
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київськоУ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про продаж права оренди земельної ділянки "І 
площею 1,1500 га, розташованої по Об"їзній дорозі 

в районі розміщення АЗС ТОВ "Делі ка" 

Розглянувши подання земельного відділу від 22.01.2009 року Н!!54 про 
продаж права оренди земельної ділянки площею 1,1500 га, розташованої по 
Об"їзній дорозі в районі розміщення АЗС ТОВ "Дел іка" , керуючись ст.16 
Закону Украіни "Про оренду землі", ст.ст. 124, 127, 134-138, п. 12 Перехідних 
положень Земельного кодексу України, п. 34 ст. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в 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 1,1500 га, 
розташованої по Об"їзній дорозі в районі розміщення АЗС ТОВ "Деліка\~ 
шляхом проведення аукціону. 

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

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

«Бровариінвестбуд». 

Виконуючий обов'язки 
голови - секретар ради 

м. Бровари 

від 23 січня 2009 року 

.Н!! ·10/0'.5'1- tJ5" 

. 
покласти на'· постійну 

територій, земельних відносин, 

І.В.Сапожко 

і . 

ЗАТ ,.Броuuрсь. iJpYUpнlf8 2005 Р. з.",. Nl155-2006 
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ПОДАННЯ: 

.. а пропозицією земельного ВІДДІЛУ, з 

постійної комісії з питань .... 
розвитку та благоустро~ теРИТс:'IИ, 
земельних відносин, аРХІтектур , 
будівництва та інвестицій -
виконуюча обов' язки начальника 
земельного відділу - заступник 
начальника земельного відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Начальник юридичного відділу 

Начальник управління 

містобудування та архітектури
голов~ архітектор міста 

Л.М.Гудименко 

В.О.Андрєєв 

с І.Г.Лавер 2~ 

Л.Є.Рибакова 

НаЧIIJIЬИИК загального ~ • 
Н.І.Гнатюк 

Голова постійної комісії з ПИТань 
розвитку та ~лаг?устрою територій, 
земельних вщно~ин" архітектури, 
будівництва-та інвестицій· _ 

000119 

С.В.ПіДдубник 



Затверджено: 

Рішенням Броварської міської ради 

від ~З. /)1. 2009 р. Н!! .,trtJ-.5~tO-

Порядок проведення аукціону 3 продажу права оренди 
земельно"і ділянки 

Порядок проведе~ня a~кцiOHY з продажу права оренди земельної дїЛJIнки (надалі _ 
Порядок) розроблений ~ІДПОВІДНО до Конституції України, Земельного кодексу Украіни, 
Госп~дарського ~a ЦИВІЛьного кодексів України, Бюджетного кодексу Украіни, Законів 
УКРаіНИ «Про МІсцеве самоврядування в Украіні», «Про оцінку земель», «Про оцінку 
майна, майНОВИХ прав T~ професійну оціночну дїJlnЬHicть», «Про оренду землі», інших 
нормативно-правових актіВ з питань регулювання земельних відносин в У країні. 

1.3аrальвіположення 

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

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

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

торгів ліцитатором; 

_ гарантійний внесок - внесок, JlКИЙ має сплатити претендент до поданНJI заяви на 

участь у аукціоні як забезпечеННJI своіх зобов 'JlЗань в разі перемоги у аукціоні та JlКИЙ 
складає 10% від стартової ціни лоту; 

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

_ земельна дітпп<а - земельна дinJlвKa площею 1,1500 ra, розташована в м. Бровари по 
Об'їзній дорозі в районі розміщеННJI АЗС ТОВ ссДeniо», з цільовим призначеННJIМ - землі 
промисловості; . . . . . 

_ крок аукціону - МІНІМальна надбавка, на пу в ХОДІ аУКЦІОНУ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ 

підвищеННJI стартової та кожної наступної ціни лота; 

_ ліцитатор - представник організації, яка проводить аукціон, - фізична особа з 
відповідною підroтОВКОIО та/або досвідом проведенНJI торгів, па безпосередньо 
проводить торги на аукціоні; 

_ лот - право на оренду зе~ел~ної ділянки з визначеними умовами ії оренди, що 
ВИcтaвJJJlЄТЬСЯ ДЛJI продажУ на аУКЦІОНІ; 

_ організатор - Броварська міська рада; 

_ організація, яка проводить аукціон - спеціалізована організація, па має необхідні 
ДJIJI проведення аукціону приміщеННJI, обладнання та фахівців з відповідним досвідом 

роботи; 

_ орендодавець земельної дїJIJПIКИ - Броварська міська рада; 

_ переможець - особа з числа учасників, яка у ході аукціону запропонувала за лот 
найвищу ціну; . 



2 
- реєстраційний Внесок - внесок 

учасника аукціону і який спрямову , який претендент сплачує за реєстрацію його як 
. . ~ ЄТЬСЯ на ПОкриnя витр . 

РОЗМІР реєстрацІиНОГО внеску особою . ат щодо проведення аукЦІОНУ; 
.. становить 17 (СІМНадцять) гривень; 

- стартова ЦІна - ЦІна права на о оо 
продаж лота на аукціоні; ренду земелЬНОl ділянки, з якої розпочинається 

- уповноважена особа - визначена Б . 
ва здійсmоє підготовку лота ".О рова~сь~ою М1СЬКОІО радОIО юридична особа, 

'" продажу на аукЦІОНІ; 

- уповноважена особа учасника - особа, яка діє в інтересах претендента на підставі 
нanехсним) ЧИНОМ оформленої довіреності або статуту (положення засновницького 
договору учасника -10РИДИЧНОЇ особи; , 

- учасник - особа, яка відповідає встановленим цим Положенням та чинним 
з~оно~авством ВИМОГам, подала відповідні документи та зареєстрована Виконавцем 
В1ДПОВІДНО до цього Положення. 

1.3. Орендарем земельної ділянки може бути ГРОМaдJlнин України та іноземної 
держави, особа без ГРОМ8ДSIИства, українська та іноземна юридична особа. 

1.4. Рішення про надання земельної ділянки в оренду за результатами аукціону 
з~ерджує Броварська міська рада на підставі Протоколу аукціону та документів, що 
пщrверджують 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'ЯЗКОВОІО публікацією офіційної 
інформації про скасування аукціону із зазначенням причини скасування на офіційному 
сайті міськоі ради у мережі Інтернет. Рішення Уповноваженої особи щодо відмови від 
проведення аукціону може бути скасоване Броварською міською радОІО. 

Повідомлення про скасування аукціону не пізніше ніж наступного дня після 
ПРИЙИJlТr. рішення про його скасування надсилається Організатором усім учасникам, які 
подали заяви про участь в аукціоні та ліцитатору. 

У разі cKacyвaнВJI аукціону Уповноважена особа повертає учасникам реєстраційні 
та гарантійні внески, сплачені ~ у зв'~ку З поданням заяв про участь в аукціоні, не 
пізніше ніж протягом п'яти б8НК1ВСЬКИХ ДНІВ. 

РimеНИJI про скасув8IПIJI аукціону може бути оскаржено в судовому порядку. 

l.б. Контроль за підГОТОВКОІ0 та проведеННS1М аукціонів здійснює Організатор 
безпосередньо або через своі органи. 

2. Повноваження щодо організаціі та проведення аукціону 

2.1. 3 метоlО безпосередньої підготовки та проведення аукціонів, Броварська міська 
рада призначає уповноважену особу. 

