4. ВідповідаJlьність сторін 

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

Украіни. 

4.2. Сторони не несуть відповідальність за ПОР>:ІІення своіх зобов'язань за ~ 
Договором, JIКЩО таке порymеНВJI було викликано ЗМІнами в чинному законодавСТВІ 

Украіни. 

4 3 В . ушеННJ1 покупцем пункту 3.3 даного Договору Продавець має право 
•. раз1 пор оо' В .. 

відмОВИТИСJl від укладеННJ1 договору оренди земельНОl ДІЛJIНКИ. цьому випадку дании 

Д . припиненим в односторонньому порядку з моменту отриманНJI 
пОГОВІР BB~eтьCJl П oдaвЦJI про відмову від договору. Сплачений Покупцем 
окупцем ПОВ1ДомлеНВJI Р . є 

гарантійний внесок в цьому випадку поверненню не mДЛJ1Г8 . 

5. Форс-мажорні обставиНИ 
. ТЬСJl від відповідальності за часткове або пов~е невиконанНJI 

5.1. Сторони ЗВШЬНJIЮ невиконаннJl є прямим наслІДКОМ обставин 
зобов'из8НЬ за цим Договором, ~o Ц~ідписання ДОГОВОРУ, які Сторони не могли 
непереборної сили, що ВИНИКЛИ ПІCЛJ1 
передбачити та попередитИ. 

6. Термін діі договору 



б.l. Договір набуває ЧИнності 3 моменту підписаННJI ііого Сторонами і діє ДО його 
остаточного виконання. 

б.2. Одностороннє розірваННJI даного Договору допускається ВИЮlІОЧНО В випадку 
зазначеному в пункті 4.3 даного Договору. 

7. Реквізити сторін 

Продавець 

Броварська міська рада 

07400, м. Бровари, вул. Гагаріна, 15 
П/р ____ _ 

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

Виконуючий о 
голови - cekpe''�M,,\-....wtR 

Покупець 

І.В.Сanожко 



ПОДАННЯ: 

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

земельного відділу - заступник 

начальника земельного відділу ~:...::::~~~~ 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Л.М.Гудименко 

В.О.Андрєєв 



~"I 
"'1 J,,'/. ()f. О 9І' 

Виконуючому обов'язки міського 
голови - секретарю ради 

Сапожку І.В. 

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

1,7289 га, розташованої по вул. Красовського в районі розміщення заводу 
Торгмаш" 

" ... 

1. Продати право оренди земельної ділянки площею 1,7289 га, 
розташованої по вул. Красовського в районі розміщення заводу "Торгмаш", 
шляхом проведення аукціону. 

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

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

«Бровариінвестбуд». 

Виконуюча обов' язки начальника 

земельного відділу - заступник 

начальника земельного відділу 
Л.М.Гудименко 


	0047
	0048
	0049
	0050
	0051
	0052
	0053
	0054
	0055
	0056
	0057
	0058
	0059
	0060
	0061
	0062
	0063
	0064
	0065
	0066
	0067
	0068
	0069
	0070
	0071
	0072
	0073
	0074
	0075
	0076
	0077
	0078
	0079
	0080
	0081

