
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про продаж права оренди земельної ділянки І 
площею 0,3366 га, розташованої по вул.Красовського 

в районі розміщення заводу "Торгмаш" 

Розглянувши подання земельного відділу від 22.01.2009 року N!!52 про 
продЮІС права оренди земельної ділянки площею 0,3366 га, розташованої по 
вул.Красовського в районі розміщення заводу "Торгмаш", керуючись ст.16 
Закону України "Про оренду землі", ст.ст. 124, 127, 134-138, п. 12 Перехідних 
положень Земельного кодеІ<СУ України, п. 34 ст. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в У країні», 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 0,3366 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). 

з. Визначити уповноваженою особою на підгот~вку ~a пр.?ведення 
аукціону комунальне підприємство БроварськО1 МІСЬК01 ради 

«Бровариінвестбуд». 

І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

.. пропозицією земельного ВІДЦШУ, за 
. ... питань постійної КОМІСl1 з РІ· Й 

б трою терито , розвитку та лагоус . 
земельних відносин, ар,?~ектури, 
будівництва та інвеСТИЦІИ -
виконуюча обов 'язки начальника 

земельного відділу - зас~ик --::~i~~1~- Л.М.Гудименко начальника земельного ВlдцlЛУ ...... '. 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Начальник ЮРИдичного відділу 

Начальник управління 
містобудування та архітектури _ 
Головний архітектор міста 

с 

В.О.Андрєєв 

/
C--:J 

-~ І.Г.Лавер сж 

Л.Є.Рибакова 

НачllЛЬИИIc: зaгanr.иого B~~;;-..".....= . 
Н.І.Гнатюк 

Голова постійної комісії з ПИтань 
розвитку та благоустрою теРИторій . . , зем~ьних В1ДН?~ин, ~РХ1теІ<Тури, 
БУДІВництва та l~вестицій 

, ", 

ОООі23 

С.В.ПіддуБНЯК 



Затверджено: 

Рішенням Броварської міської ради 

від ;3 O~ 2009 р. Н!! ~mP-.5I!P.r 

Порядок проведення · аУКЦІОНУ з продажу права оренди 
земельної ділянки 

ПорJIДОК проведення аукціо з 
(надалі - Порядок) розроблений віДП:і продажу пр~~ оре~и земельної ділянки 
Украіни, Господарського та Цивіль дно дО ~OHCT~l1 УкраІНИ, Земельного кодексу 
Заковів Украіни «Про місц ного кодеКСІВ УкраІНИ, Бюджетного кодексу України, 
«Про оцінку майна майно еве самоврядув~ня в Україні», «Про оцінку земель», 

• • J вих прав та профеСІЙНУ оціночну діяльність» «Про оренду 
зуе~~),. ІНШИХ нормативно-правових актів з питань регуmовання земenь~их відносин в 
КРalНІ. 

1. ЗагаJ1ьні ПОJ10женни 

1.1. Цей .Порядок . визначає процедуру підготовки, організації та проведення 
земельно~ аукЦ1~ИУ (даЛІ - аукціон) з продажу права на оренду земельної дїnянlOl, 
звзначеНОІ 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 
учас~, що запропонував за нього найвищу ціну, яка фіксується у ході проведення 

TOpnв mцитaтором; 

_ гарантійний внесок - внесок, JIIOIЙ має сплатити претендент до подання заяви на 

участь у аукціоні JП( забезпечення своїх зобов' JlЗань в разі перемоги у аукціоні та який 
СІОІадаЕ 10% від стартової ціни лоту; 

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

_ земельна дinявка - земельна дiЛJlика площею 0,3366 ra, розташована в м. Бровари 
по вул.Красовського в районі розміщення заводу «Торгмаш», з цільовим призначенням -
землі промисловості; 

_ крок аукціону - мінімальна H~~aвKa, на яку в ході аукціону здіЙСlПоється 
підвищення стартової та кожної наСТУПНО1 ц1ИИ лота; 

_ ліцитатор _ представник оргаиіз.аціі, яка проводить ayк~iOH, - фізична особа з 
відповіДИОIО підготовкою та/або ДОСВІДом проведения торпв, яка безпосередньо 
проводить Topm на аукціоні; 

_ лот _ право на оренду зе~~ної ділянки з визначеними умовами ії оренди, що 
виставляється для продажу на аУКЦІОНІ; 

_ організатор - Броварська міська рада; 
. . яка проводить аукціон - спеціалізована організація, яка має необхідні 

- оргаи1З8ЦШукц' І. ону приміщення, обладнання та фахівців з відповідним досвідом 
ДпJI проведения а 

роботи; . 
мельноі діляНКИ - Броварська МІська рада; 

_ орендодавець зе .. • 
особа з числа учасниКІВ, яка У хоДІ аУКЦІОНУ запропонувала за лот 

- переможець -
найвищу ціну; 
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- реєстраційний внесок - внесок й 

учасника аукціону і який спрямо ,яки претендент сплачує за реєстраціlО його як 
розмір реєстраційного внеску осо:ується на покритr~ витрат щодо проведення аукціону; 

• • 010 становить 17 (СІМНадцять) гривень; 
- стартова ЦІна - ЦІна права на о е .. . .. 

продаж лота на аукціоні; р нду земелЬНОІ ДІЛЯНКИ, з ЯКОІ розпочинається 

- уповноважена особа - визна Б . 
'й' чена роварською МІСЬКОЮ радою юридична осоБІ, 

JlI(а ЗДІ снює пщготовку лота до продажу на аукціоні; 

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

- учасник - осоБІ, яка відповідає встановленим цим Положенням та чинним 
з~оно~авством вимогам, подала відповідні документи та зареєстрована Виконавцем 
ВІДПОВ1ДНО до цього Положення. 

1.3. Орендарем земельної ділянки може бути громадянин України та іноземної 
держави, особа без громадянствІ, українська та іноземна юридична особа. 

1.4. Рішеннв про надання земельної ділянки в оренду за результатами аукціону 
з~тверджує 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 проведення аукціону не 
пізніше, ніж за 1 О днів до його проведення з обов'язковою публікацією офіційної 
інформації про скасування аукціону із зазначенням причини скасування на офіційному 
сайті міської ради у мережі Інтернет. Рішеннв Уповноваженої особи щодо відмови від 
проведеиня аукціону може бути скасоване Броварською міСЬКОIО радою. 

Повідомлення про cкacyв8НIU аукціону не пізніше ніж наступного дня після 
ПРИЙlU1Т1'я рішення про його скасування надсипається Організатором усім учасникам, які 
подали з8SIВИ про участь в аукціоні та ліцитатору. 

У разі скасуваннв аукц!ону Уповн?важена особа повертає учасникам реєстр~ійні 
та гарантійні внески, сплачеН1 ними У зв ~кy з поданням заяв про участь в аУКЦІОНІ, не 

пізніше ніж ПРОТJIГом п'яти банківсьКИХ ДНІВ. 

РішеНИJI про скасування аукціону може бути оскаржено в судовому порядку. 

1.6. Контроль за підготовкою та проведенням аукціонів здійСН10Є Організатор 
безпосередньо або через свої органи. 

2. Повноваження щодо орrаиізації та проведеННD аукціону 

б рсtnr"'ОЇ підготовки та проведення аукціонів, Броварська міська 
2.1. 3 метою езпосе ~-

рада призначає уповноважену особу. 
б є наступні повноввженнв: 

2.2. уповноважена осо а ма 

.. здіісlПOЄ підготовку лоту до аукціОНУ;. " . 
. ф ацію про проведення аУКЦІОНУ, умови учаСТІ в аУКЦІОНІ, 

_ оприлюднює 1Н O~M . 
в·' . проведення аУКЦІОНУ, 
1ДМОВУ в1Д Учасників з інформаціЄlО щодо проведення аукціону (в 

- забезпечує ознайоМЛ~ННЯф мацією по лоту, умовами оренди; 
тому числі з цим ПорядкОМ), 1Н ор . . 