2.2. уповноважена особа має наступні повноваження: 

_ здійснює підготовку лоту до аукціону; 
_ опрИJПOДИlоє іифор~ац~IО про проведення аукціону, умови участі в аукціоні, 

відмову від проведения аукЦІОНУ, 
;. безпечує озиайомленИJI Учасників з іиформаціЄІО щодо проведення аукціону (в 
за • Ф . 

тому числі з цим ПорJIДКОМ), 111 ормацlЄІО по лоту, умовами оренди; 

_ приймає документи від Учасників; 
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- відкриває окремий банківський 
• рахунок ДпJI обслуговуванни аукціонів. 

- шцитатора уклад . , 
.. . ає ДОГОВІР з організацією, ика проводиТЬ аукціон; 

- приимає ВІД Учасників реєстр . й . ... . 
пакети по аукціону; ацl нІ та гаранnиНl внески, реалізує інформаційні 

- передає організації, ика проводить а іо . . . 
Учасників в день проведенНJI. укц н, документи, неоБХІДНІ ДЛJt реєстрацІЇ 

аукЦІОНУ та проведенни аукціону; 

• - п~(ве~ає спnач~ні гарантійні внески Зареєстрованим учасникам, икі не перемогли 
в аУКЦіОНі КРІМ випадКІВ, визначених цим Положенним); 

• - пісЛJl ПРИЙНS1Тrи РішенНJI про наданни земельної ділинки в оренду за результатами 
аУКЦіОНУ, перераховує на визначений БроваРСЬКОIО міською радою рахунок гарантійні 
внески Переможци; 

- приймає рішенНJt про припиненни та/або поновленни аукціону у випадку 
ВИDJIеННJ[ порушенНJI поридку проведенни аукціону, ике може вплинути на його 

результати, а таюко у інших випадках, передбачених цим Поридком; 

- приймає рішенНJt про поновленни торгів по лоту або припиненни аукціону, у 
випадку коли Переможець відмовивси від підписано протоколу аукціону; 

приймає рішенни про визнанни недійсними результатів аукціону в разі 
ВИJlВJIеНВJI піСJIJI закінчено аукціону порушень, икі вплинули (могли вплинути) на його 

результати. 

2.З. Оргавізаціи, ика проводить аукціон, зanyчаєтьси до проведено аукціону 
Уповноваженою особою. 

2.4. Оргавізаціи, па проводить аукціон, має наступні повноввх(еННJI: 

_ . організовує підготовку приміщенНJI, обладнано та персоналу Д11JI 

безпосереднього проведенИJI аукціону; 
_ проводить реєстрацію Учасників в день проведенИJI аукціону; 

_ за погоджеВНJIМ з уповнов~еною ~СОб~Ю та відповідно до цього Поридку 
приймає рimевни щодо допуску на аукцІОН ТРеТІХ ОСІб; 

_ самостійно призначає ліцитатора ДJIJI проведенНJI аукціону; 

_ забезпечує дотрим8ВИJI поридку під час проведенни аукціону; 

_ складає протокол про результати аукціону. 

3. Підготовка Jloтy до продажу на аукціоні 
. а іону триває не більш ик один мїcJtЦь та ВКJПочає забезпеченни 

. З.l. ПiдroТОВ(уК8 ~tnI'ax визначених цим ПОРJIДКОМ} УповновюкеНОIО особою: 
Органnатором або вИП~" оо • 

ртноі грошової оцінки лота та затвердженни стаРТОВОl ЦІни лота; 
- замо~еНИJI експе св відповідно до Методики, затвердженої постановою КМУ 

експертна оЦ1ВКа ПРsзОlвоr:ртова ціна лота дорівнює ціни, встановленої за результатами 
від 11.10.02 р. ХІІ оо •• т . 
експертної ГРОШОВО1 ОЦІНКИ, .. . 

_ виroтовлеНRJI техвічиоro паспорта земenьНОl ДlJlJlRки; 
повідомпеВRJI про продаж права оренди земельноі ділинки на _ опрИJПOдвеНRJI 

аукціоні JDJUIXОМ: 
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опуб' - ткування ОГОЛошення в газеті Б ... оо 

панорама)) та на веб-саАті Б ова сь .. pO.BapC~KOI МІСЬКОІ ради ((Броварська 
та місцезнаходження земentної Р. КОІ MI~:K~I ради із зазначенням розміру 
телефону, за яким можна отр дuulНКИ, 11 цшьового призначенИJI, номера 

. имати додаткову інформаціl0; 
- РОЗМІщення на земельній' . '. ДШJIнЦ1 peКn8МHOГO інформаційного щита; 

- передачу В1ДПОВlДних матеріал' О . . ІВ ргаИlзатором Уповноваженій особі' 
- пщготовку організаційно-розпороn оо • оо ' 

аукціону; _ЧОІ та теХНІЧНОI документації ЩОДО проведення 

- ПРИЙИJlТrи заяв на участь в аукціоні. 

3.2. Аукціон проводиться викnючно за умови виконання зазначених в пункті З 1 
цього Порядку. . 

3.3. Документи щодо лотІ, який виставляється на аукціон, ФормУІОТЬСЯ 
УПОВВОВIDI(евоlO особою в окрему справу і пісЛJl закінчення аукціону передаlOТЬСЯ його 
перемо)КЦ1О за ~о~и, що він здійснив відповідно до договору купівлі-продажу права 
оренди земельНОІ Д1JUIВКИ розрахунки за придбаний на аукціоні лот. Переможець пісЛJl 
уклвдеВИJI договору оренди земельної дiЛJlики, передає його ДЛJl державної реєстрації в 

установленому порядку. 

3.4. Умови, оголошені перед проведенИJIМ аукціону, під час укладено договору 
оренди зміні не пiдmJrають. 

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

3.6. На підставі рішеННJJ Броварської міської ради Уповноважена осоБІ, не пізніше 
JIl( за 30 днів до проведеВИJI аукціону ОПРИЛЮДlПOє в газеті Броварської міської ради 
<сБроварська панорама» та ва веб-сайті . Броварської міської ради у мережі Інтернет 
офіційну інформацію про проведення аукцІОНУ. 

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

_ дату та час проведеllВJl аукціону; 

_ місце проведенНJI аукціОну; 

лоту що виCТВВJUIЄТЬCJI на аукціон, із зазначеНИJlМ: - характеристики , 
_ місцезН8ХоджеllВJlземельної дішппси; 

_ площі земeJlЬВОЇ дішппси; 
_ цільового призначення земельної дїЛSIНКИ, допустимих та пріоритетних 
видів {і використанви; 

. б . их VUOB і обмежень забудови земельної ділеки; _ МІСТО УД1Вн J '0. 

_ стартової ціви лОТУ; 

_ умови участі в аукціоні; .. 
• _ .. uot'Їb та реєстраційНОГО внесків та порядок ІХ сnnати; 

_ РОЗМІР Г8уап ..... __ ОГО 

_ вартість іВфОРМаційнОro пакету; . у .. б 
місцезнаходження органІЗаторІ, повноважеНОI осо и, 

- найменування та а JП(ИМ можна отримати додаткову інформацію та дізнатися, 
ліцитаторІ, номер телефОНУ, з технічним паспортом земельноі дimmки. техніЧНОІ0 
де можна. оз~айоМИТИСтрЯ o~, проеlC'l'ОМ доroвору оренди; 
документацІЄЮ ІЗ зeмnеус 
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- дату початку та закінчення Іі . 

