
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАдА КИЇВСЬКа" 
І ОБЛАСТІ 

РІШЕННя 

Г Про продаж права оренди земельної ділянки 
площею 0,91 0 ... 0 г~, Розт:uиованої по бульв.Незалежно:} 

в раИОНІ РОЗМІщення заводу "Стріла" 

Розглянувши подання зе~.ел~ного відділу від 22.01.2009 року Н!!53 про 
продаж права оренди земельно І ДІЛЯНКИ площею 0,91 ОО га, розташованої по 
бульв.Незалежності в районі розміщення заводу "Стріла", керуючись ст.16 
Закону України ,Дро оренду землі", ст.ст. 124, 127, 134-138, п. 12 Перехідних 
положень Земельного кодексу України, п. 34 ст. 26 Закону України <<Про 
місцеве самоврядування в Україні», 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 0,9100 га, 
розташованої по бульв.Незалежності в районі розміщення Броварського 
заводу "Стріла", шляхом проведення аукціону. 

2. Затвердити Порядок проведення аукціону з продажу права оренди 

земельної ділянки (додається). 

3 В новаженою особою на підготовку та проведення изначитн упов .. . .. 
. . підприємство БроваРСЬКОI МІСЬКОІ ради 

аУКЦІОНУ комунальне 

«Бровариінвестбуд». 

4. Контроль за виконанням цього 
комісію з питань розвитку та благ~~сТРО 
архітектури, будівництва та ін • UІИ. 

Виконуючий обов' яз 
голови - секретар рад 
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від 23 січня 2009 року 

Н!! /P~§'I~ 05 

рішення покласти на ~остійну 
територій, земельних ВІДНОСИН, 

\ І.В.Сапожко 

ЗАТ ~1t8 дpyttepНlf' 2005 р. !ІІІМ. Nl15502lЮO 



ПОДАННЯ: 

.. пропозицією земельного ВJДДJЛУ, за 
. ... питань 

постійноі КОМІСН з ютериторій, 
розвитку та благоустро . и 
земельних відносин, ap~.:eктyp , 
будівництва та інвеСТИЦІИ-

ча обов' язки начальника виконую .. пник 
земельного вІДДІЛУ - зас'l! . 
начальника земельного ВІДДІЛУ 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Начальник ЮРИДИЧНого відцїлу 

Начальник управління 
МістобудуВання та архітектури _ 
головний архітектор міста 
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Голова ПОстійної І(омісії з Питань 
розВИТХу та ?Л8ГОустрОlQ терllТoрій, 
земельних ВІДНОсив, аРХітеІ<Тури 
будівництва та іНвеСТИЦій ' 
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Л.М.ГУДимеНkО 

В.О.Андрєєв 

І.Г.Лавер 

Л.Є.Рибакова 

Н.І.Гнатюк 

С.В .ПіддубняІС 



Затверджено: 

Рішенням Броварської міської ради 

Від1З [)І 2009 р. Ни 1trJ.9-6f'-O!J 
Порядок проведення а · 

УКЦІОНУ З продажу права оренди 
земельної ділянки 

Порвдок проведення аукціону 3 п 
Порядок) розроблений відповідно дО К:Н:~ЖУ ~~aBa оренди земельної ділянки (надалі -
Господарського та Цивільного кодекс' У ~Цll УкраІНИ, Земельного кодексу України, 
Украіви «Про місцеве самоврядуванн: в ~aIH~,. Бюджетног~ кодексу України, Законів 
Mdвa, майнових прав та професійн оц' кpaIH~», «~PO ОЦІнку земель», «Про оцінку 
нормативно-правових актів з питань рУе ІНОЧНУ Д1JUlЬНІСТЬ», ~(Про оренду землі»), інших 

гулювання земельних ВІДІІОСИН в Україні. 

1. Заr8JIьні положення 

1.1. Цей .Порядок визначає процедуру підготовки, організації та проведення 
земельно~? aYКЦI~HY (далі - аукціон) з продажу права на оренду земельної ділянки 
зазначеНОІ в nYНКТ11.2 цього Порядку. ' 

1.2. У цьому Положенні наведені нижче терміни застосовYlОТЬСЯ у такому значенві: 

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

тopnв ЛІцитатором; 

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

участь у аукціоні як забезпечення своїх зобов'язань в разі перемоги у аукціоні та який 
СІШаДає 10% від стартової ціви ЛОТУ; 

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

_ земельна ділянка - земельна ділянка площею 0,9100 ra, розташована в м. Бровари 
по бульв.Незалежності в районі розміщення заводу «СтріЛа», з цільовим призначенням -

землі промисловості; 
_ крок аукціону _ мінімальна H~~aвKa, H~ яку В ході аукціону здійсmоєrься 

підвищеllЮl стартової та кожної наСТУПНОI ЦІНИ лота; 
. представник організації, яка проводить аукціон, - фізична особа з 

- тцитатор - . 
В•• . .'010 _lабо досвідом проведення ТОРГІВ, яка безпосередньо 
~OBIДHOIO Пlдrотов~ ~lUl 

проводить торги на аукціоні; 
енду земельної ДЇJIЯИICИ з визначеними умовами її орендн, що _ лот - право на ор .. 

виставляється ДJIJJ продажУ на аУКЦІОНІ; 
• рада' _ організатор - Броварська МІСЬка , 
a~nOH - спеціалізована організація, яка має необхідні 

. ація яка провоДИТЬ J .-.. Ф . • '.. . - органlЗ '. • еВИЯ обладнання та ВХШЦШ з вщповщним ДОСВІДОМ 
для проведения аУКЦіОНУ прим1JU , 
роботи; . . .. діЛЯНКИ - Броварська МІСЬка рада. 

_ орендодавець земеJlЬНОI • . 
числа учасників, яка У ХОДІ аУКЦІОНУ запропонувала за ЛОТ 

_ перемо)кець - особа з 
найвищу ціну; 
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- реєстраційний внесок .. - Внесок Jlкиіі n 

учас~ика аYJЩІ~НУ І JlКИіі СПРJlМОВУЄТЬС~ на по ретендент сплачує за peEcтpaцilO його JIК 
рОЗМІР реєстрацІЙНОГО внеску осоБОIО критrJl Витрат щодо проведеННJI аукціону· 

становить 17 (сім над ) , 
- стартова ціна _ ці цять гривень; 

. . на права на оренду .. . 
продаж лота на аУКЦІОНІ; земельно) д1ЛJlНКИ, з якої розпочинається 

- уповноважена особа - визна Б 
JIIC8 здійснює підготовку лота до проп::а pOBa~CЬ~OIO міСЬКОІО радОIО lоридична особо, 

""-.'J на аукЦІОНІ; 

- уповноважена особа учаСника - особ .. 
належним чином оформленої ДОВІ.Р . а, яка ДІЄ в Інтересах претендента на підставі 

eHOCТl або статуту ( 
договору) учасника - юридичної особи. положенНJI, засновницького , 

- учасник - особо, Jlка відповідає встановленим цим ПоложеННJlМ та чинним 
з~оно:nавством вимпогам, подала відповідні документи та зареєстрована Виконавцем 
В1ДІІовlДИО до цього оложеННJI. 

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

1.4. Рішення про ~aдaнНJI земельної ділинки в оренду за результатами аукціону 
з~тверджує Броварська МІська рада на підставі Протоколу аукціону та документів, що 
п~е~джуIОТЬ сплату ПереМО)Jщем ~и~наченої за результатами аукціону ціни лоту 
В1ДІІОВІДНО до укладеного договору КУП1ВЛІ-ПРОДажу права оренди. 

1.5. Уповноважена особа має право відмовитися від проведеННJI аукціону не 
пізніше, ніж за 1 О днів до його проведення зобов' JlЗКОВОЮ публікацією офіційної 
інформаціі про скасування аукціону із звзначенНJIМ причини cKacyвaнНJI на офіційному 
СаАТі міської ради у мережі Інтернет. Рішення Уповноваженої особи ЩОДО відмови від 
проведеНИJI аукціону може бути скасоване Броварською міською радою. 

Повідомлення про cкacyвaнНJI аукціону не пізніше ніж наступного ДНJI піCЛJI 
ПРИЙНJ1ТrЯ рimеНИJI про його скасуванни надсиnаЄТЬСJl Організатором усім учасникам, які 
подапи заяви про участь в аукціоні та ліцитатору. 

у разі скасування аукціону Уповн?важена особа повертає учасникам реєстр~ійні 
та гарантій:ні внески, сплачені ними У зв ~кy з подaннJIМ ЗaRВ про участь в аУКЦІОНІ, не 

пізніше ніж ПРОТЯГОМ п'яти банківсьКИХ ДНІВ. 
РішеНИJI про скасування аукціону може бути оскаржено в судовому поридку. 