иvмеНТИ від УчасНИК1В, 
- приймає Д06'J". 
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- відкриває окремий банКІ·ВС r.. • • 

ькиn рахунок ДJIJI обслуговуванНJI аУКЦІОНІВ; 

- ліцитатора укладає договір з організацією, яка проводить аукціон; 
- прийм~є від Учасників реєстраційні та гарантійні внески реалізує інформаційні 

пвксти по аУКЦІОНУ; , 

- ~epeдaє організації, яка проводить аукціон, документи, необхідні ДJIJI реєстрації 
УчасНИК1В в день проведенНJI аукціону та проведення аукціону; 

.- п~ве~тає сnлач~ні гарантійні внески Зареєстрованим учасникам, які не перемогли 
в аУКЦІОНІ (крІМ випадкіВ, визначених цим Положенням); 

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

- приймає рішенНJI про припинення тalабо поновленНJI аукціону у випадку 
ВИJlВлення порушення порядку проведення аукціону, пе може вплинути на його 

результати, а таюко у інших 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 
ВИJlВЛення після заківченНJI аукціону порушень, які вплинули (могли вплинути) на його 
результати. 

2.3. Оргаиізація, па проводить аукціон, залучається до проведення аукціону 

Уповноваженою особою. 

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

оргаиізовує підготовку приміщення, обладванНJI та персоналу ДJIJI 

безпосереднього проведенвя аукціону; 

_ проводить реєстрацію Учасників в день проведення аукціону; 

оджеВВJIМ з Уповноваженою осоБОІО та відповідно до цього Порядку - за пог .. .б 
приймає рішення щодо допуску на аУКЦІОН третІХ ОСІ ; . 

_ самостійно призначає ліцитатора для проведеННJI аУКЦІОНУ; 

б им .. uuа порядку під час проведенНJI аукціону; - за езпечує дотр DППЛ 

_ складає протокол про результати аукціону. 

3. ПідrотовК8 лоту до продажу на аукціоні 
. иває не більш JIК один місяць та вкmочає забезпечення 

3.1. Пїдготовка аУКЦІОНУ тр ених цим Порядком) УповноважеНОІО особою: 
Організатором або (у вИПадках визнач ... ота та затвер~еННJI стартової ціни лота. 

. .. ГРОШОВО1 ОЦІНКИ Л , 
- замовлеНВВ експеРТНОl. 1ДВ. 0"0 Методики, затвердженої постанОВОІО КМУ 

. nuorr.CJl вtдПОВ '" . " 
експертна ОЦ1НКа прово~.- іва лота доріВВ10Є ЦІНИ, встановлеНОI за результатами 
від 11.10.02 р. N!!1531. Стартова Ц 
експертної грошової оціНКИ; .. ділянки . 

• чноro паспорта земельНОl , 
. - виготовпеННJI теХИl о продаж права оренди земельної ділянки на 

_ опрИJПодвенВJI повідомпеВВJI пр 
аукціоні IDJIJIXОМ: 
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- опублікування ОголошенНJI в ' 

панорама» та на веб-саАті Б ова ськ ~~ Бр~варської міської ради "Броварська 
місцезнаходження земельної іЛ: Р,_?І МІСЬКОІ ради із зазначенням розміру та 
можна отримати додаткову інфор::і~; ЦІЛьового призначенНJI, номера телефону, за JПCИм 

- розміщенНJI на земельній" , 
дuulHЦ1 рекламного Інформаційного щита; 

- передачу відповідних мате' 'о ' 
РІалІВ ргаНlзатором Уповноввхсеній особі' . , 

- ПІДГОтовку організаціЙНО-РОЗПОРЯДЧО'I' . оо оо. . та теХНlЧНОІ документацll щодо проведенНJI 
аукЦІОНУ; 

- прийнятrя заяв на участь в аукціоні. 

3.2. Аукціон проводиться Виключно за умови виконанНJI зазначених в пункті 3.1 
цього Порядку. 

3.3. Документи щодо лота, який виставляється на аукціон, формуються 
Уповноваженою особою в окрему справу і після закінчення аукціону передаlOТЬСЯ його 
перемоЖЦlO за ~о~и, що він здійснив відповідно до договору купівлі-продажу права 
оренди земельН01 ДШJIНки розрахунки за придбаний на аукціоні лот. Переможець після 

укладеВВJI 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 пiдляraють. 

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 
п за ЗО днів до проведення аукціону оприлюднює в газеті Броварської міської ради 
«Броварська панорама» та на веб-сайті Броварської міської ради у мережі Інтернет 
офіційну інформацію про проведеННJI аукціону. 

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

- дату та час проведеВWI аукціону; 

- місце проведеВВJI аукціону; 
,.......уи лоту що виставляється на аукціон, із зазначенНJIМ: - характери~~.па.-.. , 

_ місцезнаходжеВВJI земельної ділянки; 

_ площі земельної ділянки; 
• HНJI земельної ділянки, допустимих та пріоритетних видів ії 

- ЦLПЬовоro призначе 

використання; . 
. . ов і обмежень забудови земельної ДШRНКИ; 

- МІстоБУДІВНИХ ум 

_ стартової ціни лоту; 

_ умови участі в аукціоні; • оо 
• еєctpаційвоГО внесК1В та порядок ІХ сплати; 

_ розмір гаравnйного та р 
• . формаційНого пакету; 

- варnсТЬ ІВ • езнахоnwеИНJI організатора, Уповноваженої особи, 
я та мІсц р'.. . ф . . 

. - наймевувавнфову за яким можна отримати додаткову I~. ор~ацпо та Д1Зн~тися, лщитатора, номер теле, '-иu паспортоМ земеЛЬНОІ Д1ЛJlНКИ, теХНІЧНОЮ 
итися З teXBl-snп' •• 

де можна ознвйом проеIC'l'ОМ договору оренди; 
документацією із землеустрОЮ, 
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- дату початку та закінченlUI 

участь в аукціоні. ПРиймання документів ДJISI осіб, що бажають взяти 

3.8. З моменту оприmодненlUI ф.. ... 
)fохшивість особам, які бажаю о 1ЦІЙНОl Інформації Уповноважена особа надає 
встановmоється УповноважеНО10ТЬО В~SIТИ ~часть в аукціоні, придбати за ціною, що 
надає безкоштовні консультацї. со ою, Інформаційний пакет учасника аукціону та 

І з питань проведення аукціону. 

3.9. Інформаційний пакет має ВКnl0чати I·Нфо . 
РМ8ЦІЮ щодо: 

- місцезнаходженНSI площ· . . ,І та ЦІльового призначення земельної ділянки; 

- ВИКОП1ІОВання з генплану, схему розміщення земельної ділянки; 
- умови ВlіКОРИСТання земельної ділянки. , 
- істотні умови договору оренди; 

- копію цього Поло)кення; 

- інші матеріали і документи (при необхідності); 

- номер рахунку, відкритого ДJISI обcnуговуванНSl аукціону; 

- бланк договору про УМОВИ участі в аукціоні. 

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

3.11. Заоа 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 IОРИДИЧНОЇ особи. Підпис на заяві Учасника -
фізичної особи має бути завірений нотаріально. 

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

3.13. УчасНИІС аytЩіоиу - юридична особа разом із заявою має подати наступні 

документи: 

_ нотаріально посвідчені копії установчих документів; 
_ копію та оригіН8JI свідоцтва про дерхсавну реєстрацію IОРИДИЧНОЇ особи; 

• пи· 8JI платіжного документа про сплату гарантійного внеску; 
- КОПІЮ та ори 

• • 8JI пnатіжного документа про сплату реєстраційного внеску; 
- копuo та ориnн 

• . 8JI платіжнОГО документа про оплату вартості інформаційного 
- копuo та оригШ 

пакту; . 
• б. кий рахунок/рахунки, з яких ЗДІЙСИlоватимуться розрахунки 

_ дов1ДІСУ про анювсь 

за придбану земельну дiJIJlНICY; 
. документа, що посвідчує право уповноваженої особи на 

.. копію та орИГlН~ BeдeНJIJIМ аукціону (у випадку необхідності). 
виконання дій, пов 'JlЗанИХ 13 про 

Цей перелік документів є вичерІІНИМ. 
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3.14. Учасник аУІЩіону - фізичн б' . 