участь в аукціоні. при мання докумеНТІВ ДJUI осіб, що бажВlОТЬ взяти 

3.8. З моменту ОПРИЛlо"uен ф""" . ф . • .-. ня о IЦlиНОI ІН ормащї Уповноважена особа надає 
МОЖJIИВІСТЬ особам, які бажають взяти участь в аукціоні придбати за ціНОIО що 
встановmоється Уповноваженою б . Ф .' . ' б' осо ою, ІН ормацlliниli пакет учасника аукцІОНУ та 
надає езкоurrОВНI консультації з питань проведення аукціону. 

3.9. Інформаційний пакет має включати інформацію щодо: 

- місцезнаходження, площі та цільового призначення земельної ділянки; 
- викопіювання з генплану, схему розміщення земельної ділянки; 

- умови використання земельної ділянки; 

- істотні умови договору оренди; 

- копію цього Положення; 

- інші матеріали і документи (при необхідності); 

- номер рахунку, відкритого ДJUI 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 угримання 
реєстраційних та гарантійних внесків. Приймання заяв розпочинається з моменту 
оголошення про проведення аукціону та закінчується за 3 робочих дні до дати проведення 
аукціону. 

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

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

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

документи: 

_ нотаріально посвідчені копії установчих документів; 

_ копію та оригінал свідоцтва про державну реєстраціІО юридичної особи; 

_ копію та оригінВJI платіжного документа про сплату гарантійного внеску; 

_ коппо та ОРИгінВJI платіжного документа про сплату реєстраційного внеску; 

_ копію та оригінал платіжного документа про оплату вартості інформаційного 

пакету; 

_ довідку про банківський рахунок/рахунки, з JIКИX здіЙСНІоватимyrься розрахунки 
за придбану земельну ділянку; 

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

. Цей перелік документів є вичерпним. 
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3.14. Учасник аукціону - фізична особа разом І'з заяВОIО документи: має подати наступні 

- копіlО та оригінал свідо . . 
(дmt потів використав цтва про де.ржавну peecтpaUIIO фІЗИЧНОЇ особи-підприємця 

, ня яких передбачає П1дприємницьку діяльність); 
- копію та оригінал плат' . ІЖНОГО документа про сплату гарaнтtйного внеску; 

- копіlО та оригінал пла . nжного документа про сплату реєстраційного внеску; 

пакету; копіlО та оригінал платіжного документа про оплату вартості інформаційного 

- довідку про ба~ківський рахунок/рахунки, з яких здіЙСНlоватимугься розрахунки 
за ПРlfДбан~ зем~ну ДІЛЯнку (для фізичних осіб - не підприємців така довідка подаєrься 
за наивНОСТІ банКІВСЬКОГО рахунку); 

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

Фізична особа тако>к подає свій паспорт та довідку про присвоєння 
ідентифікаційного номеру фізичної особи - платника податків. 

Цей перелік документів є вичерпним. 

3.15. Всі дії, пов'язані із заповненням та поданням заяви на участь в аукціоні, 
виконуються безпосередньо Учасником або його уповноваженою особою. 

З.16. Уповноважена особа при прийнятrі заяв Учасників перевіряє: 

- правильність оформлення заяви; 

- відповідність документів, що додаються до заяви, переліку, встановленому 

пунктами З.13 чи З.14 Положення; 

_ відповідність копій документів їх оригіналам. 

Оригінали документів повертаються заявнику безпосередньо після закінчення 

перевірки. 

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

_ у присyrності Учасника (уповноваженої особи Учасника) реєструє подані 
документи в книзі peєcтp~iї, до JIК~ї заноситься .порядковИЙ номер, дата, реквізити 
Учасника або уповноважеНОl особи. КРІМ того, в КНИЗІ зазначається: 

_ ДJlJI фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, зареєстроване місце 
проживання та ідентифікаціііний номер у Державному реєстрі фізичних осіб 
_ платників податків та інших обов'язкових платежів. для іноземних 
ГPOM8ДRR та осіб без грОМ8ДRИства - громадянство, прізвище, ім'я та по 
батькові (за наявності), постійне місце проживання за межами Украіни; 

_ ДJUI JОРИДИЧНИХ осіб (заснованих ГРОМ8ДSIНами Украіни або IОРИДИЧНИМИ 
особами Украіни) - найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код 
згідно з ЄДРПОУ; 

_ ДJUI іноземнИХ ІОрИДИЧНИХ осіб, спільних підприємств - найменування, 
місцезнаходжеННJI та деР>І'ава, в якіА зареєстрована така юридична особа та 
адреса реєстраціі представництва в Украіні. 

_ засвідчує подані документи своім підписом та печаткою; 

_ залишає в себе подану Учасником заяву та копіі доданих до неї документів; 
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- видає Учаснику довідку п 

(додаток 3), вхідний квиток інф о ро. :ТРlfМання документів із зазначенням їх переліку 
зазначенНJIМ на зворотному 'боці рмаЦ1 ну картку на лот (додаток 4) та картку учасника (із 

. умов проведення аукціону) (додаток 5). 
3.18. lиформацUl про особ У 

ним документах, не підлягає розг~ло часника (й?го предс~авника), ЩО міститься в поданих 
шеННIО, КРІМ випадКІВ, установлених законом. 

3.19. Докумен'Пf повертmоться заявнику без реєстрації у випадках: 
- виивлення помилок які вппИВaJОТЬ на . , ЗМІСТ заяви; 

- відсутності на момент поданн . я заяви докуменТІВ, передбачених цим Положенним; 

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

Після виправлення виявлених помилок Учасник має повторно. право подати документи 

. 3.20. Учасн~к має право оглянути земельну ділянку до проведення аукціону. 
~рганlзатор зоб~.в язаний створити можливості для доступу учасників до земельної 
д1ШlВКИ з метою 11 огляду. 

3.21 .. ЗареЄС1)'о~ана заява є підставою для укладення з Учасником договору про 
умови учасп в аУКЦІОНІ та набуття Учасником статусу Зареєстрованого учасника. 

4. ПОРЯДОК та умови проведення аукціону 

4.1. Аукціон проводиться організацією, яка проводить аукціон, на підставі 
договору з Уповноваженою особою не раніше ніж через зо днів після опублікування 
офіційної інформаціі про проведИНJI аукціону. 

4.2. На аукціоні можyrь бути присутні Зареєстровані учасники r1X представники), 
представвип органів місцевого самоврядування м. Бровари, засобів масовоі інформації та 
rpомадських організацій. Інші особи можуть бyrи присутні на аукціоні за згодою 
Уповноваженоі особи. Аукціон проводиться за наявності не менше двох Зареєстрованих 
учасників. 

4.3. У день проведення аукціону осоБОIО організаціЄІО, ика ПРОВОДІІТЬ аукціон, 
проводитьCJI реєстраціи присутніх Учасників. Учасник (його представник) зобов'язаний 
пред'явити паспорт та (дли представників учасників) доручення на вчинення дій під час 
аукціону, зокрема участь в торгах та підписання протоколу про результати торгів. Після 
цього представник організ~ії, ~ проводит': аукціон, видає учаснику табличку з 
номером, яка повертається П1СЛЯ ЗaIQнчення ayкцtOHY· 

Реєстраціи починається за годину та закінчується за 10 хвилин до початку аукціону. 

