
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про продаж права оренди земельної ділянки "І 
площею 1,6553 га, розташованої по Об"їзній дорозі 

в районі розміщення овочевої бази 

Розглянувши подання земельного відділу від 22.01.2009 року Н255 про 
продаж права оренди земельної ділянки площеJO 1,6553 га, розташованої по 
Об"їзній дорозі в районі розміщення овочевої бази, керуючись ст.16 Закону 
України "Про оренду землі", ст. ст. 124, 127, 134-138, п. 12 Перехідних 
положень Земельного кодексу України, п. 34 ст. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в У країні», а також враховуючи пропозиції 
постійної комісії з питань розвитку та благоустрою територій, земельних 
відносин, архітектури, будівництва та інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Продати право оренди земельної ділянки площею 1,6553 га, 
розташованої по Об"їзній дорозі в районі розміщення овочевої бази, 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 ро 'о І w 

Н2 IOII-ff'l-tJS 

І.В.Сапожко 

, . 

ЗАТ ..&po8DpcIJII8 арYIfDРН"· 2tЮ5 р. 3"".. N1I155-2fЮO 



ПОДАННЯ: 

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

земельного відділу - заступник 
начальника земельного відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

Л.М.ГуДименко 

Заступник міського голови В.О.Андрєєв 

Начальник юридичного відділу І.Г.Лавер 

Начальник управління 
містобудування та архітектури -
головний архітектор міста Л.Є.Рибакова 

Начвльиикзвrвльиого B~ Н.І.гнатюк 

Голова постійної комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій . . ' 
зем~льних ВlДн~син, аРХ1теК"ІурИ, 

БУД1ВlПfцтва та Інвестицій 

600і21 

С.В.ПіддуБНJlК 



Затверджено: 

Рішенням Броварської міської ради 

від-=!.з' о-/. 2009 р. Н!! tP#6f..CO 

Порядок проведення аукціону з продажу права ореНДІІ 
земельної ділянки 

ЛІ д Порядок ~роведе~ня а>:кціону з продажу права оренди земельної діЛJtНКl1 (надалі -
оря ОК) розро лений ~ІДПОВІДНО до Конституції України, Земельного кодексу України, 

Госп~дарського ~ ЦИВІЛЬНОГО кодексів Украіни, БІОДЖетного кодексу України, Законів 
УкраІНИ «!'Іро МІсцеве самовр~вання в Україні», «Про оцінку земель», «Про оцінку 
МаІ1на, маинових прав ~ профеСІЙНУ оціночну діяльність», «Про оренду землі», інших 
hopmaTliBHO-ПРавових aкТJB з питань регулювання земельних відносин в Україні. 

1.3агальніположеннп 

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

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

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

торгів ліцитатором; 

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

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

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

_ земельна ділянка - земельна дiЛJtика площею 1,6533 га, розташована в м. Бровари 
по Об'їзній дорозі в районі розміщення овочевої бази, з цільовим призначенням - землі 

промисловості; 

_ крок аукціону - мінімальна H~~aвкa, на яку в ході аукціону здійснюється 
підвищення стартової та кожної наСТУПНОІ ЦІНИ лота; 

_ ліцитатор - представник організ.ації, яка проводить a~OH, - фізична особа з 
відповідною піДГОТОВКОIО тalабо досвІДОМ проведення торпв, яка безпосередньо 
проводить торги на аукціоні; 

_ лот _ право на оренду зе~~ної дiЛJtнки з визначеними умовами її оренди, що 
ВИСТ8ВЛJlється ДJUI продажу на ayкцtOHI; 

_ організатор - Броварська міська рада; 

_ організація, яка проводить аукціон - спеціалізована організація, яка має необхідні 
для проведення аукціону приміщення, обладнання та фахівців з відповідним досвідом 

роботи; 

_ орендодавець земельної дiЛJtики - Броварська міська рада; 