а осо а разом ІЗ заявОIО має подати наСТУПНІ документи: 

- копію та оригінал свідоцтва п . . оо • . ро державну реєстраЦІЮ фlЗИЧНОІ особи-ПІДПРИЄМЦЯ 
(ДJIJI лоnв, використання яких передбачає Підприємницьку діJlЛЬність); 

- копію та оригінал платіжного ДОкумента про сплату гарантійного внеску; 
- копію та оригінал платіжного документа про сплату реєстраційного внеску; 
- коппо та оригінал платіжного Документа про оплату вартості інформаційного 

пакету; 

- довідку про банківський рахунок/рахунки, З яких здіЙСНlоватимуться розрахунки 
за придбану земельну ділинку (ДJUI фізичних осіб - не підприємців така довідка подається 
за наивності бвиківського рахунку); 

- копів та оригінал документа, що посвідчує право уповноваженої особи на 
ВИКОНaвнJI дій, пов'изаних із проведенНJlМ 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. 

3.15. Всі дії, пов'извиі із заповненНJIМ та поданНJIМ заяви на участь в аукціоні, 
виковуються безпосередньо Учасником або його уповноваженою осоБОІО. 

3.16. Уповноважена особа при прийнятті заяв Учасників перевіряє: 

- правильність оформлення заяви; 

_ відповідність документів, що ДОДВlоться до заиви, переліку, встановленому 

пунктами 3.13 чи 3.14 Положення; 

_ відповідність копій документів іх оригіналам. 
зuвVVJl'V безпосередньо піCJIJI закінчення Оригінали документів повертаються ...... J 

перевірки. 

0'''#9У9 • час перевірки поданих документів не випnено помилок та 3.17. ЛАЩ0 пІД б 
порушень, представник уповноввжеНОIО осо и: . 

. У ника (уповноваженої особи Учасника) реєструє поданІ 
- у прис~оСТ1 ча~. до JIКoї заноситься ПОРJIДКОВИЙ номер, дата, реквізити 

документи в КНИЗІ реЄСТР~II~оби Крім того в книзі зазначається: 
Учасника або уповноважено І о. '. . 

Ф. ..~ осіб _ прізвище, ім'я та по баТЬКОВІ, за~еЄфс;Роване Мlс.цбе проживан~ - Д1Ul ІЗа ~ . у Державному реЄСТРІ 1Зичних ОСІ - платнИК1В 
та ідентифік~ЙНИЙ Ho~ep их платежів. для іноземних ГPOMaдJIН та осіб без 
податків та ІНШИХ обов JlЗКОВ прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), постійне 

OM8ДJIНCтвa - громадяНСТВО, оо. 
~ aнНJI за ме)ками УКРаіНИ, 
МІсце прожив. их гром8ДJIнами України або IОРИДИЧНИМИ особами 
- Д1Ul юриДИЧН~ ОСІб (заснов:сцезнаходжеННJI, ідентифікаційний код згідно з 
Украіни) - наименування, 

єдрпоу; осіб, спільних підприємств - найменування, 
- для інозеМНИХ юридичних якій зареєстрована таха ЮРИДИЧIlа особа та адреса 

ННJI та держава, в 
місцезН8Ходже ....... w_я в YvnaiHi. 

оо. едставnац .. - '·r 
реєстрВЦІІ пр оім підписом та печаткою; 

• окументи св 
- засвідчує подaR1 Д О"'. ЗaJIВу та копії доданих до неі документів; 

ану Учасник ПА _ залишає в себе под 
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- видає Учаснику довідку 

(додаток 3), вхідний квиток, іНФОР::і:ТРИМаиня документів із зазначенНJIМ іх переліку 
зазначенНJIМ на Зворотному боці ум ну картку на лот (додаток 4) та картку учасника (із 

3 18 Інф. ов проведення аукціону) (додаток 5). 
.• ормацlS1 про особу Учасн (й 

ним документах, не піДJlJlгає розголоше ика ?го пред~авника), що міститьсSl в поданих 
3 19 Д нию, крІМ випадКІВ, установлених законом. 
. . окументи повертаються зовнику без реєстрації у випадках: 

- ВИJlВJlення помилок, Slкі Впливають на зміст зови. . . ' 
- ВІДСУТНОСТІ на момент поданн . я зови докумеНТІВ, передбачених цим ПоложенНSIМ; 

- поданНSI заяви особою, Slка не має на це відповідних повноважень. 
Цей перелік підстав є вичерпним. 

ПіCJUl виправлення ВИSlвлених помилок Учасник має право повторно. подати документи 

. 3.20. Учасн~к має право огЛSlНУТИ земельну дiЛSIнку до проведення аукціону. 
~рraнtЗатор ЗОб~В язаний створити можливості дnSl доступу учасників до земельної 
Д1JIJIНКИ з метою 11 огmщy. 

3 .21 •• ЗареєСТ?о~аиа заява є підставою для укладення з Учасником договору про 
умови учасп В аУКЦІОНІ та набyтrSl Учасником статусу Зареєстрованого учасника. 

4. Порядок та умови проведення аукціону 

4.1. Аукціон ПРОВОДИТЬСSl організацією, SIК8 проводить аукціон, на підставі 
договору з Уповноваженою особою не раніше ніж через ЗО днів піCЛSI опублікув8НВSI 
офіціііної інформації про проведння аукціону. 

4.2. На аукціоні можуть бути присутні Зареєстровані учасники (іх представники), 
представники opraнiв місцевого самоврадування м. Бровари, засобів масової інформації та 
rpомадських організаціЙ. Інші особи можуть бути присутні на аукціоні за зroдою 
Уповноваженої особи. Аукціон ПРОВОДИТЬСSl за наявності не менше двох Зареєстрованих 
учасників. 

4.З. У день проведеННSl аукціону особою організацією, па проводить аукціон, 
проводиться реєстрація присyrвіх 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 прот~ко.пу про результати торгів. ШCЛSI 
ULoro представник організації, ~a прово~ аУКЦІОН, видає учаснику табличку з 
номером, ва повертаєтьсЯ після заюнчеВНJI аУКЦІОНУ. 

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

4 4 m ОголошеНВJI початку проведення аукціону представник організації, па •• СМ •• • • • 
проводить аукціон, озНВЙОМJI10Є зареєстр~ваних( учасник~в та ПР:СУТНlх на аУКЦІОНІ ~Сlб з 
основними правилами проведеНВJI ayкцtoнy в частиНІ, .щфо езп~середньо СТОСУЄТЬСSl 

• .,.rr" ULoro оroлошення) та оroлошує ІН ормацпо щодо: 
проведеВВJI аУКЦІОНУ т",,~ 

земельної дЇЛJШКИ (місцезнаходження, площі, цільового 
- хар8lC'I'ерис~ ди ф,,"кціональноro використання земельної дiЛSIнки, УМОВИ 

призначеВВJI, МОЖЛИВІ ви ~ •• 
оренди тощо); .. 

.. . . зареєстроВаних УчасниJOВ, допущених до аУКЦІОНУ; 
_ загальНОl К1JIЬKOCТl 

_ стартової ціви лоту. 
. ЛіциТатор в наСТУПНОМУ порядку. 

4.5. ПроводиТЬ аУКЦІОН 
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Аукціон Починається з ОГОЛошень . 