1 6 К П' ""'товкою та проведенlUIМ аукціонів здійснює Організатор 
.. OHТPOJIЬ за цо\& '" 

безпосередньо або через свої органи. 

2. ПовноважеННJI щодо організаціі та проведення аукціону 

ої "; '""отовки та проведеННR аукціонів, Броварська міська 
2.1. З метою безпосереднь ~ •. 

рада призначає уповноважену особу. 
б є наступні повноваження: 

2.2. уповноважена осо а Ма 
_ здійснює підготовку лоТУ до аукціону;. •. . 

• . про проведення аУКЦІОНУ, умови учаСТІ в аУКЦІОНІ, 
_ опризподmоє шформац1ІО 

в· • ведеНИЯ аукціону; 
1ДМ0ву вІД про Учасників з інформаціЄЮ щодо проведеlllUl аукціону (в 

- забезпечує ознайОМJI~ННJlф мацією по лоту, умовами оренди; 
тому числі з цим порядком), ІН ор . . 

vv.кеНТИ від УчаснИIOВ, 
- приймає ДОnJ' .• 
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- відкриває окремий банківський 
• рахунок ДJIJI обслуговуваиНJI аукціонів. 

- ЛІцитатора укладає договір з ор . . ' 
. ганIЗВЦІЄIО, яка проводить аукціон; 

- приймає вІД Учасників реє Їі . . 
пакети по аукціону; СТРВЦІ нІ та гарантІйні внески, реалізує інформаційні 

- передає організації, яка проводить ак· . . .оо 
Учасників в день проведенНJI аук . у ЦlОН, документи, неоБХІДНІ ДJIЯ реєстраЦ11 

Цlону та проведення аукціону; 

.- п~(вер.тає сплач~ні гарантійні внески Зареєстрованим учасникам які не перемогли 
в аУКЦІОНІ КРІМ випадКІВ, визначених цим Положенням); , 

- після прийняття Рішення про надаи .. . . ня земелЬНОІ ДІЛЯНКИ в оренду за результатами 
аУКЦІОНУ, перераховує на визначений БроваРСЬКОІО міською радою рахунок гарантійні 
внески Переможця; 

- приймає рішення про припинення та/або поновленНJI аукціону у випадку 
ВИJIВJIеНIDI порушенн~ порядку проведенНJI аукціону, яке може вплинути на його 
результати, а такжо у ІНШИХ випадках, передбачених цим Порядком; 

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

приймає рішення про визнання недійсними результатів аукціону в разі 
ВИJlВлеНIDI після закінчення аукціону порушень, пі вплинули (могли вплинути) на його 
результати. 

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

Уповноваженою осоБОl0. 

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

організовує підготовку приміщенНJI, обладнанНJI та персоналу ДJIЯ 

безпосереднього проведеНIDI аукціону; 

_ проводить реєстрацію Учасників в день проведення аукціону; 

_ за погоджеииям з Уповнов~еною ~СОб~Ю та відповідно до цього Порядку 
приймає ріmеВИJI щодо допуску на аукцІОН третІХ ОСІб; 

_ самостійно призначає ліцитатора ДJIJI проведення аукціону; 

б им .. uuа порЯДКУ під час проведення аукціону; - за езпечує дотр AПDA 

_ складає протокол про результати аукціону. 

3. Підготовка лоту до продажу на аукціоні 
. ає не більш як один місяць та вкnючає забезпечення 

3.1. Пїдготовка аУКЦІОНУ трив них цим ПОрJIДКом) Уповноваженою особою: 
О· б (у випадках визначе 
РПUl13атором а о .. :~ Лота та затвердженНJI стартової ціни лота; .. оШОВОl ОЦ&ПА66 

- замовпеИНJI експеРТНОІ ГJ.? овїДНО до Методики, затвердженої постаиОВОIО КМУ 
експертна оцінка провоДИТЬСЯ B~ а ЛОта дорівнює ціни, встановленоі за результатами 
від 11.10.02 р. NelS31. Стартова ЦІН 
експертної грошової оцінки; .. дimmКИ' 

'чного паспорта земельНОl , 
- виготовпеВИJI технl продаж права оренди земельної ділянки на 

-аоа повїдомnення про 
- оприmoдвеnпn 

аукціоні DШJIXОМ: 
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- опублікування 

ОГОЛошення в газ . Б 
павОРВМа» та на веб-с .. "'n· Б en роварськоі міської ради «Броварська 

• IU'I Роварськ". .. та МІсцезнахОдження з 01 МІСЬКОI ради із зазначенням розміру 
Ф емельної ділянки - . 

теле ону, за яким МОЖНа отр , 11 ЦІЛЬового призначення, номера 
. вмати додаткову інформаціl0; 

- РОЗМІщення на земельній· . 
•• дшJlНЦ1 рекламного інформаційного щита; 

- п~редачу В1ДПОВІДНИх матеріалів Організатором Уповноваженій особі. 
- ПІДготовку організаційно-розпо ... ' 

аукціону; РЯДЧОl та техН1ЧНОЇ документації щодо проведення 

- прийняття заяв на участь в аукціоні. 

3.2. Аукціон ПРОВОдиТЬся викт 
цього ПорJlДК)'. очно за умови виконання зазначених в пунюі 3.1 

3.3. Документи щодо лота, який ВИcтaвлJJється на аукціон, формуються 
Уповноваженою особою в o~eM~ .. справу .і після закінчення аукціону передаються його 
переможцю за ~о~и, щО ВІН ЗДІИСНИВ В1ДПовідно до договору купівлі-продажу права 
оренди земелЬНОІ дшянки розрахунки за придбаний на аукціоні лот. Переможець пісЛJl 
укладеВВJl договору оренди земельної діЛJIНКИ, передає його ДJIJI державної реєстрації в 
установленому порядку. 

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

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

3.6. На підставі рішенВJI Броварської міської ради Уповноважена особа, не пізніше 
JIК за 30 днів до проведенВJI аукціону оприлюднює в газеті Броварської міської ради 
«Броварська панорама» та на веб-сайті Броварської міської ради у мережі Інтернет 
офіційну інформацію про проведенВJI аукціону. 

3.7. Офіційна інформація про проведенВJI аукціону має вкmочати такі відомості: 

- дату та час проведеНВJI аукціону; 

- місце проведеВВJ1 аукціону; 

ту ЩО виставляЄТЬСЯ на аукціон, із зазначенням: - харaxrеристики ло , 
... К:И. 

_ місцезнаходжеНВJI земельНОІ д1ЛJlВ , 

- площі земельної ДЇJIJIВКИ; • 
вня земельної ДЇJIJIВКИ, допустимих та ПрІОритетних 

_ ціпьоВОГО призначе 
видів ії використання; .. . 

• . бмежеиь забудови земелЬН01 д1ЛJlНКИ; 
_ містобудІВНИХ умов І О 

_ стартової ціни лоту; 

умови участі в аукціоні; .. - .Jh. та реєстраціЙНОГО внесків та порядок ІХ сплати; 
_ розмір гаРaRТ1ипого 

. . ф маційвОГО пакету; 
- вартіСТЬ ІВ ор . ~еННЯ організатора, Уповноваженої особи, 
_ найменування та МlсцеЗ::На отримати додаткову і~~ОР~ацію та дізн~тися, 

mnu-., вомер телефОНУ, за JII(IDI. паспортом земельНОІ Д1ЛJlНКИ, теХИІЧНОІО 
.~&QТOPa, з теХНІЧНИМ • 
де можна ознайомиТИСЯ оектОМ договору оренди, 

• • .. ·"е"строю' пр ДОкументацІЄЮ ІЗ зе1YU& ~ 



s 
- дату початку та закінченн 

участь в аукціоні. JI ПРИймання ДОКументів ДJ1JI осіб, ЩО бажають взяти 

3.8. З моменту ОПРUfYW-днен .. 
• "WUV НЯ офЩIЙН .. . Ф 

моЖЛИВІСТЬ особам, які бажають 01 Ін ормації Уповноважена особа надає 
вСТ8Новmoється УПовноваженою ОСВОЗБЯТИ ~acть в аукціоні, придбати за ціною УПО 

• 010 IНфО 'й ' uo4 надає безКОШТОВНІ консультації з питан' рмацl ний пакет учасника аукціону та 
ь проведення аукціону 

3.9. Інформаційний пакет має вкп' . . ючати Інформацію ЩОДО: 
- МІсцезнаходження площі та . 

. ' ЦІльового призначення земельної ділянки; 
- ВИКОП1ювання з генплану сх . , ему РОЗМІщення земельної ділянки; 

- умови використання земельної ділянки' , 
- істотні умови договору оренди; 

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

- номер рахунку, відкритого Д11JI обслуговування аукціону; 

- бланк договору про умови участі в аукціоні. 