_ переможець - особа з числа учасників, па у ході аукціону запропонувала за лот 

найвищу ціну; 
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- реє~ацій~ий внесок - внесок, икиА претендент сплачує за реєстраціlО його п 
учасника аукЦІОНУ І икиА спримо . 
озмі еє· вуєтьси на покритrи витрат щодо проведенни аУКЦІОНУ; 

р рр страцІЙНОГО внеску особою становить 17 (сімн8ДЦИТЬ) гривень; 

- стартова ціна - ціна права на оренду земельної ділИНКlI з икоі розпочинаєтьси 
продаж лота на аукціоні; , 

. - уповн~важена особа - визначена Броварською міСЬКОIО радОIО IОРllдична особа, 
ика ЗДІЙСНІОЄ ПІДготовку лота до продажу на аукціоні; 

- уповноважена особа учасника - особа, ика діє в інтересах претендента на підставі 
належним чином оформленої довіреності або статуту (положенни, засновницького 
договору) учасника - IОРИДИЧНОЇ особи; 

- учаСНIІК - особа, па відповідає встановленим цим ПоложенНJlМ та чинним 
законодавством вимогам, подала відповідні документи та зареєстрована Виконавцем 
відповідно ДО цього Положенни. 

1.3. Орендарем земельної ділинки може бyrи ГРОМ8ДJIнин України та іноземної 
держави, особа без ГPOM8ДJIHCТВa, українська та іноземна юридична особа. 

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

1.5. Уповноважена особа має право відмовитиси від проведенНJI аукціону не 
пізніше, ніж за 1 О днів до ЙОГО проведенНJI з обов'изковою публікацією офіційної 
інформації про cKacyв8RНJI аукціону із зазначенНJIМ причини cKacyвВННJI на офіційному 
сайті міської ради у мережі Інтернет. РішеИНJI Уповноваженої особи щодо відмови від 
проведенНJI аукціону може бути скасоване Броварською міською радою. 

Повідомnенни про cкacyвВННJI аукціону не пізніше ніж наступного ДНJI піcnи 
ПРИЙНJIТТи рішенни про його cKacyвaнНJI надсиnаєтьси Організатором усім учасникам, икі 
подали заои про участь в аукціоні та ліцитатору. 

У разі cKacyв8ННJI аукціону Уповноввх,ена особа повертає учасникам реєстраційні 
та гарантійні внески, сплачені ними у зв'изку З поданням зап про участь в аукціоні, не 
пізніше ніж ПРОТJlГом п'ити банківських днів. 

РішенНJI про скасуванни аукціону може бути оскаржено в судовому поридку. 

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

2. ПовноважеННJI щодо організаціі та проведення аукціону 

2.1. 3 метою безпосередньої підготовки та проведенНJI аукціонів, Броварська міська 
рада призначає Уповноважену особу. 

2.2. 'Уповноважена особа має наступні повноввженНJI: 

_ здійснює підготовку лоту ДО аукціону; 

_ оприmОДНІОЄ інфор.мацUО про проведенНJI аукціону, умови участі в аукціоні, 
відмову від проведенни ауКЦІОНУ; 

_ забезпечує ознаАомnенНJI Учасників з інформаціЄJО щодо проведенНJI аукціону (в 
тому числі з цим ПорJIДКом), інформаціЄJО по лоту, умовами оренди; 

_ приймає документи від Учасників; 
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- відкриває окремий банківськи" 

и рахунок ДJIJI ОБCJIyroвуван " 
- ліцитатора укладає догові '. ня аУКЦІОНІВ; 

. р з оргаНІзаЦІЄЮ, яка проводить аукціон' 
- приймає вщ Учасників реєстраційні '" . ' 

пакети по аукціону; та гарвнnию внески, реалізує інформаційні 

- передає організації, яка проводить а . . 
Учасників в день проведення аукціону та про УКЦІОН, до~енти, неоБХІдні для реєстрації 

ведення аукЦІОНУ; 

- повертає сплачені гарантійні внески З • . ( '. ареєстрованим учасникам, які не перемогли 
в аУКЦІОНІ крІМ випадКІВ, визначених цим Положенням); 