ціни. Якщо протJlГОМ трьох ХВИЛИн' ЛІЦитатором характеристик ЛОТУ та стартової 
ЗареєC'l'pОВаиих учасників не виcn ПІCЛSIб триразОВОГО оголошення стартової ціни ніхто з ліцитатором, або таке бажання в:~ив ажан ня придбати лот за ціною, оголошеНОІ0 
прИПИНJ1ється. ови лише один Зареєстрований учасник, аукціон 

у разі коли про готовність при б 
два Зареєстровані учасники . Д ати лот за cтaPТOBOIO uiHOIO сповіcтиnи не менш як 

, ЛІЦитатор збільшує . 
Зареєстрованим учасником (далі _ ін) :rapToBY ЦІну, запропоновану 
збinьшенВJIМ ціни Значення кроку ц .а, на крок аукЦІОНУ з подальшим послідовним 
з Організатором у' межах до 1 О • aYK~IOHY вс~о~люється Ліцитатором за погодженням 

ВІДСОТКІВ стаРТОВОІ ЦІни. 

Зареєстрованим учасникам я' . 'Н • ' КІ ВІДМОВИЛИСЯ придбати лот за стартовою ціною 
гарaиnnНІ внески не повертаються. ' 

у ході аукціону Зареєстрован' . . . . І учасники ПОВІДОМЛЯЮТЬ про намІР придбати лот за 
оголошеною Лщитатором ЦІНОЮ двома способами' ПІ·ДНJlТТ'IІ". таб 

• • • I&1У& лички З номером, 

повернyrим до лщит~~ор~ що засвІДЧУЄ прийнятгя ціни, запропонованої ліцитатором 
(приiiнятrя ПРОПОЗИЦll ЦІНИ без голосу), або підня1ТИМ таблички з одночасним 
о~лошеННJIМ c~oєї п~о~озиції стосовно ціни лота, яка повинна бути більшою, ніж названа 
mцитатор~м ~1Иа, МІНІМУМ на один крок аукціону, але обов'язково кратною кроку 
(пропозиц1Sl ц1НИ З голосу). 

Якщо запропонована Зареєстрованим учасником ціна перевищує оголошену 
ліцитатором ціну, ліцитатор 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 як згоду Зареєстрованого учасника збільшити ціну на відповідну 
кількість кроків аукціону, називає номер цього Зареєстрованого учасника і запропоновану 
вим ціну, кратну кроку аукціону. 

Мовч8IIВJI Зареєстрованого учасника, що першим підняв табличку з номером після 
оголошеИИSl ліцитатором ціни, трактується як згода Зареєстрованого учасника на 
запропоновану Ліцитатором ціну. Після цього Ліцитатор називає номер Зареєстрованого 
учасника, що першим піДНJIВ табличку, і оголошує наступну ціну, збільшену на крок 

аукціону. 

у разі коли протлгом трьох ~ИЛИН пі~ триразового повторення останньоі ціни не 
бvnе запропонована вища ціна, Лщитатор зшичує торги за лотом одночасно з ударом 

~,... "П tI аз . аукціонного молотка та проголошенням C~OBa родано ,н иває ЦІНУ продажу. лота, 
номер Перемохщя і вИICJIИК8є його для mдписання протоколу, JIКИЙ ведеться ПІД час 
аукціону. 

4 6 З тами аV1lПЇОНУ організація, яка проводить аукціон, складає протокол 
• . а резуnьта ~ 6--

В якому зазначає: 

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

. • , б кові або HaAмeнyв8ННJ1 Переможця. 
_ ПРІЗвище, ІМ я та по ать . . 

• пїдписується Переможцем І Лщитатором та затверджується 
4.7. Протокол аУКЦІОНУ оведеиия аукціону. 

УповноважеНОJО особою У день пр . 
• аукціОНУ підписаний ЛІцитатором протокол аукціону 

Одразу пісJIЯ ЗаІО~енНJI бі Після сплати перемохщем комісійноі винагород}s в 
передається уповноважеНІЙ осо . 
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строк не більше 3 днів з дня 

проведенни аукціону Уповноважена особа переnає пер,емоЖЦJО вим з протоколу. " 

Переможець, ЯКИй відмовився в' . 
подальшу участь в аукціоні Д ІД ПІДПисанни протоколу, позбавлиється права на 
його підnисавия У цьому'р ~ протоколу ВНОситься запис про відмову Переможця від 
Уповновюкеною' осоБОIО у 831 протокол підписується Ліцитатором та затверджується 

день проведення аукц' о '" Переможцю не повертається. 1 ну, сума гаранТlnНОГО внеску 

За умови наявності достатнь .. . . У . 
01 КІЛькоСТІ часниКІВ, що виявили бюкання придбати 

лот, Уповноважена особа поновлює торги у день . 
проведення аукЦІОНУ. 

4.8. Кошти сплачені Зареєстрованим уч . оо . • асником як реєстраЦlиниА внесок та за 
ІнформацІЙНИЙ пакет повернеННIО не підnягmоть. 

4.9 ... Копія Протоколу та ~окументи, що підтверджують сплату Переможцем 
ВІfз~а:еНОІ за результатами аукЦ1?НУ ціни лоту відповідно до укладеного договору 
ХУП1ВЛІ-ПРОД~ права оренди. є ПІДставою ДJIJI приАня1ТЯ рішення Організатором про 
~вдеВИJI МІЖ Броварською МІСЬКОЮ радОЮ та Переможцем договору оренди земельної 
Д1JlSlВКИ. 

4.10. Усі СПОрИ (розбіжності) щодо порядку проведення аукціону розв'язуються 
(врегульовуються) під час його проведення організацією, яка проводить аукціон, за 
погоджеВВJIМ з представником Уповноваженої особи. 

4.11. Гарантійний внесок перераховується всім Учасникам відповідно до пункту 7.2 
цьоro Поридку на ЇХ поточні рахунки, зазначені в документах, Ш додаються до заяви про 
участь в аукціоні, крім Переможця та Учасників, які не виявили бажання придбати лот за 

стартовою ціною. 

4.12. Реєстраційні внески поверненню не підnиraють, крім випадків, передбачених 
цим Порядком. 

4.13. під час проведення аукціону (від моменту його початку до завершении) не 
дозволяється: 

_ втручlUIИJI В будь-JПCИЙ спосіб У торги осіб, що не заявлені в торгах за конкретним 
лотом; 

_ переміщення У залі, де проводиться торги, без дозволу Ліцитатора; 

_ вчинення інших дій, що порушують порядок проведення торгів. 

4.14. Ліцитатор для усуневвя порушень та поновnенВJI порядку має право: 

едити Зареєстрованого учасника чи прис~ особу про ycyнeHВJI - усно попер . 
порушень, але не більше одноro разу за кожинА вид порушень: 

. З еєстрованого учасника чи ПРИСУТНЬОІ особи зanиmити зал торгів 
- вимагати від ар нвя торгів' 

за неодноразове порушення порЯДКУ проведе .' 

ПИВИТИ проведенви аукцІОНУ та оголосити перерву у разі _ тимчасово при • 
КМИ ""асникВМН правил проведенВJI торпв. 

порушення Зареєстрован J -

5. РезУJJЬтати аукціОНУ 
. іспя проведення аукціону Уповноважена особа публікує в в 

5.1. Протт:,ОМ ~O ~1В ~ «Броварська панорамю) або на веб-саАті Броварської 
raзеті БроварСЬКОI МlськОI результати торгів із зазначенням: 
міськоі ради повідомпеввя про .. . • 

. аввя та розміру земелЬНОІ ДJЛJIВКИ, 
- МІСЦЯ розтаІПУВ 
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- ціни продажу права оренди 

аукціону; земельної ділянки, визначеної за результатами 

- цільового призначення земеЛЬНО"1 . 
ДІЛянки. 

5.2. Аукціон визнається таки . '. м, що не вщбувся, у разі: 
- BIДcyтнocn Учасників або ная . 

вноСТ1 на торгах лише одного Учасника; 
- коли жоден з Учасників не . . запропонував ЦІНУ, вищу за стартову; 
- не ПІДписання Переможцем П . . ротоколу ІЗ зазначенням результатів аукціону; 

- не пщnисання ПереМО)1щем договору купівлі-продажу права оренди у 
встановлений цим Порядком термін; 

- нес~ати в установлений строк Переможцем належної суми за придбаний лот; 

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

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

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

- в інших випадках передбачених цим Порядком. 

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

визнання. 