3.10. Особа, яка бажає прийняти участь у аукціоні, має подати Уповноваженій 
особі заяву на участь в аукціоні з наданням згоди щодо умов повернення або утримання 
реєстраційних та гарантіЯних внесків. Приймання заяв розпочинається з моменту 
оголошеRНJ[ 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 
затверджеНОІО формою (додаток 1). Підпис на заяві керівника Учасника - юридичної 
особи має бyrи скріплений печаткою цієї юридичної особи. Підпис на заяві Учасника
фізичної особи має буш завірений нотаріально. 

3.12. Подана заява разом з доданими документами Д1IJI участі в аукціоні 
реєструється Уповноваженою особою у ~налі pe~cтpaцiї gtoдaToK ~), їй ПРІІСВОЮЄТЬСЯ 
реєстраційний номер. у журналі реєстрацl1 також МІСТИТЬСЯ lНФОРМ8ЦUI про дату подання 
заяви, а також порядковий номер заяви. 

3.13. Учасник аукціону - юридична особа разом із запОЮ має подати наступні 
документи: 

_ нотаріально посвідчені копії установчих документів; 
· .; "оцтва про державну реєстрацію ІОРИДИЧНОЇ особи; 

- копuo та орИnИ8JI CB~ • 
• • -.-..;wuoгo документа про сплату гар8НТ1ЙНОГО внеску; 

- коп1Ю та ОРИПН8JI ШAD.l.и .. -· • 

• . • ого документа про сплату реєстрацІЙНОГО внеску; 
_ коп1Ю та орИnН8JI плаТlЖИ • • • 

. 'жноro документа про оплату вартосТІ lНФОРМ8UlЯного 
_ копію та орИnН8JI плаТІ 

пакету" 
J • Й ахунокlрвхунКИ, з яких здійснюватимуться розрахунки 
_ довідку про баиКlВСЬКИ р 

за придбану земельНУ дїJUПIIC.Y; ; mnfE право уповноваженої особи на 
. кумевта, що посвЧо\." 

_ копію та ориnв~ до енНЯМ аукціОНУ (у випадку необхідності). 
Вщ(овавня дій, пов' язанИХ 13 прОВед 

Цей перелік документіВ є вичерIJНИМ. 
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З.14. Учасник аукціону ф. 

документи: - lЗИчна особа р . · азОМ ІЗ заявою має подати наступні 

- коппа та оригінал свід 
(ДnJ1 лотів, використанц ОЦТВа про державну реє . . · JI1(ИХ передбачає підприє страц!ю фl~ИЧНОі особи-підприємця 

_ копuo та оригінал плат. мницьку ДUШЬНІСТЬ); 
· lжного ДОкумента про с . 

_ КОПІЮ та оригінал платі плату гараНТ1ЙНОГО внеску; 
>1СНого ДОкумента п о с 

_ копію та оригінал плат. р плату реєстраційного внеску· 
. lжного документ ' пакету, а про оплату вартості інформаційного 

- довідку про банківський рахунок/ 
за придбану земельну ділинку (Д1IJI ф. рах~ки, З яких здіЙСНІоватимуться розрахунки 

. б . lЗИЧНих ОСІб - не п· . за HВJlВHOCn анювського рахунку); ІДПРИЄМЦ1В така довідка подаєтьси 

- копїJI та оригінал докумен . 
виконВВIIJI дій, пов'JIЗаних із проведен~ що ~ОСВІДчує право уповноваженої особи на 

. им аукЦІОНУ (у випадку необхідності). 

ФІЗична особа також подає ... 
ідентифікаційного номеру фізичної ОСОбиСВпlил .. ~аспорт та. довідку про присвоєння - Qщика подаТКІВ. 

Цей перелік документів є вичерпним. 

З.15. Всі діі, пов'язані із заповненням та поданням ЗВJIВи н . . 
виковуються безпосередньо Учасником або його уповноваженою осо:о::

асть 

в аукЦІОНІ, 
З.16. Уповноважена особа при прийнятті звив Учасників перевіриє: 

- правильність оформлення звиви; 

- відповідність документів, що додаютьси до заяви, переліку, пунпами З .IЗ чи З.14 Положення; встановленому 
_ відповідність копій документів іх оригіналам. 

Оригінали документів повертаються ЗВJIВНИКУ безпосередньо після закінчення 

перевірки. 

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

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

_ для фізИЧНИХ осіб - прізвище. ім'я та по батькові. зареєстроване місце 
проживання та ідентифіквцііівИй номер у Державному реєстрі фізичних осіб 
_ платників податків та івших обов'язкових платежів. для іноземних 
гром8ДJIИ та осіб без rpoM8ДJIВcтвa - громвдявство. прізвище, ім'я та по 
батькові (за H8JlВHOCтi), постійве місце проживання за межами України; 
_ для юридичвих осіб (засновВВИХ ry'ом8ДlВВМИ YКP~ або. ЮР~ЧllИМи 
особами Ухрaisи) - найменування. МІсцезнаходження. ІДентифІКаційний код 

згідно з єдрпоУ; 
. _~ юридичних осіб, спільних підприємств - нвймевувВВНJI, 

- Д1JJI 1Иоземn,.и- якій місцезН8ХоджеНВJI та держава, в у за~е~стрована тва юридична особа та 
... представництва в КРalНl. 

адреса реєстрВЦll 
• • ..vuентИ СВОЇМ підпИсом та печаТКОIО; 

_ засвідчУЄ под8Н1 ДО"'J •.• ...... 
УчасSИКОМ заяву та lСопп доданих до не1 докумеНТІВ; _ залишає в себе подВІІУ 
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- видає Учаснику довідку 

(додаток 3), вхідний КВиток інф ПРО. ОТРИманНJI ДОкументі . 
зазначенням на зворотному 'бо .0рмаЦlЙНу картку на лот (д в 13 зазначенням іх переліку 

ЦІ умов проведення . одаток 4) та картку учасника (із 
3.18. Інформація про особ У аукЦІОНУ) (додаток 5). 

вим документах, не піДJIJlгає роз:О часника (його представника) щ . 
Лоwенню крім ви' ,О МІСТИТЬСЯ В поданих 

3.19. Документи поверТ81 ,падКІВ, установлених законом. 
ОТЬСІ завнику без 'оо 

_ виявлення помилок ІК' реєстрацl1 у випадках: 
• . ,1 ВПЛИВ810ТЬ на зміст зави; 

- ВІДсутиосn на момент поданНІ 
зави документів б _ подання З8JIВИ особ ,перед ачених цим Положенням' 

010, Іка не має на це' . ' 
Цей перелік підстав ВІДПОВІДНИХ повноважень. 

є вичерпним. 

Ifiсля виправленНJI ВИІвлених 
пов""'рно. Помилок У часник має пр '1.'1 аво подати документи 

3.20. Учасник має право оглян и . 
Організатор зобов'язаний створити м ут зем~ьну дшянку до проведення аукціону. 
ділянки з метою її огляду. ОЖJIивоСТ1 Д11JI доступу учасників до земельної 

3.21. Зареєстрована заява є підставою умови участі в аукціоні та наБУТГI У Д11JI укладення з Учасником договору про 
часником статусу Зареєстрованого учасника. 

4. Порядок та умови проведення аукціону 

4.1. Аукціон проводитьCJI організацією, яка проводить аукціон на підставі 

дo~o~op~. ~ Уповио~аженою особою не. раніше ніж через зо днів після ~nyблікуванВJI 
офщійиОl1Иформацll про провeдннJI аУКЦ10НУ. 

4.2. На аукціоні можуть бути присутні Зареєстровані учасники (іх представники) 
представники органів місцевого самоврядування м. Бровари, засобів масової інформації Т;; 
громадських організацій. Інші особи можуть бути присутні на аукціоні за згодою 
Уповноваженої особи. Аукціон проводиться за наявності не менше двох Зареєстрованих 
учасників. 

4.3. у день проведення аукціону особою організаціЄІО, JII(8 проводить аукціон, 
проводитьCJI 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 про~колу про результати торгів. Після 
цього представник організації, ~a прово~ аУКЦІОН, видає учаснику табличку з 
номером, яка повертається пісЛJI заювчеННJI аУКЦІОНУ. 

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

4.4. ШСЛЯ оголошеНIUI початку проведення аукці?ну представ~ opг~~, ~ 
проводить аукціон, ознайомлює зареєстр~ввних( учасни~в та прбисутН1Х на аУКЦІОНІ ОСІб з проведення ayкцtoнy в чаСТИНІ, що езпосередньо стосуєтьCJI 
Основними правилами . Ф . 