4.4. mCJIЯ оroпошеJПUI початку проведеВRJl ayкцi~HY представ~ик організаціі, яка 
проводить аукціон, ознаіОМJПОЄ ЗареєсТJJC?Ваних учасни~в та ПрИСУТНІХ на аукціоні осіб з 
основними правилами проведення аУКЦІОНУ (в чаСТИНІ, .що безп~середньо стосується 
проведеRRJI аукціону після цього оголошення) та оголошує шфОРМВЦІIО щодо: 

_ характеристик земenьно~ ділянки (місцезнаходженВJI, II;?o~i, цільового 
призначеJПUl, можливі види фУВКЦІ0НВJlЬНОГО використавни земелЬНОІ Д1ЛЯВки, умови 

оренди тощо); 
_ зaraJIЬноі кількості зареєстрованих Учасників, допущених до аукціону; 

_ стартовоі ціви лоту. 
4.5. Проводить аукціон Ліцитатор в наступному порядку. 
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• Аукціон Починається з ОГОЛошення Л' 

ЦІНи. Якщо Протягом трьох ХВlfЛИН' щитатором хараперистик лоту та стартової 
Зареєстрованих учасників не ви ПIСЛJIб триразОВОГО оголошення стартової ціни ніхто з ліцитатором, або таке бажання С:ОВlіВ ажання придбаТJI лот за uiHOIO, оголошеНОIО 
припиняється. Ислови лише ОДНН Зареєстрований учасник, аукціон 

у разі коли про готовність при б 
два Зареєстровані учасни . д aТli ЛОТ за cтapTOBOIO ціною сповіCnШIІ не менш як 

ки, ЛІцитатор збільшу . 
Зареєстрованим учасником ( '. є стартову ЦІНУ, запропоновану 
збinьшеИИJIМ ціни Значен далІ - ЦlH~), на крок аукціону з подальшим послідовним 
о' . ня кроку аукЦІОНУ встановлюється Ліцитатором за погодженням 

з РГВН1Затором у межах до 1 О відсотків стартової ціни. 

Зареєстрованим учасникам .. . '" . ' ЯКІ ВІДМОВИЛИСЯ придбати лот за стаРТОВОІО ЦІною 
гаРВИТlnНl внески не повертаються. ' 

у ході a~iOHY Зареє~тровані учасники повіДОМЛЯIОТЬ про намір придбати лот за 
оroлошеною Лщ~тором ЦІною Д~OMa способами: підняттям таблички з номером, 
повернyrим до Л1Цит~~ор~ що засвІДЧУЄ прийняття ціни, запропонованої ліцитатором 
(ПРИЙИJlТТя ПрОПОЗИЦl1 ЦІни без голосу), або підняттям таблички з одночасним 
оголошеИИJIМ своєі пропозиціі стосовно ціни ЛОТІ, яка повинна бyrи білЬШОIО ніж названа . .. . ' 
лщитатором ц1На, МІНІМУМ на ОДНН крок аукціону, але обов'язково краТНОIО кроку 
(пропозиція ціни з голосу). 

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

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

Мовчання Зареєстрованого учасника, що першим підняв табличку з номером після 
оголошеННJI ліцитатором ціни, трактується як згода Зареєстрованого учасника на 
запропоновану Ліцитатором ціну. Шсля цього Ліцитатор називає номер Зареєстрованого 
учасника, що першим пїДНJIВ табличку, і оголошує наступну ціну, збільшену на крок 

аукціону. 

у разі коли протJII'OМ трьох хвилин після триразового повторення останньої ціни не 
бvде запропонована вища цінІ, Ліцитатор закінчує торги за лотом одночасно з ударом 

.І' "П" . аукціонного молотка та проголошенНJIМ ~OBa родано , називає ЦІну продажу. лоц 
номер ПереМО)lCЦJI і викликає його ДJIJI П1ДllИСавня протоколу, який ведеться ПІд час 

аукціону. 

4.6. За результатами аукціону організація, яка проводить аукціон, складає протокол 

в якому зазначає: 

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

• 'In,e :.І'я та по батькові або найменування Переможця. - пр1ЗВИ-. ,.&&у" 

4 7 П отокол аукціону підписуєтьCJI Пер~можцем і Ліцитатором та затверджуєтьCJI 
Уповно~~е:ОIО особою У день проведеНВJI аукцІОНУ. 

Q 
піCJUI звкїнчеИИJI аукціону підписаний ліцитатором протокол аукціону 

дразу б' П' . ійи -
уповноваженій осо 1. 1еля сплати переможцем КОМІС 01 винагороди в 

передається 
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строк не більше 3 днів з дня . 

проведения а""'" У перемо)Щ1О витяг з Протоколу. ~ ._ІОНУ повноважена особа передає 

Переможець, який відмовився ві . 
ПОД8JIЬШУ участь в аукціоні До д Пlдписання протоколу, позбавляється права на 
його підписання. У цьому . азі ~р~токолу ~носиться запис про відмову Переможця від 
Уповноваженою особою ур р ТОКОЛ Пlдписується Ліцитатором та затверджується 
Переможцю не повертається. день проведення аукціону, сума гарантійного внеску 

3а умови наявності достатнь оо • • У . У 01 КІЛЬКОСТІ часниКІВ, ЩО виявили бажання придбати 
лот, повноважена особа ПОНОВЛІОЄ торги у день проведення аукціону. 

. 4.8: Кошти сплачені Зареєстрованим учасником як реєстраційний внесок та за 
ІнформаЦlйниА пакет повернеННІО не піДJUlГ8l0ТЬ. 

4.9." Копія Протоколу та документи, що підтверджують сплату Переможцем 
виз~а:еНОІ за результатами аукціону ціни лоту відповідно до укладеного договору 
КУПlвm-прод~ права оренди. є підставОIО ДJUI прийиятrя рішення Організатором про 
~aдeВНJI МІЖ Броварською МІСЬКОЮ радою та Переможцем договору оренди земельної 
д1JUПl1(И. 

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

4.11. Гарантійний внесок перераховується всім Учасникам відповідно до пункту 7.2 
цього Порядку на їх поточні рахунки, зазначені в документах, які ДОД8lOться 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 пiдmlraють, крім випадків, передбачених 
цим Порядком. 

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

_ втручаивя В будь-ЯІОІЙ спосіб у торги осіб, що не заявлені в торгах за конкретним 

лотом; 

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

_ вчииенНJI інших дій, що порушуюТЬ порядок проведення торгів. 

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

_ усно попередити Зареєстрованого учасника чи при~yrню особу про усунення 
порушень, але не більше одвого разу за кожний вид порушень, 

_ nІ від Зареєстрованого учасника чи присутньої особи залишити зал торгів 
вимага: ... rrrv проведення торпв; 

за неодноразове порушеВНJI пор_,,~ . 
_ тимчасово припинИТИ проведення аукЦІОНУ та ого~осити перерву у разі 

аними vvаснИКВМИ правил проведення торпв. 
порymеВНJI Зареєстров ./ • 

Результати аукціОНУ 

30 днів після проведення аукціону Уповноважена особа публікує в в 
5.1. ПРОТ~М. ької ради "Броварська панорама» або на веб-сайті Броварської 

газеті БроваРСЬ~Оl МІС ня про результати торгів із зазначенням: 
міської ради ПОВ1Домлен . 