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

Рішення про визнавня аукціону таким, що не відбувся може бути оскаржено у 

судовому порядку. 

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

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

5.4. у разі npийвятrя рішення про визнання ayкцi~нy таким, що не відбувся, або 
визнання недійсними його результатів, повторний ~YКЦIOH ~оже бути проведений не 
пізніше ніж через шість місяців з дня набyrrв ЧИІПІОСТІ таким РІшенням. 

Якщо повторний аукціон ~оводиться У зв'~ку З ТИМ, що жоден з учасників не 
випив бажання придбати відпОВlДВи~ пот за ЦІНОЮ, ВНЩОІО ~a стартову, можливе 
зниження стартової ціви пота Opгaн~aтopOM, вne не нижче ЦІни, що визначена за 
результатами експертної грошової ОЦІНКИ, з дотриманням вимог, установлених цим 

ПОРJIДКОМ. 
Повторний аукціон проводиться відповідно до цього Порядку. 

Д . у повторному аукціоні не допускаються Переможець попередніх 
. 5.5. о учаСТІ стаиовnений строк вартості пота за договором, відмовився від 

TopnB, що не сплатив в днУ земельної ділянки чи від підписання протоколу із зазначенням 
укладення договору орен 
результатів аукціону. . • 

. ення порушень порядку проведення аУКЦІОНУ, ЯКІ впливають на 
І 5.6: у разІ вИЯВn Переможця, призводять до дискримінації ЗареєстрованllХ 

об ЄКТИВВІСТЬ визначення ,,,,,,,,оть їх права, Уповновuсена особа має право визнати 
учасників або iнuIИМ чином пор,,-,,-
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аукціон таким, що не відбувся 
повідомити Орraиізатора. та розпочати організацію повторних торгів про що 

6. УКJlадання договорів купівлі-п 
ореllдИ земельної ділянки родажу права ореНДІІ земельноі діЛЯНКl1 та 

6.1. На підставі затвердженого 
зобов'язані протягом 3 банківських днів прот:колу aYK~iOHY • О~ганізатор та Переможець 
Переможець зобов'язаний перерах ум сти ДОГОВІР купІВЛІ-продажу права оренди, а 
гарантійного внеску) протягом S :~::= з~ придбаний лот (за вирахуввнНJIМ суми 
визначений Організатором рахунок. ДНІВ з дати укладенНJI цього договору на 

Якщо Переможець не вніс нале .. ... .. ЖНОІ дО сплати суми В строк, передбачений абзацом 
першим цього пункту, гаранnинии внесок йому не повертається. 

6.~. Договір. оренди земельної дinRНКИ підпJlгає нотаріальному посвідчеННIО та 
державНІЙ реєстраЦ1Ї. 

. .6.З. Усі витрати, пов'язані з yкnaдaнНJIМ та нотаріальним посвідченням договору 
~-продажу права оренди земельної дinRнки та договору оренди земельної дimrнки 
несе 11 Орендар. ' 

6.4. Договір оренди земе~ьної діuнки має відповідати типовому договору, 
затвердженому постанОВОIО КМУ ВІД 03.03.04 р. Н!!220. 

6.5. Умови договору, не зазначені В типовому договорі, умовах проведення 
аукціону та рішеВWJX Броварської міської ради, прийнятих згідно з цим Порядом, 
визначаються за погодженНJIМ сторін. 

6.6. Договір оренди укnвдвється в 1 О-ти денний термін з моменту ПРИЙНJIТТЯ 
рішенНJI Броварською міСЬКОІО радОIО про надання земельної дinJlнки в оренду та ПРОТJlГом 
ЗО календарних днів піCJIJI його укладеНВJI пiдлJlгає дерх,авній реєстрації. 

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

6.8. Право оренди земельної дїЛJIНКИ виникає У Орендаря піcu підписвнНJI акту 
прийманвя-передачі земельної діJUlНКИ згідно з укладеним договором оренди. 

7. ПорвДок розподілу та використання коштів від проведення аукціону 

7.1. ПроведенНJI робіт з підготовки лary до продажу. на аукціоні здійснюється за 
• уповноваженої особи з наступним В1ДШКодуввнНJIМ за рахунок 

рахунок КОШТІв . . 
реєстраційних внесків учасників аyzщtонr· Проведе~~~УКЦ10~ та випn~та в~агороди 

Лі ... :~ СЯ за рахунок коШТІВ peecтpaЦIJ'UU'IA внесХІВ учаснИXlВ аУКЦІОНУ. 
цитатору Зди'lСНЮЄТЬ 

• .йного внеску визначається Уповноваженою особою та 
РОЗМІр peecтp~tYU&n6 потреби у покритri витрат, пов'язаних з організацією та 

обчиCJПOЄТЬСЯ з урахувопПІМ'. 

проведеВИJIМ аукціону. . .. 
.' и уповноваженої особи ВІД проведенНJI аУКЦІОНУ сплачеНІ суми 

7.2. У разІ B~OB axyвaнНJIМ платежів за БВНІсівські перекази повертаються у 
реєстраціЙНИХ внесюв за в:; ПРИЙНJlТfя відповідного рішення усім Учасникам у повному 
П'~еНІІИЙ строк з МО~::Женоі особи, пов'язані з орraнізацією та проведенНJIМ аукціону, 
О~СЯЗ1, а витрати упови О ганізатора. В інших випадках суми реєстраційних внесків 
ВІДШКодовуються за рахунок р 
не повертаються. 
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Суми гарантійних внесків з 

праТJlГОМ п'ити банківсьvuv . а вирахуванням платежів за банківські перекази 
~A днІв з моменту ПРИЙН . оо 

ЇJUППCИ В оренду за резуль . JlТrJl РlшенНJI про HaдaнНJI земелЬНОІ 
~ що не відБУВСJl аб татами aYKЦIoHr, прийнJIТrJI рішеННJI про визнанНJI аукціону 
У ' • б' о визнано неДІЙСНИМИ ЙОГО результатів повеРТ8ІОТЬСJl усім 
часникам, ЯКІ не ули ВизнанІ" П . 

ереможlU1МИ, КрІМ випадків, передбачених цим 
порядком. 

7.3. Уповноважена особа BI·Дn • • . . ОВ1ДНО ДО договору З ЛІЦитатором сплачує йому 
винагороду У РОЗМІРІ, щО зазначається у договорі. 

7 .4. Прав~ на оренду земельної ділянки не може бути придбане за рахунок 
бюджетних кошnв. 

7.5. Іноземні юридичні особи, іноземні rpoМ8ДJIни оплачують вартість лотів 
відповідно до закону в національній вашоті на загальних підставах і лише з банківських 
рахунків. 

7.6. Сума гарантіішого внеску, сплаченого Переможцем, зарахОВУЄТЬСJl в рахунок 
BHKOHaввJ[ НИМ зобов'язань за укладеним договором купівлі-продажу права оренди 
земельної ділянки і перераховується Уповноваженою особою на рахунок Організатора 
ПРОТЯГОМ одного банківського ДНJI наступного за днем підписанНJI протоколу аукціону. 

У разі відмови від укладеННJI договору купівлі-продажу гарантійний внесок 
Переможцю не повертаЄТЬСJl. 

7.7. На рахунок Уповноваженої особи надходять КОШТИ: 

- від реалізації Учасникам інформаційних пакетів; 

- реєстраційні внески; 

- гарантіііні внески. 

7.8. Кошти, що надіЙDШИ Уповноваженій особі від реалізації Учасникам 
інформаційних пакетів та реєстраційні внески не повертаються Учасникам, та 
використовуються Уповноваженою особою на покри-n:и .витрат з підготовки та 
проведеНВJI аукціонів, а також на підготовку наступних аукЦІОНІВ. 