• • .. "ао цього оголошеННJI) та оголошує ІН ормацllО щодо: 
проведення аУКЦІОНУ Ш""иа MeJIЬHoi дїЛJIНКИ (місцезнаходження, площі, цільОВОГО 

_ харахтерис~ зе фVA'ftllїОНапьноro використання земельної ділянки, умови 
ПрИЗначеНИJl, МОЖЛИВІ види J.--
оренди тощо); .' • єстрованих УчасНИКІв, допущених до аУКЦІОНУ; 

_ загальної ICЇJJЬ!C0CТl заре 

_ стартової ціни лоту. 
. ЛіцИтатор в наСТУПНОМУ порJJДК)'. 

4.5. Проводить аУКЦІОН 
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Аукціон ПОчинається з огол . 

ціuи. Якщо ПРОТJIГом трьох хвилино~енНJJ Лщитатором характеристик лоту та стартової 
. ЩСМ триразово 

Зареєстрованих учаСНИКІВ не висло б го оголошення стартової ціни ніхто з 
ліцитатором, або таке бажання вис:~в ажання придбати лот за ціною, оголошеною 
прИПИИJJєrьСJJ. ви лише один Зареєстрований учасник, аукціон 

у разі коли про готовність придб 
два Зареєстровані учасники ЛІ.Ц ати лот за стартовою ціною сповістили не менш вк 

, итатор збільшує . 
Зареєстрованим учасником (далі _ ціна) ~TaPТOBY ЦІНУ, запропоновану 
збinьшеНИJJМ ціни. Значеннв кроку .' на крок аукЦІОНУ з подальшим послідовним 
з Організатором у межах до 1 О ВІ"Д aYK~IOHY ВС~О~ЮЄТЬСJl Ліцитатором за поroдженНJlМ 

СОТКІВ стаРТОВОI ЦІни. 

Зареєстрованим учасникам в· . _--=g . ' КІ ВІДМОВИЛИСВ придбати лот за стаРТОВОIО ціною 
гаРtшнпНl внески не повертВJОТЬСВ. ' 

у ході аукціону Зареєстровані У. . . . часники ПОВІДОМЛJIIОТЬ про намІР придбати лот за 
оголошеною Лщитатором ЦІНОЮ двома способами· ПІ·ДНЯn'n". б 

• • • IUY& та лички З номером, 

повервутим до лщит~~ор~ що засвІДЧУЄ прийняnв ціни, запропонованої ліцитатором 
(прИЙНJJТТJJ ПРОПОЗИЦlІ ЦІни без голосу), або підняnвм таблички з одночасним 
о~олошенНJJМ c~oєї п~о~озиції стосовно ціни лота, вка повинна бyrи білЬШОIО, ніж названа 
лщитатор~м ~IHa, МІНІМУМ на один крок аукціону, але обов'JlЗКОВО кратною кроку 
(пропозицUl ЦІНИ З голосу). 

Якщо запропонована Зареєстрованим учасником ціна перевищує оголошену 
ліцитатором ціну, ліцитатор називає номер учасника і повідоМЛJIЄ 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. 

Мовчаиия Зареєстрованого учасника, що першим піднив табличку з номером піeлJJ 
оголоmеВВJJ ліцитатором ціни, трактуЄТЬСJl вк згода Зареєстрованого учасника на 
запропоновану Ліцитатором ціну. Піcnи цього Ліцитатор називає. номер. Зареєстрованого 
учасника, що першим піДВJJВ табличку, і оголошує наступну ЦІну, зБІЛЬшену на крок 

аукціону. 
. ьох хвилин піcnи триразового повтореВВJI останньоі ціви не 

у разІ коли ПРОТJJГОМ 'f: Ліцитатор закінчує торги за лотом одночасно з ударом 
буде запропонована вища ц а, а "Продано" називає ціну продажу лота, . а проголоmеВВJJМ спов , 
аyюnоввого молотка т ідписавви протоколу JIКИЙ ведеться під час 
номер ПеремоЖЦJI і викликає його для п ' 
аукціону. . . орraнізаціи, вка проводить аукЦІОН, складає протокол 

4.6. За результатами аУКЦІОНУ 
в JlКoмy зазначає: 

- назва лоту; 

_ стартова ціва лоТУ; ) 
. (остаточна ціна продажу ; 

- результати TOpnв . ВИВJI ПеремоЖЦR. 
. батькОВІ або найМенУВ 

_ прізвище, ІМ'я та по Переможцем і Ліцитатором та затверджуєтьсв 
. ву піДПИСУЄТЬСЯ 

4.7. Протокол аУКЦІО проведення аукціОНУ. 
Уповноваженою особою У деяь • піДПИСauий niцитaтором протокол аукціону 

О • еля заІСЇвчеsнЯ .aYJC11:1011Y IJЛати перемо:ащем комісійної винагороди в 
дразу nI ій осоБІ. ПІCJIJ1 С 

передається уповвоважен 
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строк ве більше З днів з днЯ 

проведенНJI ау . 
переможцю витJJГ з протоколу. КЦlону УПОВНОВЮlсена особа передає 

Переможець, який відмовивс.. . . 
• п ВІД ПlДписання 

подальшу участь в аУКЦІоні. До Проток протоколу, позбlUШJlЄТЬСЯ права на 
ЙОГО підписання. У цьому разі проток~~у п~НОСИТЬСЯ зап~с про відмову Переможця від 
УповвоважеНОIО осоБОIО у день 1ДПисується ЛЩlfтатором та затверджується 
Переможцю не повертається. проведення аукціону, сума гарантійного внеску 

За умови наявності достатньої кількості У . 
ЛОТ Уповноважена особа поновлю чаСНИКІВ, що виявили бажання придбаПI 

, є торги у день проведення аукціону. 
4.8. Кошти сплачені Зареєстров . Ф ац1ИН'" .. аним учасником як реєстраційний внесок та за 

ІВ орм ин пакет поверненНlО не підлягають. 

4.9. Копія Протоколу та ДОflVU . 
.. "J ••• енти, що ПlдтверджуІОТЬ сплату Перемо)кцем 

виз~а:еНОІ за результатами аУЩі?ну ціни лоту відповідно до укладеного договору 
КУП1вm-прод~ права оренди. є пщставою для приЙНJlТrЯ рішення Організатором про 
~вдеИВJI МІЖ Броварською МІСЬКОЮ радою та Переможцем договору оренди земельноі 
Д1JUIВКИ. 

4.10. У сі спори (розбіжності) щодо порядку проведення аукціону розв'язуються 
(врегульовуються) під час його проведення організацієlO, яка проводить аукціон, за 
погоджеВНJIМ з представником Уповноваженої особи. 

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

стартовою ціиОIО. 

4.12. Реєстраційні внески поверненнlO не підпвгають. крім випадків, передбачених 
цим ПорJIДКОМ. 

4.1З. під час проведенlUI аукціону (від моменту його початку до заверmеИНJI) не 

дозволяється: 

_ втручання в будь-JПCИЙ спосіб У торги осіб, що не зamшені в торгах за конкретним 

лотом; 

. ня у зат' "е ПРОВОДlТЬся торги, без дозволу Ліцитатора; - переМlщев , ~ . 
_ вчинеИВJI інШИХ дій, що порушуюТЬ порядок проведенlUI торпв. 

4.14. Ліцитатор ДЛJI YCYHeHНJI порушень та поновленlUI порядку має право: 
З еє овакого учасника чи присутню особу про усуненвв 

- усно поп~редити ар стр за коЖНИЙ вид порушень; 
порушень, але не бшьше одвого разу .. . 

""асника чи прИСУТНЬОІ особи залишити зап торпв 
'дЗареєстровавОГОJ' . 

- вимагати ВІ JIДК'J проведенНJI ToprlB; 
за неодноразове порymенНJI пор . ону та оголосити перерву у разі 

ити проведенНJI аУКЦl . 
- тимчасово прИПИИ аСНИКВМИ правил проведення торпв. 

порушеИВJIЗареєстроваиими уч 

РезУJlьтати аукціОНУ 
• eННJI аукціону Уповноважена особа публікує в в 

5 1 протягом ЗО днів ПІСЛЯ ПРБ овеДрська панорама» або на веб-саАті Броварської 
• • ." ади « рова 

газеті Броварської МІсЬКОІ Р :пьтати торгів із зазначенlUIМ: 
• • вНЯ про Резу. 