- після прийнятrя Рішення про над оо • . ання земеЛЬНОІ дшянки в оренду за результатаМIІ 
аУКЦІОНУ, перераховує на визначений БроваРСЬКОIО міською радОIО рахунок гарантійні 
внески Переможця; 

- приймає рішення про припинення тalабо поновлення аукціону у випадку 
виявлення порушен~ порядку проведення аукціону, яке може вплинyrи на його 
результати, а такжо у ІНШИХ випадках, передбачених цим Порядком; 

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

приймає рішення про визнання недійсними результатів аукціону в разі 
ВИJlВлеlПlJl після закінчення аукціону порушень, які вплинули (могли вплинyrи) на його 
результати. 

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

Уповноваженою особою. 

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

організовує підготовку приміщенИJI, обладнання та персоналу для 

безпосереднього проведеНИJI аукціову; 

_ проводить реєстрацію Учасників в день проведеввя аукціону; 

_ за поroджеННJIМ з Уповнов~еною ~СОб~Ю та відповідно до цього Порядку 
приймає рішеННJI щодо допуску на аукЦІОВ третіХ ОСІб; 

_ самостійно призвачає ліцитатора ДJJЯ проведеввя аукціону; 
_ забезпечує дотримано порЯДКУ під час проведеввя аукціону; 

_ cICJIIДae протокол про результати аукціону. 

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

3.1. Пїдготовка аУКЦІОНУ ТР~чевих цим Порядком) Уповноваженою особою: 
Організатором або (у випадках визна оо • 

оо ової оцінки лота та затвердження стаРТОВОІ ЦІНИ лота; 
- замовnеННJI експерТВО1 11'ОШ їдно до Методики, затвердженої постановою КМУ 

експертна оцінка проводитьСЯ B~O: лота дорівнює ціни, встановленоі за результатами 
від 11.10.02 р. N!!lS31. Стартова ЦІН 
експертної грошової оціНКИ; .. . . 

'чноro паспорта земельНОІ Д1JUIНКИ, 
- виготовnеНИJI ТeXJI1 • ння про продаж права оренди земельної ділянки ва 
_ опрИJПOднеНВJI поВlДомле 

аукціоні ПIJШXом: 
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- опублікування ОГОлоwенlUI в газеті 
павОРВМа» та на веб-саАті Б ова ~pO.BapC~KOЇ міської ради "Броварська 
та місцезнаходження земen:Ної P~ЬKOl Ml~!,K~1 ради із звзначенНJIМ розміру 
телефону, за яким Можна отр дшJ!нки, 11 цшьового призначенНJI, номера 

. имати додаткову інформаціІО; 
- РОЗМІщення на земельній· . 

дшJIНЦІ рекламного інформаційного щита. 
- передачу відповідних мат . . о . ' . epIВnIB ргаН1затором Уповноваженій особі; 
- шдготовку оргаиізаційно-розпорид .. . оо 

аукціону; ЧОІ та теХНІЧНО1 документації щодо проведення 

- прийняття заяв на участь в аукціоні. 

3.2. Аукціон проводиться виКJIIОЧНО за умови виконання звзначених в пункті З 1 
цього Порядку. . 

3.3. Документи щодо лотІ, який ВИСТaвJlJlєrься на аукціон, ФОРМУІоться 
Уповноваженою особою в окрему справу і після закінчення аукціону передаються його 
переможцю за умови, що він здійснив відповідно до договору купівлі-продажу права 
оренди земельної ділянки розрахунки за придбаний на аукціоні лот. Переможець після 
укладеввя договору оренди земельної ділянки, передає його для державної реєстрації в 
установленому порядку. 

3.4. Умови, оголошені перед проведеННJIМ аукціону, під час укладенНJI договору 
оренди зміні не підлягають. 

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

3.6. На підставі рішеНWI Броварської міської ради Уповноважена осоБІ, не пізніше 
як за 30 днів до проведеНWI аукціону оприmoдшоє в газеті Броварської міської ради 
"Броварська панорама» та на веб-сайті . Броварської міської ради у мережі Інтернет 
офіційну інформацію про проведения аукЦІОНУ. 