8. Умови оренди 

8.1. Істотними умовамИ договору оренди, зокрема є: 
ренди згідно з типовим договором, затвердженим 

- yкnaдe~ Ao~o~opr уОкраїви від 03.03.04 р. N!220 та умовами, визначеними на 
постановою КаБІНету МІНІСТРІВ 

аукціоні; 
оо дїJIJIНКИ за цільовим призначеНВJIМ; _ використавия зеМCnЬНОl 

_ умови вИКОРИСТання земельної дiJwu<И; 
•• "; nCПfКИ обмежень та оБТJlЖень; 

_ вставовnенПJI Д1UI земельНОl 1JoW""· 

пержавних будівельНИХ норм. 
- дотриманПJI ,... . О. . 

енДИ встановлею рганlзатором. 
8.2. Істотні умови договору ор , 1m 
Tenмiт.r ореади: 25 років; оо,... - r··-- .. . 10% відсотків від нормаТИВНО2 ШОВОI ОЦІНКИ земт на 

_ розмір ореНДНОl ПJlати. 

рік; звИТОК соціальної та і женерної інфраструктури 
. а,"",ань на ро . І б' . б _ здійсненПJI вЩР~.І- .. вартості БУДІвництва о єкта МІСТО YДYBaнНJI, 

міста: 10% загальної кошторИСНОl І . 
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визначеної згідно. з державними .. бу~івельними нормами, без ypaxyвaнНJI витрат . з 
прllдбаввя та ВИДШ~ННJI земелЬН01 д1ЛJIнки, звільнення будівельного майданчика ВІД 
БУдівeJIЬ. споруд T~ Інженерних мереж, влаштування внугрішньо- та позвмвйданчикових 
інЖенерних мереж І споруд та транспортних комунікацій. 

8.3. Про умови оренди мають бути поінформовані всі Учасники. За цієі умови 
орraвізатор може відмовити Переможцю в укладенні договору оренди на умовах, які 
відрізНJПOТЬСJl від істотних умов, визначених згідно з цим Порядком. 

ВиконуюЧИй обо 
голови - секрета 

1.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 

Л.М.Гудименко 

В.О.Андрєєв 



Реєстраційний номер заиви -----
Дата реєстрації «_» ____ 200_ р. 
Реєстратор _________ _ 

ЗАЯВА 

Додаток 1 

до Порядку проведення аукціону з 
продажу права оренди земельної 
д~ЛJlНКИ в м. Бровари, в редакціі 
РІшення Броварської міської ради 
від J ~ [)~ 2009 р. 
Н!! ?Ct??sr-O.f;= 

на учаСnlЬ у аукціоні 3 продаЗIСУ права орендll3ЄЛ.eJlьноі діляНКIІ 

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

Заявник (повне найменування) - ________________ _ 

Ідентифікаційний код або номер - ________________ _ 

Свідоцтво про державну реєстрацію (дли ІОрИДИЧНИХ осіб та фізичних осіб -
суб'єктів підприємницької діяльності) - ________________ _ 

МісцезнаходжеННJ[ (місце проживання) - _____________ _ 

Керівник або уповноважена особа-_______________ _ 

Паспорт - .N9 , виданий «_» ------ р. ----

Д В; mnrє повноважеННЯ керівника або уповноваженої особи -
окумент, що пос ~.J -. 

Реквізити баиківськоГО рахунку ДJIJI повернеННJI гарантійного внеску: 

Банк _______ ------------------------------------

o~~~:--------------------------------------

.N9p~:--------------------------------

Кодо~~ач~----------------------------------------

МФО: . _~ й б' оо 
eдeВНJI аУКЦІОНУ ОЗНапомлени та зо ов JIЗуюсь ІХ 

З умовами та правИJI8МИ проВ умов сплати комісійної винагороди організації, яка 
виковувати. висловmою згоДУ ~oдo иманни реєстраціЙНИХ та гарантійних внесків. 
проводить аукціон, повернеННЯ а о yrp . 

С<_» _---200-Р. 

М.П. (прізвище та ініціanи) 



(3воротня сторона) 

Перелік документів що додаєт ' ься ДО заяви 
ІОРllДllЧllа ос06а: 

- нотаріально посвідчені копії уст 
" ановчих документів; 

- КОПlJl та орипнал свідоцтва пр 
" о державну реєстраціJO 10РИДИЧНОЇ особи; 

- КОПlJl та ОРИГІНал платіжного доln1u 
'. '''J ••• eHTa про сплату гарантійного внеску; 

- КОПlJl та ОРИГІНал платіжного доln1u 
, , '''J ... eHTa про сплату реєстраційного внеску; 

- коп1Ю та орипнал платіжного Д 
пакету; 01СуМента про оплату вартості інформаційного 

- довідка про банківський Рахунок/ . 
б . рахунки, з яких ЗДІЙСНlоватимуться розрахунки 

за прид ану земельну ДІЛЯнку; 

- довідка про відсутність заборгованості щодо платежів до БJOДЖетів усіх рівнів; 
- довідка про відсутність заборгованості по заробітній платі; 

- копія та оригінал документІ, що посвідчує право уповноваженої особи на 
виконання дій, пов'язаних із проведенням земельного аукціону (у випадку необхідності). 

Фізична ос06а: 

- копія та оригінал свідоцтва про державну реєстраціJO 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 пих здійСНJOватимуться розрахунки 
за придбану земельну ділянку; 

_ копія та оригінал документІ, що посвідчує право( уповноважен~ї . ОСОБИ.) на 
виконання дій, пов'язаних із проведенням земельного аукЦІОНУ У випадку нео ХІДНОСТІ ; 

- копія паспорту; 
• ІДІСИ' про присвоєння ідентифікаційного номеру, - КОПlJlДОВ 

Виконуючий оБUDWI~& 
голови - секрети 

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 

Л.М.Гудименко 

В.О.Андрєєв 



Додаток 2 

до Порядку проведениSl аукціону з 
продажу права оренди земельної 
дimtнки в м. Бровари, 
затвердженого рішеннSIМ 

Брова~ської міської ради від 
:R.:3 РІ. 2009 р. 

Н!! ~a;,p-5~tlO 

Журнал реєстрації 

заяв Учасник;в аУКI(;ОНУ з nродаЗIСУ IІрава орендІІ ЗЄАtєльноі діллll"" 

1. Реєстраційний номер 
по~. ______________________________________ _ 

2. Дата реєстрації; номер 
дор~еmп. ______________________________________ __ 

3. Найменування Учасника - юридичної особи 

4. Прізвище, ім'я та по-батькові Учасника - фізичної особи, або представника Учасника-
юридичної особи ___________________ _ 

s. Місцезнаходження або місце проживанНSl Учасника (поштові 
реквізити), __________ ---------

6. Банківські 
рсDїзиmr _________ --------------------------------------

7. Документ про сплату реєстраціЙНОГО внеску 

8. Документ про сплату гарантійНОГО внеску 

9. Документ про оплату іНфОРМаційНОГО пакету 

10. З земельною ДЇЛJПIКОІО ознаіомлеmdi 

11. З правилами проведеННJI аукціОНУ 

(підпис) 



озвaймJIений і згоден 

12. 3 порядком оплати за придбаний 
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 реєстрації, засвідчую 

Документи у кільКості, __ ------аркушіВ 
~и~~ __ -----------------

(підпис) 

(підпис) 

(підпис) 

(підпис) 

(підпис) 

(підпис) 

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 



Довідка 

Додаток 3 

до Порядку проведення аукціону з 
продажу права оренди земельної 

діЛJIНКИ в м. Бровари, 
затвердженого рішенням 

БРОВIg)СЬК~!, міської ради від _ 
-t!3 О., 2009 р. 

N! ~tQP-5І/-а-

IІрО О"'Р'lЛfаННR дО«j'ЛІЄНІІ,ів від УцаСllllка аУКІ(іону 3 IIpoda:JICY "рава ОРЄllдll 
3ЄАfЄЛЬНО; ділЛІІ"" 

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

(пріЗВllще, ім'и, по-батькові фізичної особи, повне наАменуванни IОРИllllЧНОЇ осоБІІ) 
вТоМу,що _______________________________________________________________ __ 

(наАменуванни Уповноваженої особи) 

npийнпі наступні документи: 

• •• npen~BHJllca Уповноваженої осоБІІ) 
IНlшалll #4" ... 