МІСЬКОЇ ради ПОВІдомле . у зеМeJlЬНОЇ діJIJlИКИ; 
aвsя та рОЗМІР 

- MicЦJI розтamYВ 
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~/._ lельноі дїnJIНКИ • ' визначеної за результатами 

- цшьового ПРизначенНJI 
. земельної ділянки 

5.2. АукцІОН визнаєтьс . 
я таким що не . б 

_ відсутності Учасників б' ВІД УВся, У разі: 
а о HВJIBHOcтi на то ~ 

_ коли жоден з Учасник. р ах ПИШе одного Учасника· 
ІВ не запропонував . ' 

_ не підписання ПереМОжцем ЦІНУ, вищу за стартову; 
. Протоколу із зазна . _ не П1дписання Пер ченням результаТІВ аукціону· 

.. еМОЖЦем дого ' 
вствновлении цим Порядком термін; вору купівлі-продажу права оренди у 

- несплати в установлений стр П ок ереМожцем нале .. 
_ не підписання договору о е . ЖНОІ суми за придбаний лот; 

р нди В теРМІНИ, визначені цим Порядком. 
- припиненНJI та не поновлення аукц· ' 
_ в разі . ІОНУ В випадках, передбачених цим ПОРJIДКОМ· 

ВИJIвлення ПІсля закінченНJI а . • 
впливути) на ЙОГО результати; УКЦlOНУ порушень. які вплинули (могли 

- в інших випадках передбачених цим ПОРJIДКОМ. 

РЇШеННJI про визнання аукціону таким . 
Уповноваженою особою у триденний стр . що не ВІДб?'llСЯ' приймається 
визнання. ок ПІСЛJI виникнення ПІДстави ДЛJI такого 

В разі виникнеИНJI підстави ДЛJI визнанИJI аукціону таким Упо б. • що не відбувся. 
вноважена осо а невІДКЛадно повідоМЛJ!Є про це Організатора. 

РЇШеНВSI про визнання аукціону таким, що не відбувся може бути оскаржено у 

судовому порJJДКy. 

5.3. Результати аукціону, проведеного з порywенНJIМ вимог цього Порядку можуть 
бyrи визнані у судовому порядку недійсними. • 

Визнанвя результатів аукціону недійсними ТJlГИе за собою визн8ННJl недійсним 
договору оренди, укладеного з Переможцем. 

5.4. у разі прИЙНЯТТЯ рішенНJI про ВИЗНaинJI аукціону таким. що не відбувся, або 
визнання недійсними йоГО результатів. повторний аукціон може бути проведений не 
пізніше ніж через шість місяців з дня набуття чинності таким рішеНИJIМ. 

Якщо повторний аукціон проводитьCJI У зв'~КУ з ТИМ. щО жоден з учасників не 
виивив бах(ання придбати відповідний лот за ЦlИОІО. ВИЩОІО ~a стартову, можливе 
Зниження стартової ціни лота Організатором, але не иихсче ЦlНИ. що визначена за 
результатами експертної грошової оцінки. з дотримвнням вимог, установлених цим 

Порядком. 
Повторний аукціон проводиться відповідно до цього Порядку. 

• му аукціоні не допускаються Переможець попередніх 
. 5.5. До учаСТІ у повторно вий строк вартості лота За договором, відмовився від 

торпв, що не сплатив в уставовле .... ;ncmКИ чи від підписання протоколу із зазначеНИJIМ 
YIOIaдeННJI договору оренди земельНО1 р.и"--
результатів аукціону. . . нь порядкУ проведенНJI аукЦІОНУ, JIIO впливають на 

5.6. у разі виявлення порупхе призвоДJIТЬ до дискримінації Зареєстрованих 
об'ЄКТИвність визначеННЯ І1еремоЖЦJI, іх права, Уповноважена особа має право визнати 
уЧасників або ЇJППИМ чинОМ порУШУЮТЬ 
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аукціон таким, що не відбувся 

В;nоМИТИ Оргаи1З· а ... о та РОЗпочати орган· . по _ ~.a. ра. IзаЦІЮ ПОВТОРНlfX торгів про що 

6. Укладання ДОГОВОРів In1півл" 
'" • .. оТ І-продажу права 

оренди земеЛЬНОІ ДІЛЯнки ореНДІІ зеМeJJьноі діЛЯНlСl1 та 

6.1. На підставі затвеnnжен , • ,..~ ого протоколу . 
зобов юанІ прот.JIГОМ 3 банківських д . аУКЦІОНУ Організатор та Переможець 
ПереМО)J,ець зобов'язаний перерахув НІВ укласти договір купівлі-продажу права оренди а 
гарантійного внеску) протягом 5 баат~ кошти за придбаний лот (за вирахуванням суt:ш 

КО. НК1ВСЬких днів з д ВlfЗначении ргаН1затором рахунок. ати укладення цього договору на 

Яхщо Переможець не вніс належної 
першим цього пункту, гарантійний внесо йдО сплати суми в строк, передбачений абзацом 

к ому не повертається. 

6.2. Договір оренди земельної·· . . 
державній реєстрації. ДІЛЯНКИ ПІдлягає нотарІальному ПОСВІдченню та 

6.3. Усі витрати пов'язані з Vltnаданням . . 
• • ' J .-. та нотаРІальним ПОСВІдченням договору 

КУПІ~-ПРОДажу права оренди земельної дinянки та договору оренди земельної діnянки 
несе u Орендар. ' 

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

6.5. Умови договору, не зазначені в типовому договорі, умовах проведення 
аукціону та рішеннях Броварської міської ради, прийнятих згідно з цим Порадом, 

визначаються за погодженням сторін. 

6.6. Договір оренди укладається в 1 О-ти денний термін з моменту ПРИЙНJII'Тя 
рimевня Броварською міською радою про надання земельної діnянки в оренду та протягом 
30 календарних днів піCJIJI його укладеННJI піДJIJIГВЄ державній реєстрації. 

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

6.8. Право оренди земельної д~ виникає у Орендаря піcnя підписання акту 
nPИЙМВІПІЯ-передачі земельної ДЇJIJIНКИ зпдно з укладеним договором оренди. 

7. Порядок розподілу та вuкорu~тання коштів від проведення 
аУКЦІОНУ 

б. підготовки лоту до продажУ на аукціоні здійснюється за 
7.1. Проведеввя ро Іт з .. особи з наступНИМ відшкодуванНJIМ за рахунок 

рахунок коштів уповноваже~ОI іову проведенИJI аукціону та виплата винагороди 
реєстраційних внесків учасииюВ аУКЦ шті~ реєстраційних внесків учасників аукціону. 
Ліцитатору здіlсшоєтьсЯ за рахунок ко 

. визначаєтьсЯ Уповноваженою особою та 
Розмір реєстрацІЙНОГО BH~КYy покритri витрат, пов'язаних з організацією та 

обчисmoється з урахувВНИJIМ потре и 
проведеввям аукціону. .. особи від проведеИИJI аукціону сплачені суми 

7.2. У разі відмови уповноважеНОI атежів за банківські перекази повертаються у 
реєстраційних внесків за вирахуванНЯМ ~oBiднoro рішеИИJI усім Учасникам У повному 
П'JlТИдениий строк з моментУ прийИJ1ТfSl в 'юані з організаціЄІО та проведеlПlJlМ аукціону, .. особи пов .... 
обсsзі а витрати уповноважеНО1 • ' в іНUIИX випадках суми реєстрацlИВИХ внеСКІВ 
. 'Оргall1Затора. . 
ВlДПП(одовуються за рахунок 
Не повертаються. 
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Суми гарантійних внесків за 

ПРОТЯroм п'J1ТИ банківських днів з MO::paxyвaнНJIM ппа:rежів за банківські перекази 
дiлJППCИ в оренду за результатами аукц· нту ПРИЙНJInя РІшення про надання земельної 
ТSКIIМ, що не відбувся, або ВИзнанНJI 10Н~й ПРИЙНяnя рішення про визнання аукціону 
Учасникам, які не були Визнані Пе неДі сними йог~ результатів повертшоться усім 
порядком. реможцими, КРІМ випадків, передбачених цим 

7.3. Уповноважена особа відповідно ",О • . . ~ договору з лщитатором сплачує йому 
вивагороду У рОЗМІрІ, що зазначається у договорі. 

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

. 7·5. Іноземні 10рид~чні о~оби, іноземні громадяни оплачують вартість лотів 
В1ДПОВ1ДИО дО закону в нацІОНальНІЙ валюті на загальних підставах і лише з банківських 
Рахунків. 

7.6. Сума гарантійного внеску, сплаченого Переможцем, зараховується в рахунок 
ВJII(ОН8JПUI ним зобов'язань за укладеним договором купівлі-продажу права оренди 
земельної дiлJlнки і перераховується Уповноваженою особою на рахунок Організатора 
протяrОМ одного банківського дня наступного за днем підписання протоколу аукціону. 