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

_ дату та час проведеJПIJI аукціону; 

_ місце проведення аукціону; 

оту nтo виставляєrься на аукціон, із звзначеННJIМ: 
- характеристики n ,-"' 

_ місцезнаходжеИНJI земельної ділянКИ; 

_ площі земельної дїJIJlНКИ; 
. начения земельної ділянКИ, допустимих та пріоритетних _ ЦІЛЬового приз 

видів ії використаиия; .. . 
. б • них VМOB і обмежень забудови земеЛЬНОІ дшянки; _ МІСТО УДІв J ••• 

_ стартової ціни поту; 

_ умови участі в аукціоні; 
• . еєстраційного внесків та порядок їх сплати; 

_ РОЗМІР гарантійНОГО та р 
_ вартість інформаціііНОГО пакету; . у .. б 

І.сцезнаходжеиия органІЗаторІ, повноважеНОI осо И, _1"_. UVRаивя та м . Ф • • - НIШ&У&е6АJ - яким можна отримати додаткову ІН ормацuo та ДІЗнатися, 

ліцитаТОРІ, номер телефону, за технічним паспортом земельної дinявки, технічною 
де можна ознайомитися ~ проектом договору оренди; 
документаціЄЮ із земnеуСТРО , 
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- дату початку та закінче 

участь в аукціоні. HНJI ПРИЙМання документів длJI ОСІ·б "І, б 
,~o aжarоть взя1'И 

3.8. 3 моменту оприmo,nu . . ~ення офщій ... Ф 
мОЖЛИВІСТЬ особам, які бажають взяти :::.ь Ін OPM~iї !повноважена особа надає 
встановmоється ~Повноваженою особою rн в . аУКЦІОНІ, придбати за ціною, ЩО 
надає безКОШТОВНІ КОНсультації з пнт ,формаЦІЙНИЙ пакет учасника аукціону та 

ань проведення аукціону 
3.9. Інформаційний пакет має ВКnlоча'I"U' Ф . . 

• ,&п ІН ОРМВЦІІО щодо: 
- МІсцезнаходження площ' . . ,І та ЦІЛЬОВОГО призначення земельної ділянки' 
- ВИКОП110Вання 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 для обслуговування аукціону; 

- бланк договору про умови участі в аукціоні. 

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

3.11. 3aJIВa 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 ва заяві Учасника -
фізичної особи має бути завірений нотаріально. 

3.12. Подана заива разом з доданими документами для участі в аукціові 
реєструється Уповноваженою о~оБОl0 У ~налі pe~cтpaцiї Cf1.0дITOK ~), ЇЙ присвоюється 
реєстраційний номер. У журнam petcтpaцu також МІститься ІнформацlJl про дату подання 
заяви, а також порJIДКовий номер заяви. 

3.13. Учасник аукціону - 10ридична особа разом із заявою має подати наступні 

документи: 

_ нотаріально посвідчені копії установчих документів; 
_ копію та оригінВJI свідоцтва про державну реєстраціІо юридичної особи; 

. . ВJI платіжного документа про сплату гарантійного внеску; 
- копІЮ та орипн 

. . ВJI платіжного документа про сплату реєстраційвого внеску; 
- коПlЮ та ориnн 

. . ВJI платіжного документа про оплату вартості інформаційного 
- копІЮ та оригm 

пакету· 
'. б' ЬКИЙ рахунок/рахунки, з яких здійснюватимуться розрахунки 
_ довІДКУ про aRК1ВC 

за придбану земельну ДЇJIJIВКY; • оо 
. . ВJI документа, що посВІДЧУє право уповноважеВО1 особи ва 

- Ko~иo та, орИnН. проведеНIIJIМ аукціону (у випадку необхідності). 
ВИКОВ8ННJI дій, пов JIЗаних 13 

Цей перелік документів є вичерПНИМ. 
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3.14. Учасник аукціону _ ф' 

документи: ІЗИЧИа особа разом . • ІЗ ЗIUIВОІО має подати наступні 

- КОПІЮ та оригінал свідо 
(для лотів, використав цтва про державну реє . . 