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 

- Л.М,Гудименко 

В.О.Андрєєв 



Додаток 4 

до Порsщкy проведеННJI аукціону з 
продажу права оренди земельної 
ділиН1<И в м. БроваРII, 
затвердженого рішенНJlМ 

Броварської міської ради від 
оІЗ.О/: 2009 р. 

Н!! IИJJ>-5'1-t/6-

Інформаційна картка на лот 

Дата проведення аукціону - с<_» 200_ року. 

Найменування лоту - право оренди земельної дinинки площею _ ra, 
розташованої за адреСОІО м. Бровари, ____________ _ 

Цільове призначення земельної ділинки - _____________ _ 

Строк оренди - років. 

Розмір орендної плати - ________ гривень на рік. 

Стартова ціна лоту - ______ гривень. 

ВИКОиуІОЧИЙ обов'язки міського 
голови - секретар ради 

І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

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

земельного відділу - заступник 
начальника земельного відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

. Л.М.ГудимеНkО 

В.О.Андрєєв 



ДодатокS 

до Порядку проведення аукціону з 
продажу права оренди земельної 

ділянки в м. Бровари, 
затвердженого рішенням 

БРОВI!РСЬКОї міської ради від 
~g.{), 2009 р. 

Н!! ~ЩР571-t6 

Картка учасника аукціону 

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

н~енуванняучасника- __________ ..-. ____________ ..-...-...-. ____ ..-. __ __ 

Прізвище ім'я та по-батькові представника учасника ___________ _ 

ЛОТ, на sucий претендує учасник: _____ ..-. __ ..-. __ ..-._..-...-._..-. __ 

(посада, підпис, npіЗВlfще та ініціаЛlf представника Уповноваженої особи) 

м.п. 



(3воротня сторона) 

Умови проведення аукціону 
'вllllrяz 3 ПоnядJnJ lІ'.ровєдЄНІІВ • .. 'І Z"" • .." aYKlflOHY з "рода31СУ "рава ОРЄllдll зеАleJlыІІ� 

діЛRІІКІІ) 
4.1. Аукціон ПРОВОдиТЬся організацією, яка проводить аукціон, на підставі 

дo~o~opy .. ~ Уповно~ажеНОIО особою не раніше ніж через ЗО днів після опублікування 
ОфЩЇЙВОІ1Нформацl1 про проведння аукціону. 

4.2. На ayкцi~Hi ~ожугь буги присугні Зареєстровані учасники (іх представники), 
представники орган!в M!~цeBOГ~ самоврядування м. Бровари, засобів масовоі інформаціі та 
громадських оргаНlзаЦlИ. ІНШІ особи можугь бути присутні на аукціоні за згодою 
Уповноваженої особи. Аукціон ПРОВОДlfТЬся за наявності не менше двох Зареєстрованих 
учасників. 

4.3. у день проведення аукціону особою організаціЄlО, 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 організаціі, яка проводить аукціон, видає учаснику табличку з 
номером, яка повертається після закінчення аукціону. 

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

4.4. ПіСJIJI оголошення початку проведення аукціону представник організаціі, яка 
проводить аукціон, ознаАоМJПOЄ Зареєстрованих учасник~в та присугніх на аукціоні осіб з 
основними правилами проведення аукціону (в чаСТИНІ, .що безп~середньо стосується 
проведеННJI аукціону піСJIJI цього оголошення) та оголошує Інформац1l0 щодо: 

_ характеристик земельної ділянки (місцезнаходження, ~~o~i, цільового 
призначення, мо)кливі види функціонального використання земельНОІ дІЛЯНКИ, умови 

оренди тощо); 

_ загальної кількості зареєстрованих Учасників, допущених до аукціону; 

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

. з оголошення Ліцитатором характеристик лоту та стартовоі 
. АУКЦІОН починає:с: хвилин після триразового оголошення стартової ціни ніхто з 

ЦІНИ. Якщо протягом тр . висловив ба>Кання придбати лот за ціною, оголошеною 
З~реєстрованих учасНИК1БВ :::UШ вислови лише один Зареєстрований учасник, аукціон тцитатором, або таке m 
ПРИПИНЯЄІЬся. . . 

. ь придбати лот за стартовою ЦІНою СПОВІСТИЛИ не менш як 

у разі копи ~po ГОТОВНІСТ ліцитатор збільшує стартову ціну, запропоновану 
два Зареєстровані учасники, і _ ціна), на крок аукціону з подальшим послідовним 
Зареєстров~ учасником ~кy аукціону встановлюється Ліцитатором за погодженням 
збшьшеВИJIМ ЦІви. значеННЯ16 ідсоТКЇВ стартовОЇ ціни. з Організатором У межах до в 

ам які відмовилися придбати лот за стартовою ціною, 
ЗареєстровaнJD& учасник , 

антій· сКИ не повертаються. 
гар НІ вне вані учасники повідоМЛJIIОТЬ про намір придбати лот за 

у ході аукціону Зареє~тро двома способами: підняттям таблички з номером, 
Л· ",ором Ц1НОІО . .. . 

оголошеною щ~а~ що засвідчує прИЙНJ1ТТя ЦІНИ, запропоновано! ЛІЦитатором 
повернyrим до лщитатора, 



з 

(ПРІІЙнятrя пропозиції ціни б 
о~оnошенНJIМ c~oєї Пропозиції ст:~ов~~ЛО~У), або підlUlТrЯМ таБЛИЧКIІ з одночасним 
тцитатор~м ~IHa, мінімум на один ЦІ:И лота, .яка повинна бути білЬШОІО, ніж названа 
(ПРОПОЗИЦ1Jl ЦІНИ з голосу). кр к аукцІОНУ, але обов'язково кратною кроку 

• Якщо ~апро.понована Зареєстрованим . 
тцитатором ЦІну, ЛІЦитатор нази учасником ЦІна перевищує оголошену 

ває номер учасник· . У.. а І ПОВІДомляє про його ПРОПОЗlщіIО. 
. P~I коли ЦlНа, запропонована з . 
бшьша за ЦІНУ, оголошену Ліцита голосу одним ІЗ Зареєстрованих учасників, 
таку пропозиціІО як згоду ЗареТєОстрРОМ, але не кратна кроку аукціону, Ліцитатор трактує 
.. .. ованого учасника зб· . .. КШЬК1СТЬ КРОКІВ аукЦІОНУ називає ШЬШИТИ ЦІНУ на ВІДПОВІДНУ 
ним ціну, кратну кроку а;lщіОНУ. номер ЦЬОГО Зареєстрованого учасника і запропоновану 

МовчанНJI Зареєстрованого учасник . огоnошенНJI ліцитатором ціни а, що першим ШДНЯВ табличку З номером після 
запропоновану Шцитатором цiH~ "б:ЄТЬСЯ ~~ згода Зареєстрованого учасника на 
учасника, що першим пЇДНJIВ т б It.boro щитатор називає номер Зареєстрованого 
аукціону. а личку, І оголошує наступну ціну, збільшену на крок 

буде з~::~:~::Ні~~;~Мц~~О~ВИЛИН піс~ триразового повторенни останньоі ціни не 
. цитатор заюнчує торги за лотом одночасно з ударом 

аУКЦІОННОГО молотка та проголошенним слова "Продано" називає . номер Перем . ' ЦІНУ продажу лот&, 
. ОЖЦJI І викликає його для підписанни протоколу, який ведстьси під час 

аукцІОНУ. 

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

- назва лоту; 

- стартова ціва лоту; 

- результати торгів (остаточна ціна продажу); 

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

4.7. Протокол аукціону підписується Перемо)кцем і lliцитатором та затверджується 
Уповноваженою особою у день проведеННJI аукціону. 

Одразу після закінченни аукціону підписаний ліцитатором протокол аукціону 
передається уповноваженій особі. Післи сплати переможцем комісійної винагороди в 
розмірі 4% від остаточної ціви продажу лоту в строк не більше 3 днів з дни проведенни 
аукціону Уповноважена особа передає переможцю витJIГ з протоколу. 