у разі відмови від укладення договору купівлі-продажу гарантіЙНИЙ внесок 

Переможцю не повертається. 

7.7. на рахунок Уповноваженої особи надходять кошти: 

_ від реanізації Учасникам інформаційних пакетів; 

- реєстраційні внески; 

- гарантійні внески. 
78 К що надійпши уповноваженій особі від реалізації Учасникам 

. Ф .:.. ошrи, етів та реєстраційні внески не повертаються Учасникам, та 
1н ОРМ8ЦІИНИХ пак б покриття витрат з підготовки та 
ВИХОРИСТОВУЮТЬСJl уповноваженою осо 010 на . . 

• . І· ~OTOBKY наступнИХ аУКЦІОНІВ. 
проведеВВJI аУКЦІ0Н1В, а також на п ,.... 

8. Умови оренди 

У оренди зокрема є: 8 1 І ИМИ умовами договор , 
. • стоти гідно з типовим договором, затвердженим 

- Vltпадення AorOBOpy ope~ ~ 03 03 04 Р N!!220 та умовами, визначеними на 
J .-. ••• VкрВ1Ни вщ .. . 

постановою Кабінету МінІСТРІВ 
аукціоні; • ачеННJIМ . •• дiJIJIВICИ за ц1JIЬОВИМ призн , 

_ використання земельНОІ 
ставня земельної діляНКИ; 

- умови ВИКОрИ .. ЇJIJППCИ обмежень та обтяжень; 
_ встаиовлеНИJI ДJJJI земельНОІ Д 

НИХ будівельниХ норм. 
- дотримання держав становлені Організатором: 

ору оренДИ, в 
8.2. Істотні умови AoroB 

_ термів ореНДИ: 25 років; . щ. нормативнОЇ грошової оцінки землі на 
100j BI·ДCOТlC1B в •. плати· 70 

_ розмір ореНДНОl . ... • 
рік; coцiВnЬHOЇ та ІнженеРНОІ Інфраструктури 

• дрsxувaJIЬ на розвиток • будівництва об'єкта містобудування, 
- здійснеНИЯ ВІ.. urrорисної вартоСТІ 

міста: 10% загальНО1 ко 
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lІачеиоі згідио з державними будівельними нормами, без урахуванни витрат з 
ВІІЗ 'е о. о о IJдБВJUUI та видш, НIUl земеЛЬНОl ДІЛJ1НКИ, звшьненНJI будівельного майданчика вІД 
np 'BeJIЬ споруд та Інженерних мереж, влаштуванНJI внутрішньо- та позамdданчикових 
БУДІ' о 
iJDICеиерИИХ мереж І споруд та транспортних комунікацій. 

8.3, Про умови оренди мають бути· поінформовані всі УчасниКИ. За цієї YМOB~ 
О raиізатор може відмовити Переможцю в укладенні договору оренди на умовах, ИКl 
в~ізllJllOТЬСJl від істотних умов, визначених згідно з цим ПорJIДКом. 

~сапожко 
roлови-



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 земел.ьного відділу .:::::.:::::~~~~~~_Л.М.гудимеНkО 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 
В.О.Андрєєв 



Реєстраційний номер заяви 
~ ---------

Дата реєстрації «_» ____ 200_ р. 
Реєстратор _________ _ 

ЗАЯВА 

Додаток 1 

до Порядку проведення аукціону з 
продажу права оренди земельної 

ділянки в м.Бровари, в редакції 
рішення Броварської міської ради 
від 2009 р. Н!!. ___ _ 

на учас"" у aYKl(ioHi 3 IІрода:JIСУ права орендІІ ЗЄАlельно; дiлRНI(ІІ 

Прошу допустити до участі в аукціоні З продажу права оренди земельної дimlнки 
площеІО ra, розташованої в м. Бровари ____________ _ 

3uвниК(повненаАменування)- _______________________________ __ 

Ідентифікаційний код або номер - ___________________ _ 

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

МісцезнахоД>кенНJI (місце проживання) - ______________ _ 

Керівник або уповноважена особа - _______________ _ 

Паспорт - ___ К!!, ____ , виданий «_)) _______ р. _____ _ 

Документ, що посвідчує повноваження керівника або уповноваженої особи - __ 

--------------------------~_. 
Реквізити банківськоГО рахунку ДЛJI повернення гарантійного внеску: 

Банк 

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

Mp~:---------------------------------------------------------------

Кодо~имувача: _-------------------

МФО: . _" .. б' .. 
еденИJI аукцІОНУ ознсшомлении та зо ов изуюсь ІХ 

3 умовами та правилами пров умов сплати комісійної винагороди організації, яка 
В JПQЮ зrorrv щодо . 'йних' 

виконувати. иCJIОВ I"V б иманИJI реЄСТРВЦІЙНИХ та гарВНТ1 внесКІв. 
проводить аукціон, повернення а о yrp 

)" 200_Р· 
«-~----

М.П. (прізвище та ініціали) 



(3вороmня сторона) 

Перелік документів що дода ' ЄТься до звиви 
IОРІІДІІчна ос06а: 

- нотаріально посвідчені копії у 
о о становчих документів; 

- КОП1Jl та Орипнал свідоцтва про 
о о державну реєстраціlО 10РИДИЧНОЇ особи; 

- КОП1Jl та орипнал платі)kНОГО до 
о. Кумента про сплату гарантійного внеску; 

- КОП1Jl та ОРИГІНал платіжного докум 
'. ента про сплату реєстраційного внеску; 

- коп1JO та орипнал платіжного 
пвхету; документа про оплату вартості інформаційного 

- довідка про банківський paxyнoкJ . оо 
б . рахунки, з яких ЗД1иснюватимуться розрахунки 

за прид ану земельну ДІЛянку; 

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

- копїJI та оригінал документІ, що посвідчує право уповноваженої особи на 8.. , . 
виконання ДIН, пов JlЗаних ІЗ проведенням земельного аукціону (у випадку необхідності). 

Фізична ос06а: 

- коПЇJI та оригінал свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-пїДПриємЦJI; 

- 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 
пвхету; 

_ довідка про банківський рахунок/рахунки, з RКИX здійснюватимуться розрахунки 
за придбану земельну дїЛJIнку; 

о • докуменТІ, ЩО посвідчує право уповноваженої особи на 
- KO~~ та ,~~=халl'З проведенНJIМ земельного аукціону (у випадку необхідності); 

ВИІСон8НIIJI Дш, ПОВ ~ 

- копія паспорту; 
о ІДО ~ про присвоєнвя ідентифікаційного номеру. 

- КОП1Jl дОВ АР 

І.В.СапО)lCJ(О 



ПОДAlПlЯ: 

земельного відціпу, за пропозицією 
постійної комісії з питань 
розвитку та блаГОУСТРОIО територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій -
ВИКОН)'Іоча обов 'язки начальника 

земельного відділу - заступник 

начальника земельного відціпу 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 
В.О.Андрєєв 



Додаток 2 

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

затвердженого рішенням 
Бров_I!Р.СЬКОЇ міської ради від _ 

,,<3 ~/. 2009 р. 
Н!! .;t()9 ~r-t2!J 

Журнал реєстраціі 

ЗtlRв УчаСНlІків аУКI(іОllУ 3 IІрода:JIСУ IІрава ОРЄllдll ЗЄАJЄЛЬІІО; ділЛІІКIl 
1. Реєстраційний номер 
покупця __________________________________________ _ 

2. Дата реєстрації; номер 
доручення ______________________________________ __ 

з. НайменуванНJI Учасника - юридичної особи 

4. Прізвище, ім'я та по-батькові Учасника - фізичної особи, або представника Учасника-
юр~оїособи ______________________________________ __ 

s. Місцезнаходження або місце проживання Учасника (поштові 
реквізити)~ _________________________ __ 

6. Банківські 
реквізити, ________________________________ __ 

7. Документ про сплату реєстраційного внеску 

8. Документ про сплату гарантійного внеску 

9. Документ про оплату інформаційного пакету 

10. 3 земenьНОIО дinявкою ознайомлений 

11. 3 правилами проведенНSI аукціону 
(підпис) 

, 



ознвймлеНlfЙ 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, засвідчуlO 

Документи у кількості, ________ аркушів 
прийняв, _________________ __ 

ВикОнуІоЧ'М~I)'tШ 

голови - ct.Кt:ieJiil!LD 

(підпис) 

(підпис) 

(підпис) 

(підпис) 

(підпис) 

(підпис) 

І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

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

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

земельного відділу - заступник . 
начальника земельного відділу~' /c,:;::::;;:~ 

~ 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Л.М.Гу дименко 

В.О.Андрєєв 



Довідка 

Додаток) 

до Порядку проведення аукціону з 
продаЖу права оренди земельної 
ділянки в м. Бровари, 
затвердженого рішенням 

Бров~ської міської ради від _ 
~з. l)/ 2009 р. 