. авня та розміру земельної ДІЛЯнки; 
- МІСЦЯ розтаПІУВ 
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- ціни продажу 

аукціону; права оренди земельної ділянки, визначеної за результатамll 

- цільового призначення з .. . 
емелЬНОl ДІЛянки 

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

- ВІДсутноСТІ Учасників або наявності 
_ копи жоден з У' на торгах лише одного Учасника; 

часниКІВ не зanропонув . . вв ЦІНУ, вищу за стартову' 
- не ПІДписання Перемохщем п· ' . ротоколу ІЗ зазначенням результатів аукціону' 
- не П1ДПисання Перемохщем г . . ' 

встановлений ЦИМ Порядком термін; до овору КУП1ВЛ1-ПРОДВЖУ права оренди у 

- несплати в установлений строк П . ереможцем нвnсжної суми за придбаний лот' 

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

- припинення та не поновлення aVТlТТ' • 'J .~10HY В випадках, передбачених цим Порядком; 

- в разІ виявnення після закінчення аукціону п . впnииyrи) на його результати; орушень, ЯКІ вплинули (могли 

- в іНІПИХ випадках передбачених цим Порядком. 

РішеНIUI про визнання аукціону таким що не відбувся приймається 
Уповновu(еною особою у триденний строк після виникненНJI під~и ДJIJI тако 
визн8!UiI. ГО 

в разі вииикнеНIUI підстави ДJIJI визнання аукціону таким, що не відбувся 
Уповноважена особа невїДЮІадно повідомляє про це Організатора. ' 

РЇШеИИJI про визнання аукціону таким, що не відбувся може бyrи оскаржено у 

судовому порядку. 

5.3. Результати аукціону, проведеного з порушенням вимог цього ПорJlДlC)', можуть 
бути визнані у судовому порядху недійсними. 

Визв8ВВJI результатів аукціону недійсними тягне за соБОІО визнання недійсним 
договору оренди, уюІвденого з Перемохщем. 

5.4. у разі прИЙИJ1ТТЯ рішення про визнання аукціону Т8ІСИМ, що не відбувся, або 
визвaв&J1 недійсними його результатів, повторний аукціон може бyrи проведений не 
пізніше ніж через шість місяців з дня набyrrя чиивості таким рішенням. 

Яюцо повторний аукціон проводитьСЯ у зв'язку з ТИМ, щО )коден з учасників не 
виявив бажання придбати відповідний лот за ціНОІО, вищою за стартову, можливе 
ЗRижеиия стартової ціни лота о~гаиі~атором, але не нижче ціни, що визначена за 
результатами експертної грОШОВОI ОЦІнки, з дотриманням вимог, установлених цим 

Порядком. 
Повториий аукціон проводитьСЯ відповідно до цього ПорJlДIC)'. 
5.5. До участі у повторному аухціоиі не до~ускаються Переможе~ попередніх 

торгів, що не СDJIатив в УСТ8Вовле~ ~OK Bapт~cn. лота за договором, ~1ДМовився від 
укпвдеИIIJI договору оренди земельНОl Д1JIЯИКИ чи вІД П1ДПИсаиня протоколу 13 зазначеивям 

результатів аукціону. 
5 6 У разі виявnеиия порушень поpJJдКY проведення аукціону, які впливають на 

Об'ЄКТИВ~СТЬ внзвачСИИЯ Переможця, оо призводять до дискримінації Зареєстрованих 
учасників або іИІІІим чином порушуюТЬ ІХ право, Уповноважена особа має право визнати 
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аукціон таким, що не відбу . О. вся 
пОВІДомити рган1Звтора. та розпочати . 

органlзаціlО повторних торгів про що 

6. УКJJDДаиип договорів куп· . 
оренди земельної ділЯНКl1 IВЛI-Продажу права ореНДІІ зе~leJJы�оїї ділЯНКl1 та 

6.1. На підставі затвердженог 
зобов'язані протягом З банківських ~ протоколу аукціону Організатор та Переможець 
Переможець зобов' язаний перерах ДНІВ укласти договір купівлі-продажу права оренди, а 
raрантійного внеску) протягом 5 ra~ Кошти за придбаний лот (за вирахуванним суми 
визначений Організатором рахунок. анКІВСЬКИХ днів з дати укладення цього договору на 

Якщо Переможець не вніс належної о сп 
першим цього пункту гарантіЯ ~ .. длати суми в строк, передбачений абзацом 

, іНИn внесок иому не повертається. 

6.2. Договір оренди земельн ОО.. . 
державній реєстрації. 01 ДШИНКИ ПІдлягає нотаРІальному посвідчеННIО та 

. .6.З. Усі витрати, пов'язані з укладанням та нотаріальним посвідченним договору 
кynl~-ПРОДажу права оренди земельної ділинки та договору оренди земельної ділинки 
несе 11 Орендар. ' 

6.4. Договір оренди зем~ьної ділянки має відповідати типовому договору, 
затвердженому постановою КМУ вІД 03.03.04 р. Н!220. 

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

6.6. Договір оренди укладається в 1 О-ти денний термін з моменту прийниття 
рішеВНJI Броварською міською радою про HaдaRНJI земельної ділинки в оренду та протягом 
ЗО календарних днів ПЇCJIJI його укладенНJI підлягає державній реєстрації. 

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

6.8. Право оренди земельної ділянки виникає у Орендаря піспи підписання акту 
npиАмВИlUl-передаЧЇ земельної ділянки згідно з укладеним договором оренди. 

7. Порядок розподІлу та вuкорu~mання коштІв вІд проведення 
аУКЦІОНУ 

7.1. Проведенни робіт з підготовКИ лоту до продажу. на аукціоні здійснюється за 
рах.увок кошriв Уповноваженої особи з наступним в~одуванним за рахунок 
реєстраційних внесків учасників ayкцioHr· Проведе~~ии aYKЦlO~y та випл~та ~агороди 
Ліцитатору здійснюється за рахунок коШТІв реЄСТРВЦlnНИХ внеСКІВ учасниКІВ аУКЦІОНУ. 

• аційного внеску визначається УповноважеНОІ0 осоБОl0 та 

б РОЗМІр реєстр .. tYUcn.f потреби у покритri витрат, пов'язаниХ з організацією та 
о ЧИCJПOється з урахувАП.PIU'. 

проведеRНJIМ аукціону. 
.. и уповноваженої особи від проведеННJI аукціону сплачені суми 

7.~. У разІ B~OB ирахуванням платежів за банківські перекази повертаІОТЬСЯ У 
реєстрацІЙНИХ внесК1В за::тr прийВJIТ1'Jl відповідного рішенни усім Учасникам У повному 
D'~енний строк з :а~~:аженоі особи, пов'язані з організацією та npоведенним аукціону, 
О!ЮИЗl, в витрати Уп ок організатора. В інших випадках суми реєстраціАних внесків 
В1ДШКодовуються за рахун 
не повертаютьСЯ. 
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Суми гарантійних внесків за 

ПРОТJlГОМ п'яти банківських днів вирахуванним платежів за банківські перекази 
дinJlнки в оренду за результатам з MOM~HТY прийниття рішення про надання земельної 
таким, що не відбувся, або виз: aYKЦ10H~. ПРИЙНJIТl'я рішення про визнання аукціону 
Учасникам, які не були визн ~~ неДІЙСНИМИ йог~ результатів повертmоться усім 
ПОРJIДКом. анІ ереможЦJIМИ, КрІМ випадків, передбачених цим 

7.3. Уповноважена особа віДПОВІ·ДНО n,о . . ~ 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 lорид~{чні особи, іноземні громадяни оплачують вартість лотів 
ВIДПОВ1ДНО до закону в наЦІональній валІОті на загальних підставах і лише з банківських 
рахунків. 