Переможець, JlКИЙ відмовився від підписвнни протоколу, позбавляєтьси права на 
подальшу участь в аукціоні. До протоколу вноситься запис про відмову Переможця від 
його підписввНJI. У цьому разі протокол підписується Ліцитатором та затверджується 
Уповноваженою особою у день проведеВНJI аукціону, сума гарантійного внеску 
Переможцю не повертається. 

За умови наввності достатньої кількості Учасників, ЩО В~ВИЛИ бажанни придбати 
лот, УПОВНОВВ)lсена особа поновJПQЄ торги У день проведенни аУКЦІОНУ. 

4.8. кошти сплачені Зареєстр~ваним учасником як реєстраційний внесок та за 
інформаційний пакет поверненню не п1ДJIJlГВЮТЬ. 

4.9. Копів ПротокоЛУ та ~окум~нти, що п~е~джylОТЬ сплату Переможцем 
визначеної за результатами аУКЦІОНУ ЦІНИ лоту В1ДПовІДНО до yuaдeHoro договору 
купівлі-продажу права оренди є підставОІО ДJIJI прийнятrя рішенни Організатором про 
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401 Оо Усі спо~и (рОЗбіжності) ЩОДО порядку проведення аукціону розв'язуються 
(врегульовуються) пщ час його проведення організацією, яка проводить аукціон, за 
погодженНJIМ з представником Уповноваженої особи о 

4.11. Гарантійний внесок перераховується всім Учасникам відповідно до пункту 702 
цього Порядк?' H~ їХ ~оточні рахунки, зазначені в документах, які додаються до заяви про 
участь в аУКЦІОН1, крІМ ПереможЦJI та Учасників, які не виявили бажання придбаПI лот за 
стартовою ціНОІ00 

4.12. Реєстраційні внески поверненню не підпягаlОТЬ, крім випадків, передбачених 
цим Порядком. 

4.l3. Під час проведення аукціону (від моменту його початку до завершення) не 
дозволяється: 

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

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

- вчинення інших дій, ЩО ПОРУШYlоть порядок проведення торгів. 

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

- усно попередити Зареєстрованого учасника чи присутнfO 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 торпв; 

_ тимчасово припинити проведення аукціону та ого~осити перерву у разі 
порymенНJI Зареєстрованими учаСНlікамlі правил проведення ТОРПВо 

ВИКОнуІОчиit 
ІоВоСапожко 



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 проведення аукціону з 
продажу права оренди земельної 

ділянки в м. Бровари, 
затвердженого рішенням 

БРОВl!Рськоі міськоі ради від 
.,l~ 01. 2009 р 

N!! fWJ'-5f-О.fГ . 

КУП1ВJlI .. продажу права оренди земельної ділянки 

м.Бровари <С_» ____ 200_р. 

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 

на підставі ___________ --', з другої сторони, уклали цей договір про 
викладене нижче: 

1. Предмет договору 

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

1.2. Договір ПОШИРІОЄТЬСЯ на право оренди земельної ділянки визначеної 
наступними характеристиками: 

• місцезнаходження: м. Бровари, _------------------; 

• площа - га; 

• цільове призначеВНJI-__ --------------------

• наявні обме)lсеВНJI та обтяжеННЯ -------------------' 

• нормативна грошова оцінка - rpивень. 

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

• строк оренди - __ років; 
rpивень на рік. 

• оревднаплата-_-----
Ішпі умови оренди визначаються договором оренди земельної ділянки, JIКИЙ 

Сторони укладуть на підставі данОГО Договору. 

2. Зобов'язання сторін 



2.1. Продавець зобов'JI3УЄТЬСя: 

2.1.1. Передати ПОкупцеві п 
договору оренди земельної ділянки ~;вo оренди земельної ділянки шляхом укладенНJI 
даного Договору. отягом - календарних днів з моменту укладенНJI 

2.1.2. Надати Покупцеві ВСІО інф . 
зазначеної в пункті 1.2 Даного договору ормаЦIJО _~oдo характеристик земельної ділинки, 

, та умов 11 використання. 
2.2. Покупець зобов'язується: 

2.2.1. Оплатити вартість придбан 
(п'JlТИ) банківських днів з мом ого права оренди земельної ділянки протягом 5 

енту укладення цього договору. 

2.2.2. Прийняти від Продавця право оре оо • 
оо • нди земелЬНОІ ДІЛянки ШЛJIXом укладенНJI 

Договору оренди земеЛЬНОІ ДІЛЯНКИ прот 1 О () • ягом десяти календарних ДНІВ з моменту 
yкnaдeHНJI даного Договору. 

3. Порядок розрахунків 

З.l. Покупець оплачує придбане право оренди земельної ділинки lIШЯXом 
перерахувавян 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 
Х2_ від «_» 200_ року, становить гривень. 
З урвхувaиВJIМ попередньо сплаченого Покупцем гарантійного внеску в сумі 
_____ гривень оплаті за цим договором підлягає гривень. 

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

Договору. 

4. Відповідальність сторін 

4 1 У а IПl'ВХ неВИІ<ОНанНJI або неналежного виконанНJI зобов'язань передбачених •• вип_.... . . • 
Д С рони несуть відПОВІДалЬНІСТЬ зпдно з чинним законодавством 

цим оговором, то 

Украіни. 
4 С УІЬ відповідальність за порушенНJI своїх зобов'язань за цим 

Д .2. торони не нес ушенВJI БVJlО викликано змінами в чинному законодавстві 
оговором, JП(ЩО таке пор J' 

Украіни. 
• покупцем пункту з.з даного Договору Продавець має право 

4.З. В разІ порушеВВJI о енди земельної ділянки. В цьому випадку даний 
відмовитися від укладеВВJI догово: вРодносторонньому порядку з моменту отримання 
Договір вважатиметься припивен про відмову від договору. Сплачениіі Покупцем 
Покупцем повідомпеВВJI ПродавЦJI повернеННІО не підлягає. 
гарантійний внесок в цьому випадкУ 

s. Форс-мажорні обставиНИ 
• ідповідвльності за часткове або повне неВИІ<ОНанНJI 

5.1. Сторони звiJIьНЯІоться ~o це неВИІ<ОНаиВJI є прямим наслідком обстав. ІН 
зобов'JI38НЬ за цим Договором, . підписаиВJI Договору, які Сторони не могли 

ниКJIИ ПІCJIJ1 
непереборної сИПИ, що ви 
передбачити та попередити. 



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

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

7. РеквізИТИ сторін 

Продавець 

Броварська міська рада 

07400, м. Бровари, вул. Гагаріна, 15 
п1р ____ _ 

81іКОНУЮЧИЙ обов'язки міського голови -
І.В.Сanожко секретар ради _____ _ 

Виконуючий об 
голови - секр 

Покупець 

І.В.Canожко 



ПОДАННЯ: 

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

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

земельного відділу - заступник 
началЬНИlса земельного відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Л.М.ГуДименко 

В.О.Андрєєв 



им,;· .)./.у 

ПОДАННЯ 

Виконуючому обов'язки міського 
голови - секретарю ради 

Сапожку І.В. 

Просимо розглянути на черговому засіданні Броварської міської ради 
питання щодо продажу права оренди земельної ділянки площею 0,3366 га, 
розташованої по вул. Красовського в районі розміщення заводу "Торгаш": 

1. Продати право оренди земельної ділянки площею 0,3366 га, 
розташованої по вул. Красовського в районі розміщення заводу "Торгмаш", . 
шляхом проведення аУКЦІОНУ. 

2. З'атвердити Порядок проведення аукціону з продажу зе~enьної 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 


	0082
	0083
	0084
	0085
	0086
	0087
	0088
	0089
	0090
	0091
	0092
	0093
	0094
	0095
	0096
	0097
	0098
	0099
	0100
	0101
	0102
	0103
	0104
	0105
	0106
	0107
	0108
	0109
	0110
	0111
	0112
	0113
	0114
	0115
	0116
	0117