Н!! {tl)УоЯ'-о..г 

'1]10 ОIJIР'lAfання дОКУЛfеНl1lів від Учасн"ка аУКl(Їо"у 3 ІlродаЗІСУ Іlрава оренди 
зел,ельно; ділв"к" 

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

(прізвище, ім'я, по-батькові фіЗIІЧНОї особи, повне ItаАr.tенування IОРІІ.ІІИЧНОЇ особll) 
втому,що ____________________________________________ __ 

(наRменування Уповноваженої осоБІІ) 

прийняті наступні документи: 

«---».---------------200_р. 

І.В.Сanожко 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицією 
постійної комісії з питань 
розвитку та блaroус'1рОЮ 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 4 

до Порядку проведення аукціону з 
продажу права оренди земельної 
ділянки в М. Бровари, 
затвердженого рішенням 

Броваgської міської ради від 
~()I 2009 р: 

Н!! ?Ct29-5f:tJ§" 

Інформаційна картка на лот 

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

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

цrnьовепризначенНJIземельноїділянки-_______________________ ___ 

Строк оренди - _______ років. 

Розмір орендної плати - ___________ гривень на рік. 

Стартова ціна ло"Г{ - гривень. 

(посвда, ПЇДnIІС, прізвище та iHiцiВnII предстаВНlіка УповноважеНОЇ осоБІІ) 

м.п. 

І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицією 
постійної комісії з питань 
розвитку та благоустроlO 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 5 

до Поридку проведения аукціону з 
продажу права оренди земельної 
ділянки в м.Бровари, 
затвердженого рішенням 
Броварської міської ради від 
~3. z;т. 2009 Р. 

Х!! 1!Z9-6~cg-

Картка учасника аукціону 

Дата проведення аукціону - «_» ____ 200_ року. 
Н8ЙменуваиниучасНиКа- ____________________________________ __ 

Прізвище ім'и та по-батькові представника учасника _________ _ 

Лот, на пий претендує учасник: ______________ _ 

(посаді, підпис, прізвище та ініціаJШ предстаВНIІІС8 Уповноваженоі особlf) 

М.П. 



Умови проведення аУКЦіону 
(витяг з Порядку проведення . 

аУКЦІОНУ з продажу права оренди 
. земельної ділянки) 

4.1. АукцІОН ПРОВОДИться орган' . 
доroвору з Уповноваженою осоБОIО не lЗ~IЄЮ, .яка проводить аукціон, на підставі 
офіційної інформації про проведння аУКЦі~:;~ше НІЖ через ЗО днів після опублікуванНJI 

4.2. На аукціоні МО>ІСУТЬ бути пр . З 
представники органів місцевого сам ИСУТНl ареєстровані учасники (їх представники), 
громвдських організацій Ін' об Врядування м. Бровари, засобів масової іиформації та 

• Шl осо И можуть бyrи присут . . . 
Уповноваженої особи. Аукціон . НІ на аУКЦІОНІ за згодою 

. проводиться за наявносn не менше двох Зареєстрованих 
учасникш. 

4.3. У день п~оведення ~yкцioнy особою організацією, яка проводить аукціон, 
проводиться peEcтpaц1Jl ПрИСУТН1х Учасників. Учасник (його представник) зобов'язаний 
пред'явити паспорт та (ДJJJI 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, JПCa повертається після закінчення аукціону. 

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

4.4. Шеля оroлоmенНJI початку проведення аукціону представник організаціі, яка 
проводить аукціон, ознайомлює Зареєстрованих учасників та присутніх на аукціоні осіб з 
основними правилами проведенНJI аукціону (в частині, що безпосередньо стосується 
проведеННJI аукціону після цього оголошення) та оголошує інформаціlО щодо: 

_ характеристик земельно~ ділянки (місцезнаходженНJI, ~o~i, цільового 
призначеННJI, можливі види ФУНКЦ10Нального використання земельНОІ дІЛЯНКИ, умови 

оренди тощо); 

_ загальної кількості зареєстрованих Учасників, допущених до аукціону; 

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

• оголошеННJI Ліцитатором характеристик ЛО1У та стартової 
. АУКЦІОН починається з ИJIИН після триразового оголошенНJI стартової ціни ніхто з 

ЦІНИ. Якщо протягом тp~ox хв исловив бажання придбати лот за ціною, оголошеною 
З~реєстровавих учаСНИК1Вб ве в вислови пише один Зареєстрований учасник, аукціон 
mцитaтором, або таке ажаввя 
ПРИПИIIJIЄТЬСJl. . . 

• идбати лот за стартовою ЦІНОЮ СПОВІCТИJIИ не менш JlК 
У разі коли про готовшСТЬ Пfwпaтор збільшує стартову ціну, запропоновану 

два 3ареєстровані учасНИКИ,. л іна) на крок аукціону з подальшим послідовним 
Зареєстрованим учасником (далІ - ц . o~ встаиовmоється Шцитатором за погодженням 
Збільmе~ ціни. зна:ш: 16~::=1 стартової ціни. 
з ОрганІЗатором У меж Д які відмоВИJIИСJl придбати лот за стаРТОВОЮ ціною. 

3apeЄCТPOB~ учасникам, 
., е повертаються. 

гарaвnйні внески н . асНИКИ повідоМJIJПOТЬ про намір придбати пот за 
У ході аукціону 3apeєc:тt'0Baн1 ~a способами: пїДRJlТ1'.RМ табпички з номером, 

Ц1ИО1О ДВОт • •• • 
оronошеНОІО л~тором що засвідчУЄ приihurn'JI ЦІни, запропонованОI ЛІцитатором 
повернутим до тцитатора, 



(ПРIIЙНЯnЯ ПРОПОЗИції ціни без гол) . 
оroпошеllНJlМ своєї пропозиції стосовно o~y, або ПlдИJrП'ям табличкн З одночасним 
піцитатором цін&, мінімум на ОдИн ЦІНИ лота, !Іка повинна бути більшою, ніж названа 
(пропозиція ціни з голосу). крок аУКЦІОНУ, але обов'язково краТНОІО кроку 

Якщо запропонована Зареєстрованим . 
піцитатором ціну, ліцитатор називає но учас~ико~ ЦІна перевищує оголошену 

'. мер учасника І ПОВІДОМЛЯЄ про Аого пропозиціlО. 
У разІ коли ЦІН&, запропонована з голос' . 

бinьша за ціну оголошену Ліц у одним ІЗ Зареєстрованих учасниКІВ, 
, . итаторам, але не кратна кроку аукціону, Ліцитатор трактує 

таку . ПРОПОЗ~lЮ И~ згоду Зареєстрованого учасника збільшити ціну на відповідну 
ICЇJIЬЮ~ кроКІВ аукЦІОНУ, нв;зиває номер цього Зареєстрованого учасника і запропоновану 
вим ц1&у, кратну кроку аукЦІОНУ. 

Мовчан~ Зареєстров~ого учасника, що першим підняв табличку з номером після 
оголошенИJI лщ~атором ЦІ~и, тр~ктується як згода Зареєстрованого учасника на 
звпропоновану Лщитато~ом ЦІну. ПІСЛЯ цього Ліцитатор називає номер Зареєстрованого 
учасник&, що першим Пlдняв табличку, і оголошує наступну ціну, збільшену на крок 
аукціону. 

у разі копи ПРОТJlГОМ трьох хвилин після триразового повтореННJI останньоі ціни не 
буде запропонована вища цінІ, Ліцитатор закінчує торги за лотом одночасно з ударом 
аукціонного молотка та проголошенням слова "Продано", називає ціну продажу лота, 
номер ПеремоЖЦJI і ВИЮІИкає його для підпИСВННJI протоколу, який ведеться під час 

аукціону. 

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

- назва лоту; 

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

_ прізвище, ім'и та по батькові або HaitмeнyввнНJI ПеремоЖЦSI. 
. 'дписується Переможцем і Шцитатором та затверджуєтьси 

4.7. Протокол ayкцtoНY П1 . 
Уповноваженою особою У день проведення аУКЦІОНУ. . 

. ' іону підписаний ліцитатором протокол аукцІОНУ 
Одразу ПІCJIJ1 з~чеННJI .а~СJIJI сплати переможцем комісійної винагороди в 

передається уповноваже~. ОСОбl~ П лоту в строк не більше З днів з ДНJI проведевни 
розмірі 4% від остатоЧНОI Ц1НИ пр ~реможцю ВИТJIГ з протоколу. 
аукціону уповноважена особа передає 

. ..; nттисання протоколу, позбавляєтьси права на 
_ • ..g. в; nuовивси ВІД ~ • п . 