• НJI яких передбачає підприєм стрвц!ю фl~ИЧИОї ОСОби-підприємця 
- КОПІІО та оригінал пл . ницьку дlJlJJЬHICТЬ); 

· аnжного документа про с . 
_ КОПІЮ та оригінал пла . плату гараНТІЙНого внеску' 

nжного ДОкумента про с ' 
_ копію та оригінал пл . плату реєстраційного внеску' 

аТІЖНого доку , 
пакету; мента про оплату вартості інформаційного 

- довідку про банківський paxyнoкl ах '" 
за придбану земельну ділянку (пп .. ф' Р ~КИ, з як~ ЗД1ИСНІоватимyrьси розрахунки 
ан' б . ~&A ІЗИЧНИХ ОСІб - не ПІд . З 8JlВHOCn анКІВСЬКОГО рахунку); ПРИЄМЦ1В така довідка подається 

- копія та оригінал документ . 
виконання дій, пов'язаних із проведен~ що ~OCBIД( чує право уповноваженої особи на 

. аукцІОНУ у випадку необхідності). 

ФІЗична особа також подає СВІ'" • ф" и паспорт та довідку 1Денти 1КацIЙІІОГО номеру фізичної особи _ платника податків. про присвоєння 
Цей перелік документів є вичерпним. 

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

3.16. Уповноважена особа при прийнятті звив Учасників перевіриє: 

- правильність оформления ЗlUIви; 

_ відповідність документів, що додаються до зIUIВИ, переліvv, _.~. встановленому 

пунктами З.ІЗ чи З.14 Положення; 

_ відповідність копій документів іх оригіналам. 

Оригінали документів повертаються звивнику безпосередньо після закінчення 

перевірки. 

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

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

_ ДJUI фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, зареєстроване місце 
проживання та ідентифікаційнИЙ номер у Державному реєстрі фізичних осіб 
_ платників податків та іНШИХ обов'язкових платежів. для іноземних 
громадян та осіб без гpoM8ДRВcтвa - ГPOM8ДJIНCТВO, прізвище, ім'я та по 
батькові (за наявності). постійне місце проживання за межами Украіни; 
_ ДJUI юридиЧНИХ осіб (заснованих z:Pомадинами Укр~ни або. юр~ичвими 
особами УкраіНИ) - найменування. МІСЦезнаходження, lДеВТИФIКIЦ1ЙВИЙ код 
згідно з єдрпоу; 
_ для інозеМНИХ юрИДИЧНИХ осіб,. спільних підприємств - найменування. 

. езнахо"""'еВВЯ та держава, в якій зареєстрована така 10ридична особа та 
MICЦ~. У оо' 
адреса реєстрації представництва в ІСрВ1НІ. 

• па"' доrvмевти своїм підписом та печаТКОІ0; 
_ засвіДЧУє по~.1 aJ'·· 

б подаuv УчасНИКОМ заяву та копії доданих до неі документів' _ зaпиmає в се е ~J • 
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- видає Учаснику Дові 

(додаток 3), вхідний kВиток, . дкуф про ОТРНМ8JfИЯ докум . 
зазначенlUIМ ва зворо-mому б ІН .ормаціЙну картку на лот (eНТlB із зазначенням їх переліку 

ОЦІ умов про додаток 4) та карт 
3.18. Інформ . ведення аукціону) (д ку учаСНlucа (із 

ацШ про особу У ч одаток 5). 
ним документах, не піДJlJlгає розголош~=а (й?го представника) що міститься 

3 19 Д , КРІМ випадків' В поданих 
. . окументи Повертають ' установлених законом 

ся заявнику без ... . 
- ВИJlВJIенНJI помиnок, . реЄстраЦll у випадках: 

ЯКІ вПЛИвають . .. на ЗМІСТ заяви; 

- BlДcyrвoCТ1 на момент подання заяви Документі 
- подання заяви осоБОIО як в, передбачених цим Положенням· 

, а не має на це· . ' 
Цей перелік підстав є вичерпним. ВІДПОВІДНИХ ПОвноважень. 