7.6. Сума гарантійного внеску, сплаченого Переможцем, зараховується в рахунок 
вихонання НИМ зобов'язань за укладеним договором купівлі-продажу права оренди 
земсльиої дiлJIнки і перераховується УповноваженоlO особоlO на рахунок Організатора 
протягом одного банківського дня наступного за днем підписання протоколу аукціону. 

У разі відмови від укладення договору купівnі-продшку гарантійний внесок 
Перемо>ІЩЮ не повертається. 

7.7. На рахунок У повноваженоі особи надходять кошти: 

- від реалізаціі Учасникам інформаційних пакетів; 

- реєстраційні внески; 

- гарантійні внески. 
78 Кошти що надійпши Уповноваженій особі від реалізації Учасникам 

інфо м • ійвих п~етів та реєстраційні внески не повертаються Учасникам, та 
вико~и:аВУЮТЬСJl УповноважеНОIО особою на покрИТJ.?l .витрат з підготовки та 
проведеllВJ[ аукціонів, а також на підготовку наступних аУКЦІОНІВ. 

8. Умови оренди 

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

- укладе~ до:~ворr Уvnаіни від 03.03.04 р. Х!!220 та умовами, визначеними на 
постанОВОЮ Каб1Вету МіВ1С'1'рШ ··r 
аукціоні; .. 

оо 'nnamtИ за цшьовим призначеНВJIМ, _ викориСТaинJlзеМeJIЬНОI р.и __ --

_ ови використання земельної дЇJ1ЯВКИ; 
ум eJIЬHOЇ дїJIJlНКИ обмежень та обтяжень; 

_ встановлення ДJ1JIзем 
_ о имання державних будівельних норм.. • . 
Д тр у оренди встановлеНІ ОрганІЗатором. 

8.2. Істотні умови договор , 
• НДИ. 25 років; 

- термІВ оре ·оо ати' 10% відсотків від нормативної грошової оцінки землі на 
_ розмір ореНДНОI пл • 

рік; розвиток соціальної та інженерної інфраструктури 
; nnaxyвaнb на . б . б' . б _ здійсиення B~r ИCRоі вартоСТІ УДІВництва о єкта МІСТО удувания, 

• lODL з,,-'"-НОІ КОІПТОр 
МІста: 7U cu _ ... 
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Dllзначеиоі зriдиО. з державними будівельними НОРМDШ, без урахування витрат. з 
придбвиия та видш~нНJI земельної ділянки, звільнення будівenьноrо маАданчика ВІД 
будіВель, споруд ~ Інженерних мереж, влаштування внyrpішньо- та позвмвйданчиковИХ 
інЖенерних мереж І споруд та транспортних комунікацій. 

8.3. Про умови оренди мВlОТЬ бyrи поінформовані всі Учасники. За цієї YМOB~ 
Орrаиізатор мо>ке відмовити Переможц1О в укладенні noroBopy оренди на умовах, ЯКІ 
вщрізИЯЮТЬСЯ від істотних умов, визначених зriдио з цим Порядком. 

1.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 



РеєстраціЙН1іЙ номер ЗВJlви -----
Дата реєстрації СС_» ____ 200_ р. 

Реєстратор _________ _ 

ЗАЯВА 

Додаток 1 

до Порядку проведення аукціону з 
продажу права оренди земельної 

д~ЛJlнlGl в м.Бровари, в редакції 
РlшеННJI Броварської міської ~адJ.l 
від J:3 С,- Ж...L. 200.9 р. 
Н!! (0/1)-59-ОЬ 

ва участь У аукціоні з продажу права ореНДІІ земельної діЛЯНКl1 

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

3апник (повне найменування) - __________________ ' 

Ідентифікаційний код або номер - _________________ ' 

Свідоцтво про державну реєстрацію (длJI юридичних осіб та фізичних осіб -
суб'єктів підприємницької дiJшьності) - _________________ ---.; 

МісцезваходжеННJI (місце проживання) - ______________ __ 

Кер~викабоуповвовwкенаособа------------------~ 
Паспорт - N!! • виданий «_» ______ р. ___ _ 

Документ, що посвідчує повноважеННJI керівника або уповноваженої особи - _ 

Реквізити банківськОГО рахунку ДJIJI повернення гарантійного внеску: 

Бввк ________ -----------------------------------------

отр~ач:---------------------------------------------

N2pax~:-----------------------------------oo-

Кодотримувача:.__-----------------------------------------

мфО: ___ ---------------------------------------------
3 умовами та правилами проведенНJI аукціону. ~зн~омлений та ЗОБОВ'~З~сь їх 

виковувати. ВИCJJоВJПQЮ згоду щодо умов сплати КОМІСІЙНОІ винагороди органІзаЦІЇ, Jlка 
проводить аукціон, повернення або утримання реєстраційних та гарантійних внесків. 

«_» _-----200-р. 

м.п. (прізвище та ініціали) 



(3ВОРОIJJІІЯ СIJJОРОllа) 

Перелік Документів, що додається до заяви 
ІОРIIДII'ша особа: 

- нотаріально посвідчені копії установ"их документів: 
- копія та оригінал свідоцтва ... про державну peecтpaU1Jo IОРИДИЧНОI особи; 

- копія та оригінал платіжного документа про сплату гарантійного внеску; 
коп· . . - ІЯ та ОРИГІНa.J1 плаТІЖНОГО ДОІсумента про сплату ресстраціііНого внеску; 

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

- довідка про б~ківський рахунок/рахунки, з яких здійснюваnlМУТЬСЯ розрахуНlСІІ 
за придбану земельну ДІЛянку; 

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

- довідка про відсутність заборгованості по заробітній платі; 

- копія та оригінал документа, що посвідчує право уповноваженої осоБІ! на 
виконанНJI дій, пов' язаllИХ із проведенням земельного аУІсціону (у випадку необхідності). 

ФЬична особа: 

- копія та оригінал свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця; 

- копія та оригін3JI платіжного документа про сплату гарантійного внеску; 

_ копія та оригінал платіжного документа про сплату реєстраційного внеску; 

_ копіІО та оригінал платіжного документа про оплату вартості інфорftlаційного 
пакету; 

_ довідка про банківський ра.,<унокlрахунки, з яких здійснюватимуться РОЗРВХ}'НКІІ 
за ПРlідбану земельну ділянку; 

_ копія та' оригінал документа, що посвідчує п~аво уповноваженої. особи. на 
виконання діі, пов'язаних із проведенням зеftlельного аукцІОНУ (у випадку необхІДНОСТІ); 

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

~I"""'t:и..с:..:апожко 



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 

)J.М.ГуДименко ---

В.О.Андрєєв 



Додаток 2 

до Порядку проведення аукціону з 
продажу права оренди земельної 

ділянки в м.Бровари, 
затвеРlUlсеного рішенням 

Бров~ської міськоі ради від 
J' O~ -~~r.::.;:...t~ 2009 р. 