Переможець, ~ .ЧУ'. QТOKOnY вноСИТЬCJI запис про ВІДМову еремоЖЦJI В1Д 
подальшу участь В аУКЦІОИ1. До пр пїдnисуєтьси Ліцитатором та затверджується 
його підписанИJI. у цьому разі протокоп ння аукціону, сума гарантійного внеску 
Уповноваженою осоБОIО У день проведе 
Переможцю не повертаєтьсЯ. . Учас--.trill що виявили бвж8ВНJI придбати 

. ої кількоСТІ ~, . 
За умови наивноСТ1 дoCТIT8Ь ги у день проведенНJI аУКЦ10НУ. 

б поноВJIIOЄ тор . 
лот, Уповноважена осо а учасником п реєстраційний внесок та за 

4.8. КоШТИ сплачені зареє:~ть. 
інформаційнИЙ пакет повернеНJПO що підтверджу1ОТЬ сплату Переможцем 

. n оТОІСолу та ДOIC'JМe~, ту відповідно до УЮІвденого договору 
4.9. копт р тами аукціону Ц1НИ ПО йНJlТ'l'Я рішення Організатором про 

визначеної за результа є підставоЮ ДJIJI при 
купівлі-ПРОДажу права оренди 



укладення мі)ІС Броварською місь 
. КОІО радОІО та Пе 

дIJlJlНКИ' реМОжцем договору ореНДІІ земельної 

4.10. Усі спори (рОЗбіжнос ') 
(врегульовуються) під час його Тlпрощодо порядку проведення аукціону розв'Я3УIОТЬСЯ 

ведення орган' . 
погодженНJIМ з представником Уповноваж оо 1ЗВЦІЄЮ, яка ПРОВОЩlТь аукціон, за 

еНО1 особи. 

4.11. Гарантійний внесок перер . 
цього Порцку на іх поточні рахунки :ВУєть~я ВСІМ Учасникам відповідно до пункту 7.2 
участь в аукціоні, крім Переможця T~ У ч:::чен! в д~кyмeHTax, які додаються до ЗaJIВ .. про 
стартовоlO ціИОІ0. НИКІВ, ЯКІ не Виявили бажання ПРlfдбати лот за 

4.12. Реєстраційні внески поверне . 
П ННІО не П1дпJ1гmоть крім випадків передбачених 

цим 0PJlД1COM. " 

4.13. Під час проведення аукціон (' у вІД моменту ЙОГО початку до завершення) не 
ДОЗВОЛJIється: 

- втручання в будь-який 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 усунення порушень та поновлення порядку має право: 

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

- вимагати від Зареєстрованого учасника чи ПРИСyтIfьоі 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. 

І.В.Сапожко 



ПОДАШІЯ: 

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.ГудимеНl\О 

В.О.Андрєєв 



Договір 

Додаток 6 

до Порядку проведення аукціону з 
продажу права оренди земельної 
дшянки в м.Бровари, 
затвердженого рішенням 
Бр~варської міської ради від 
«~ .(){. 2009 р. N2/'U)~t6-

КУIІЇВЛ;-lІродаЗlСУ права орендІІ ЗЄАtел""о; ділЯНКІІ 

.1. Бровари «_» ____ 200_ р. 

Броварська міська рада Київської облаcn' (надалІ' п - ~ipoдaвeць) в особі 
що діє на підставі 

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

1. Предмет договору 

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

1.2. Договір поширюється на право оренди земcnьної ділянки визначеної 
наступними характеристиками: 

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

• пnоща- га; 

• цільове призначення-_---------------------

• наявні обмеження та обтяження -------------------

• нормативна грошова оцінка - гривень. 
1.3. Право оренди земельної дimmКИ, придбане за цим договором, передбачає: 

• С1рОК оренди - __ років; 
гривень на рік. 

• орендна плата -_-----
Інші умови оренди визначаютьсЯ договором 

Сторони укладуть ва підставі даного Договору. 

2. Зобов'изанни сторін 

2.1. Продавець зобов'ЯЗУЄТЬСЯ: 

оренди земельної дimпши, який 



2.1.1. Передати Покупцеві n 
доroвору оренди земельної ділянки ~:;яго::нди земельної ді~ки ШЛЯХом укладення 
даноro Договору. - календарних днІВ з моменту укладення 

2.1.2. Надати Покупцеві ВСIO інф . 
зазначеної в пункті 1.2 Даного ДОГовору ~PMaЦ110._~OДO характеристик земельної ділянки, 

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

2.2.1. Оплатити вартість придбано 
(п'яти) банківських днів з моменту го права оренди земельноі ділянки протягом 5 

укладення цього договору. 

2.2.2. Прийняти від Продавця право .. . .. . оренди земеЛЬНОІ ДІЛянки шляхом укладення 
договору оренди земеЛЬНО1 ДІЛянки протягом 1 О (десяти) кале . 
укладенНJI даного Договору. ндарних ДНІВ З моменту 

3. Порядок розрахунків 

З.l. Покупець оплачує придбане право оренди земельноі ділянки ПIJUlXом 
перерахуваняв коштів на банківський рахунок Продавця, зазначений В цьому договорі. 

З.2. Вартість права оренди земельної ділянки, визначена за результатами аукціону з 
продажу права оренди земельних ділянок в м. Бровари згідно з протоколом аукціону 
Н!!_ від «_» 200_ року, становить гривень. 
З урахуванвям 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 укладення даного 

Договору. 

4. Відповідальність сторін 

4.1. У випадках невиконання або неналежн?го вик~нання зобов'язань передбачених 
цим Договором, Сторони несуть відповідальНІСТЬ зnдво з чинним законодавством 

Украіни. 

4 2 С Hecyrb відповідальність за порушення своїх зобов'язань за цим .. торони не . . 
Д орушенвя бу.:ло викликано змІНами в чинному законодавСТВІ 
оговором, ЯІСЩО таке п 

Украіни. 
• tпYa Поtl'VТТцем пункту з.з даного Договору Продавець має право 

4.З. В разІ порушеПDA 6'.1_ ••• в аний . . ня договору оренди земеЛЬНОІ Д1ЛJIНКИ. цьому випадку Д 
В1ДМО~ИТИСJl вІД укладен ипивеним в односторонньому порJJДICy з моменту отримання 
ДОГОВІР ввaжmимСТЬСЯ пр о відмову від договору. Сплачений Покупцем 
Покупцем повїдом:леВНJI ПродавWJ пр . 

• му випаntnt поверненню не П1ДJlJlГ8є. 
гаравпйвий внесок в цьо -'.І 

s. Форс-мажорні обставиНИ 
• ся від відповідальності за часткове або повне невиконввня 

5.1. Сторони звlJIЬНJПOТЬ JlJ(ЩО це невиконання є прямим наслідком обставин 
зобов'язань за цим Догов:::и після підписаввя Договору, JПd Сторони не могли 
непереборної сИ:ЛИ, що в 
передбачити та попереДИТИ. 

6. Термін діі AorOBOPY 



6.1. Договір набуває ЧИнності 3 момеиту підписання його Сторонами і діє до його 
остаточного виконання. 

6.2. Одностороннє розірвання даного Договору допускається ВИКJ110ЧНО в випадку 
зазначеному в пункті 4.3 даного Договору. 

7. Реквізити сторін 

Продавець 

Броварська міська рада 

07400, м. Бровари, вул. Гагаріна, 1S 
П/р ____ _ 

ВиконуІОЧИЙ обов'язки міського голови -
І.В.Сапо>кко секретар ради _____ _ 

Виконуючий обов' 
голови - секретар 

Покупець 

І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозиціЄIО 
. ІІІІІ.. . ... 

ПОСТІИНОl КОМІСll З питань 

розвитку та благоустроІО територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій -
ВИКОНУІОча обов' язки начальника 

земельного відділу - заступник 

начальника земельного відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

~~~~:\_~л~.~м.гудименко 

В.О.Андрєєв 



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 0,91 ОО га, 
розташованої по бульв. Незалежності в районі розміщення заводу "Стріла": 

1. Продати право оренди земельної ділянки площею 0,91 ОО га, 
розташованої по бульв. Незалежності в районі розміщення Броварського 
заводу "Стріла", 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 
началЬНИI(а земельного відділу 

• 

Л.М.Гудименко . • 


	0118
	0119
	0120
	0121
	0122
	0123
	0124
	0125
	0126
	0127
	0128
	0129
	0130
	0131
	0132
	0133
	0134
	0135
	0136
	0137
	0138
	0139
	0140
	0141
	0142
	0143
	0144
	0145
	0146
	0147
	0148
	0149
	0150
	0151
	0152
	0153