ПісЛJl виправлення виявлених 
повторно. ПОМилок Учасник має право подати документи 

3.20. Учасник має право оглян зе . 
Оргавізатор зобов'язаний створити утн М~ЛЬНУ ДІлянку до проведення аукціону 
. МОЖJIИВОСn для доступу· . 

д1JIJППOl З метОІО їі огляду. учасниКІВ до земельної 

3.21. Зареєстрована заява є підставою 
умови участі в аукціоні та набуття Учасником :::ту~КЛу задення з Учасником договору про 

ареєстрованого учасника. 

4. Порядок та умови проведення аукціону 

4.1. Аукціон ПРОВОДИТЬСЯ організацією, .па проводить аукціон на підставі 
дo~o~op~. ~ Уповно~аженою особою не раніше ніж через ЗО днів після ~публікування 
офіційнО1 шформaцtl про провeдuня аукціону. 

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

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 учасншdв) доручення на вчинення дій під час 
аукціону, зокрема участь в торгах та підписВНlUl протоколу про результати торпв. Після 
цього представник оргавізаціі, яка проводить аукціон, видає учаснику табличку з 
номером, яка повертається після зaIdвчеННJJ аукціону. 

РеєС1рВЦЇЯ починається за ГОДИНУ та закінчується за 1 О хвиnив до початку аукціону. 

4.4. ПіСМ оголошення початку проведення ayкцi~HY представ~ик організаціі, JПCа 
проводить аукціон, ОЗН8ЙОМЛІоє Зареєстр~ваних учасни~в та присyrн1Х на аукціоні осіб з 
основними правилами проведення аУКЦІОНУ (в частинІ, .що безп~середньо стосується 
проведеВИJI аукціону після цього оголошення) та оголошує ІнфОРМDЦ110 щодо: 

_ харaкreристик земельно~ ділянКИ (місцезнаходження, ~o~i, цільового 
призначення, можливі види ФУНКЦІОНального використвния земелЬНОІ Д1ЛRНки. умови 

оренди тощо); 
_ загальної кількості зареєстроВаних Учасників. допущених ДО аукціону; 

_ стартової ціви лоту. 
4.5. проводить аукціон Ліцитатор в наступному порядку. 
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УКЦІОН починається з . яюц ОГОЛОшення Л' 

111Н11. о протягом трьох ХВили' Щитатором характ 
Зареєстрованих учасників не вис н ПІСJIJI ТРиразОВОГО оголоше:~ИСТИК ЛОТУ та стартової 
ліцитатором, або таке бажанн Ловив бажання придбати л я стартової ціни ніхто з 
орипиияєтьси. я вислови ЛИШе один За е от за ~iHOIO, ОголошеНОIО 

р Єстровании учасник 8V1l'''' 
У . ' ~-~ 

раз1 копи про готовність придб 
два Зареєстровані учасники ЛІ' ати лот за cтaPТOBOIO ціною сповістил 3 ' цитатор збільшу и не менш як 
apeЄCТPOB~ учасником (далі _ ціна) на є ~TaPТOBY ціну, запропонован 

зб1JlЬшеВВJIМ Ц1НИ. Значення кроку a
Vtt 

.' крок аукЦІОНУ з подanьшим ПОСЛІД' о У 
О ../ ... ЦІОНУ встановЛlО Л' вним 

З ргаН1затором у межах ДО 1 О відсотків ста оо. ється щита тором за погодженням 
РТОВОI ЦІни. 