НІ! t{)/P-5~a!J-

Журнал реєстрації 

заяв у часників аукціону з продажу права ореНДІІ земельної діJlЯlllСl1 
1. Реєстраційний номер 
поКупця ________________________________________ __ 

2. Дата реєстрації; номер 
дорученНJI ______________________________________ __ 

3. Найменування Учасника -юридичної особи 

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

s. МісцезнаходжеННJI або місце проживання Учасника (поштові 
реквізити), _________________________ _ 

6. Банківські 
реквізити[ ___________________________________________ ___ 

7. Документ про сплату реєстрацШного внеску 

8. Документ про сплату гарантійного внеску 

9. Документ про оплату інформаційного пакету 

10. З земельною дiлmПCою ознайомлений 

(підпис) 



- L-

ОЗН8Ймnений і згоден 

12. З поридком оплати за придбаний 
об'єкт ознаАомлеНlіЙ 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 ЮльКості ________ аркушів 
приАняв, _______ -----------

голови-се 

(підпис) 

(підпис) 

(підпис) 

(підпис) 

(підпис) 

(підпис) 



ПОДAlПlЯ: 

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

земельного відділу - заступник 

начальника земельного відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Л.М.Гудименко 
~-

В.О.Андрєєв 



Довідка 

Додаток З 

до Порядку проведеННJ1 аукціону з 
продажу права оренди земельної 
діJJJlНКИ в м. Бровари, 
затвердженого рішенНJ1М 
Брова~ської міської ради від 
JЗ- O~ 2009 ~ 

Н!! (l?(tJ-5~а-

"ро Оn'Р'IA1.ання дОКУАІЄНIJ,ів від У·,аСНІІl(а aYKI(iOIlY з "рода:JIСУ "рава ОРЄllдu 
ЗЄА,ел"но;' дїЛЛlІl(lI 

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

(прізвише, ім'я, по-батькові Фі311чноі осоБІ І, повне наRменуваtlНЯ ЮРllJшчноі особll) 
вТому,що ____________________________________________ __ 

(наАменування Уповноваженої осоБІ!) 

прийняті наступні документи: 

• . ТВВНII1С8 Уповноваженої особll) 
е та іНIЦlaJlИ предс 

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 Порядку проведення аукціону 3 

продажу права оренди земельної 

ділянки в м. Бровари, 
затвердженого рішенНJIМ 

Брова~ської міської ради від 
t8 РІ 2009 р. 

Н!! ~їJI{)-:?~-f)D 

Інформаційна картка на лот 

Дата проведення аукціону - «_» ____ 200_ року. 

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

Цільове призначення земельної ділянки - _____________ _ 

Строк оренди - _______ років. 

Розмір орендної плати - ________ гривень на рік. 

Стартова ціна лоту - гривень. 

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 

t~~r ~-.-:'.М.Гудименко 

В.О.Андрєєв 



Додаток 5 

до Порядку проведення аукціону з 
продажу права оренди земельної 

дітrнки в м. Бровари, 
затвердженого рішеННnI 
Броварської міської ради від _ 

~!J. ()1. 2009 р. 
Не ~[)Ю-5'/-OS-

Картка учасника аукціону 

Дата проведення аукціону - «_» ____ 200_ року. 

Найменування учасника - ---------------------------------------------------' 
Прізвище ім'я та по-батькові представника учасника - __________________ _ 

Лот, на ЯКИЙ претендує учасник: ___________________________ ' 

(посlUUl. підпис, ПРЇЗВJlще та iHiцiВnli представНlІка Уповноваженоі особи) 

М.П. 



-1.-

(3вороm"л сmОРОllа) 

Умови проведення аукціону 

(ОІ"'ІЛZ 3 Порядку "ровєдЄIІІІЛ 011(1(;0111 з "род031С1 "РОВО орєllд1l3єJftєлыl;; 
діллlll(lI) 

4.1. Аукціон проводиться організацією, яка проводить аукціон, на підставі 
дo~o~op~. ~ Уповно~uсеною осоБОIО не раніше ніж через ЗО днів після опублікування 
ОфЩІЙНОІІнформаЦI1 про проведння аукціону. 

4.2. На аукціоні можуть бути присутні Зареєстровані учасники [іх представники), 
предстаВНlfКIf органів місцевого самоврядування м. Бровари, засобів масової інформації та 
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 організацією, яка проводить аукціон, 
проводиться реєстрація присутніх Учасників. Учасник (його представник) зобов'язаний 
пред'явити паспорт та (ДJIJI 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, яка повертається після закінчення аукціону. 

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

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

- характеристик земельної ділянки (місцезнаходження, площі, цільового 
призначеИН.R, можливі види фуихціонального використання земельної ділянки, умови 
оренди тощо); 

_ загальної кількості зареєстрованих Учасників, допущених до аукціону; 

- стартової ціви лоту. 

4.5. Проводить аукціон Ліцитатор в наступному порядку. 

Аукціон починається з оголошения Ліцитатором характеристик лоту та стартової 
ціви. Якщо протягом трьох ХВИJПIН після триразового оголошеИН.R стартової ціви ніхто з 
Зареєстрованих учасників не висловив бажаиия придбати лот за ціною, оголошеною 
ліцитатором, або таке бажания вислови пише один Зареєстрований учасник, аукціон 

припиняється. 

У разі копи про готовність придбати лот ~a стартовою ціиОІО с~овістиnи не менш як 
два Зареєстровані учасники, тцитатор зБІЛЬШУЄ стартову ЦІну, запропоновану 
Зареєстрованим учасником (далі - цiH~), на крок аукціону .з подальшим послідовним 
збільшеииям ціви. Значения кроку аУКЦІОНУ встановmоється Лщитатором за погодженням 
з Організатором у межах до 1 О відсотків стартової ціви. 

Зареєстрованим учасникам, які відмовилися придбати лот за стартовою ціНОІО, 
гарантійні внески не повеРТ8ІОТЬСЯ. 

У ході аукціону Зареєстровані учасники повідоМЛЯІОТЬ про намір придбати лот за 
оголошеною Ліцитатором ціною двома способами: піДlU1ТIJIМ таблички з номером, 
повервутим до ліцитатор&, що засвідчує ПРИЙВJ1ТТя ціни, запропонованої ліцитатором 
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(npllAlUIТl'a пропозиції ціни без голосу), або піднJI1ТJIМ таБЛllЧКИ з одночасним 
о~олошеннJIМ c~oєї п~о~озиції стосовно ціни лота, яка повинна бyrll білЬШОIО, ніж названа 
ЛIЦllтатор~м ~IHa, МІНІМУМ на один крок аукціону, але обов'язково кратнOlО кроку 
(ПРОПОЗИЦ1Jl ЦІни з голосу). 

. Якщо ~апро.понована Зареєстрованим учасником ціна перевищує оголошену 
ЛІЦитатором ЦІНу, ЛІЦитатор назllває номер учасника і повідомляє про його ПРОПОЗllціIО. 

. У p~i коли ціна, запропонована з голосу одним із Зареєстрованих учасників, 
БІЛьша за ЦІну, .оголошену Ліцитатором, але не кратна кроку аукціону, Ліцитатор трактує 
таку ПРОПОЗИЦlIО як згоду Зареєстрованого учасника збільшити ціну на відповідну 
кількість кроків аукціону, називає номер цього Зареєстрованого учасника і запропоновану 
НІШ ціну, кратну кроку аукціону. 

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

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

аукціону. 

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

- назва лоту; 

- стартова ціна лоту; 

_ результати торгів (остаточна ціна продахсу); 

_ прізвище, ім'а та по батькові або нвймевуванна ПеремохCЦJI. 

4.7. Протокол аукціону підписується Переможцем і mцитатором та затверджуєтьса 
УповновахсеНОIО особою У день проведення аукціону. 