Зареєстрованим учасникам як' 1 • . йв. ' ВІДМОВИЛИСЯ приnбати гаранп 1 внески не повертаються. ~ лот за cтaPТOBOIO ціНОIО, 

У ході a~цiOHY Зареєстровані учасники пові . 
оголошеною Ліцитатором ціною двома б ДОМJlЯlOТЬ про намІР пр.rдбати лот за 

. спосо ами' підняттям твб повернутим до ЛІцитаторІ, ЩО засвід є п ий '. лички з номером, 
(прИЙНJ1Тrи пропозиціі ціни без го;;'су),Р a:~i ЦІни, запропонованої ліЩIТВТОРОМ 
о~лошенНJJМ своєї пропозиції стосовно ціни лот&, яка:::а бтаyrибЛ~:~о~ 01;U'очасним 
mцитатором цінІ, мінімум о, НІЖ названа 
(nnопо~ицUl. . ) на один крок аукціону, але обов'язково кратною кроку 
~.~ ~ Ц1ВИ З голосу . 

. ЯІСщо ~апр~понована Зареєстрованим учасником ціна перевищує оголошену 
ЛІЦитатором цшу, тцитатор називає номер учасника і повідоМJIJlЄ про його пропозицію. 

. У p~i коли ціна, з~ропонована з голосу одним із Зареєстрованих учасників, 
бшьша за цшу, оголошену Ліцитатором, але не кратна кроху аукціону, Ліцитатор трактує 
~ . пропоз~ію ~ згоду Зареєстрованого учасника збільшити ціну на відповідну 
ІС1ЛЬюсть кроюв аyюnову, називає номер цього Зареєстрованого учасника і запропоновану 
ним ціну, кратну кроку аукціону. 

Мовчання Зареєстрованого учасник&, що першим підняв табличку з номером пісJU1 
оголошеНШІ ліцитатором ціни, трактується як згода Зареєстрованого учасника на 
запропоновану Ліцитатором ціну. ПіeJUJ цього Ліцитатор називає номер Зареєстрованого 
учасника, що першим підняв табличку, і оголошує наступну ціну, збільшену на крок 

аукціону. 
у разі коли протягом трьох хвилин піeJUJ триразового повторення останньоі ціни не 

буде запропонована вища ціна, Шцитатор закінчує торги за лотом одночасно з ударом 
"П" .ну аукціонного молотка та проголошеИИJIМ ~OBa родано , називає ЦІ продажу. ЛОта, 

номер Перемо)ІЩЯ і вИ1CJIИЮIє його ДJU1. IJjДПИсавия протоколу, ЯІСИЙ ведеться пІД час 
аукціону. 

4.6. За результатами аукціону організація, яка проводить аукціон, clcJI8д8є ПРОТОКОЛ 
в вому зазначає: 

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

• • І батькові або найменування Переможця. 
_ ПРІЗвище, ІМ JI та ПО . . . 'дписуєтьCJI Переможцем 1 Ліцитатором та затверюкується 
4.7. Протокол ayJCЦ1°HY m ов еИНЯ аукціону. 

Уповноваженою особою У день пр ед . . . аукціОНУ підпИсаний лщитатором протокол аукцІОНУ 
Одразу після З8J(1~еsия б' Після сплати переможцем комісійної винагороди в 

передаєтьCJI уповноввжснUI осо 1. 
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строк не більше 3 днів з дня проведення аукціону Уповноважена особа передає 
переможЦlО ВИТИГ з протоколу. 

Переможець. пий віДМОВlfВСЯ від підписання протоколу позбавляється права на 
подальшу участь " д · . в аукЦІОНІ. о протоколу вноситься запис про відмову Переможця від 
ЙОГО ПlДПlfСанни. У цьому разі протокол підписується Ліцитатором та затверджується 
УповноважеНОIО особою у день проведення аукціону, сума гарантійного внеску 
Перемо)КЦlО не повертається. 

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

• 4.8: .. Кошти сплачені Зареєстрованим учасником як реєстраційний внесок та за 
lнформацllfНlfЙ пакет поверненню не піДnЯraJОТЬ. 

4.9. Копів Протоколу та документи, що підтвеРДЖУIОТЬ сплату Перемохщем 
визначеної за результатами аукціону ціни лоту відповідно до укладеного договору 
купівлі-продажу права оренди є підставОIО для прийняття рішення Організатором про 
укладення між Броварською міською радою та Переможцем договору оренди земельної 
ділянки. 