Одразу після заківченна аукціону підписаний ліцитатором протокол аукціону 
передаєтьса уповноваженНі. особі. Шсля сплати перемо~ем коміс!йної винагороди в 
розмірі 4% від остаточної ЦІВИ продажу лоту в строк не БІЛьше З ДНІв з дня проведенна 
аукціону Уповноважена особа передає переможцю витJIГ з протоколу. 

Переможець, JIКИЙ відмовився від підписання протоколу, позбавляєтьса права на 
подальшу участь в аукціоні. Д~ протоколу ~носиться зап~с про відмову Переможця від 
його підписання. У цьому разІ протокол ПІДписується ЛІЦитатором та затверджуєтьса 
УповноважеНОIО особою У день проведення аукціону, сума гарантійного внеску 
ПеремохСЦІО не повертається. 

За умови наявності достатньої кількості Учасників, що в~или бажанна придбати 
лот, Уповноважена особа поновmоє торги У день проведення аукцІОНУ. 

4.8. Кошти сплачені Зареєстр~ваним учасником ак реєстраційний внесок та за 
інформаційний пакет повернеВВlО не П1ДJIЯI'ВЮТЬ. 

4 9 Копія Протоколу та документи, що підтверджylОТЬ сплату Переможцем 
визначе~~ї за результатами аукціону ціви лоту відповідно до укладеного договору 
купівлі-продажу права оренди є підставОIО для ПРИЙВJlТrа рішення Організатором про 



y~вдeHНJI між БроваРСЬКОIО MiCLKOIO paдOIO та Переможцем договору ореНДІІ земельної 
ДIЛJlНКИ. 

4.1 о. Усі спо~и (РОЗбіжності) ЩОДО порядку проведення аукціону розв'ЯЗУJOТЬСЯ 
(врегульовYlОТЬСЯ) ПІД час його проведення організаціЄIО, яка проводить аукціон, за 
погодженням з представником Уповноваженої особи. 

4.11. ГарантіЙНlfЙ внесок перераховується всім Учасникам відповідно до пункту 7.2 
цього Порядку на їх поточні рахУНКII, зазначені в документах, які ДОДВlОТЬСЯ до заяВll про 
участь в аукціоні, крім Переможця та УчаСlІиків, які не ВИЯВlfЛИ бажання придбати лот за 
стартовоJO ціноJO. 

4.12. Реєстраційні внески повернеННJО не підлягаlОТЬ, крім випадків, передбачених 
цим Порядком. 

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

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

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

- вчинення інших дій, що порушують порядок проведенНJI торгів. 

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

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

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

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

І.В.Сanохско 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицією 
постійної комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 

будівництва та інвестицій -
виконуюча обов'язки начальника4~ 
земельного відділу - заступник 
начальника земельного відділу :М.Гудименко 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови В.О.Андрєєв 



Договір 

Додаток 6 

до Порядку проведення аукціону з 
продажу права оренди земельної 

діmrнки в М. Бровари, 
затвердженого рішенНJlМ 
Броварської міської ради від _ 

2009 р. 
Н!! "----

купівлі-продажу права оренди земельної діЛЯНКl1 

м. БроваРІ! « )) ____ 200_ р. 

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

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

1. Предмет договору 

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

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

• місцезнаходжеНВJI: М. Бровари, ____________________ ; 

• площа- ra; 
• цільове призначеНВJI-______________________ -'; 

• HUВНЇ обмежеНВJI та оБТJDкеВНJI-__________________ -' 

• нормативна грошова оцінка - гривень. 

1.3. Право оренди земельної дimrнки, придбане за цим договором, передбачає: 

• строк оренди - __ років; 

• орендна плата - гривень на рік. 
Інші умови оренди визначаlOТЬСЯ договором оренди земельної дimrнки, JlКИЙ 

Сторони укладуть на підставі даного Договору. 

2. Зобов'язання сторін 



2.1. Продавець зобов'язується: 

2.1.1. ПередаТlf Покупцеві право оренди земельної ділянЮf ПШJIXОМ укладення 
договору оренди зе~ ... fелЬНО1 ДШJIнки протягом календарних днів з моменту укладення 
даного Договору. -

2.1 :.2. Haдa:rf Покупцеві ВС10 інформаціlO щодо характеристик земельної діЛЯНКlf, 
зазначеНО1 в пунКТІ 1.2 Даного договору, та умов ії використання. 

2.2. Покупець зобов'язується: 

2.2.1. ОплаТlfТИ вартість придбаного права оренди земельної ділянки протягом 5 
(П'ЯТlf) банківських днів з моменту укладення цього договору. 

2.2.2. Прийняти від Продавця право оренди земельної ділянки ПШJIXом укладення 
ДОГОВОРУ оренди земельної ділянки протягом 1 О (десяти) календарних днів з моменту 
укладення даного Договору. 

3. Порядок розрахунків 

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

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

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

4. Відповідальність сторін 

4.1. У випадках невиконання або неналежного виконання зобов'язань передбачених 
цим Договором, Сторони несуть відповідальність згідно з ЧИННИl\1 законодавством 

України. 

4.2. Сторони ве несуть відповідальність за порушення своїх зобов'язань за цим 
Договором, JlКЩО таке порymеННJI було викликано змінами в чинному законодавстві 

Украіни. 

4.3. В разі порушення Покупцем пункту 3.3 даного Договору Продавець має право 
відмовитися від укладеННJI договору оренди земельної ділянки. В цьому випадку даний 
Договір вввжитиметься припиненим в OДН?CТOPOH~OМY порядку З моменту отримання 

Покупцем повідомлення Продавця про ВІДмову B1ft договору. Сплачений Покупцем 
гарантійний внесок в цьому випадку повернеНН10 не п1дJDlгвє. 

5. Форс-мажорні обставини 

5.1. Сторони звїЛЬНJIЮТЬСJl від відповідальності за часткове або повне невиконання 
зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання є прямим наслідком обставин 
непереборної сили, що вИНИКЛИ після підписання Договору, JПd Сторони не могли 
передбачити та попередити. 

6. Термін діі договору 



J 

6.1. Договір набуває чинності з моменту підписання його Сторонами і діє до Аого 
остаточного виконаlfНЯ. 

6.2. Одностороннє розірваНIІЯ даного Договору допускається вшсточно в ВIШадку 
зазначеllОМУ в пункті 4.3 даного Договору. 

7. РеквіЗllТl1 сторіІІ 

Продавець 

Броварська міська рада 

07400, м. Бровари, вул. ГагарінІ, 15 
п/р _____ _ 

ВИКОНУlOчий обов' язки міського ГОЛОВІІ -
секретар ради І.В.СапоЖІСО 

голови-се 

ПОlсупець 

I.В.СапоЖІСО 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозиціЄlО 
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 



' .. 
J-I а (!j!.,.Q/V" ВИКОНУІОЧОМУ обов'язки міського 

,fl. f голови - секретарю ради 
Сапожку І.В. 

~ 5"0/ 
1,,# J 3· I/IOj,. 

ПОДАННЯ 

Просимо розглянути на черговому засіданні Броварської міської ради 
питання щодо продажу права оренди земельної ділянки площеlО 1,1500 га, 
розташованої по Об"їзній дорозі в районі розміщення АЗС ТОВ "Деліка": 

1. Продати право оренди земельної ділянки площею 1,1500 гв, 

розташованої по Об"їзній дорозі в районі розміщення АЗС ТОВ "Делі ка" , . 
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 
«Бровариінвестбу д». 

Виконуюча обов'язки начальника 
земельного відділу - заступник 
начальника земельного відділу 

. .Гудименко 
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