4.1 о. Усі спори (розбіжності) щодо порядку проведення аукціону розв'ЯЗYlOТЬси 
(врегульовуютьси) під час його проведення організацією, яка проводить аукціон, за 
погодженНJIМ з представником Уповноваженої особи. 

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

4.12. Реєстраційні внески поверненню не підпягають. крім випадків. передбачених 
цим Поридком. 

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

_ втручання в будь-який спосіб У торги осіб. що не заявлені в торгах за конкретним 
лотом; 

_ переміщення у залі. де проводяться торги. без дозволу Шцитатора; 

_ вчинеННJI інших дій. що порушують порядок проведення торгів. 

4.14. Ліцитатор ДJIJI ycyнeННJI порушень та поновлення поридку має право: 

_ усно попередити Зареєстрованого r:асника чи при~yтsrno особу про усунення 
порушень. але не більше одного разу за кожини вид порушень. 

_ вимагати від Зареєстрованого учасника чи присутньої особи залишити зал торгів 
за неодноразове порушення поридку проведення ТОРГІВ; 

_ тимчасово приПИНИТИ проведення аукціону та ого~осити перерву у разі 
порушення Зареєстрованими учасниками правил проведення торпв. 

Результати аукціону 

5 1 П гом зо днів піCЛJI проведення аукціону Уповноважена особа публікує в .. роти б б "'Б оо, оо 
газеті Броварської міської ради «Брова~с~ка панОрВМ8) ~ о ве -СВИТІ роваРСЬКОI МІСЬКОІ 
ради повідомлення про результати TOpnв 13 зазначенням. 

_ місця розташування та розміру земельної ділянки; 
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- ціни продажу права opeНДII 
аукціону; земельної ділянки, Вlfзначеної за результатами 

- цільового призначеННJI земельної діЛJlНКИ. 
5.2. Аукціон визнаЄТЬСJl таким, що не відБУВСJl, у разі: 
- BЇДcyrнocтi Учасників б . а о НОВНОСТІ на торгах лише одного Учасника; 

- коли жоден з Учасників н . е запропонував ЦІНУ, вищу за стартову; 

- не підписанВJI Перемо»щ П· . . ем ротоколу ІЗ зазначенням результаТІВ аукЦІОНУ; 

- не підписаННJI Переможцем договору купівлі-продажу права оренди у 
встановлений цим ПОРJlДКОМ термін; 

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

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

- припинеВВJI та не поновленНJI аукціону в випадках, передбачених цим Порядком; 

- в разі ВИJlвлеННJI піcnя закінченНJI аукціону порушень, Jlкі вплинули (могли 
ВПЛlfвyrи) на його результати; 

- в інших випадках передбачених цим Порядком. 

РішеВВJI про визнанНJI аукціону таким що не відбувся, приймається 
Уповноваженою особою у триденний строк піcnя виникнення підстави ДJIJI такого 

визнaнВJI. 

В разі виникненВJI підстави ДJIJI визнання аукціону таким, що не відбувся, 
Уповноважена особа невідкладно повідОМЛJIє про це Організатора. 

РішеВВJI про визнання аукціону таким, ЩО не відбувся може бyrи оскаржено у 

судовому порJЩКy. 

5.3. Результати аукціону, проведеного з порушенВJIМ вимог ЦЬОГО Порядку, можуть 
бyrи визнані у судовому порядку недійсними. 

ВизнанВJI результатів аукціону недійсними TJlГВe за соБО10 визнанНJI недійсним 
договору оренди, укладеного з Переможцем. 

5.4. У разі приiburrтJl рішеВНJI про визнDННJI аукціону тaкRl\I, ЩО не відбувся, або 
визнaнВJI недійсними його результатів, повторний аукціон може бyrи проведений не 
пізніше ніж через шість місяців з дня набyrrя чиввості таким рішеННJIМ. 

Якщо повторний аукціон ПРОВОДИТЬСJl У зв'язку з ТИМ, щО жоден з учасників не 
ВИJlВив бажання придбати відповідний лот за ціною, ВИЩО10 за стартову, можливе 
знихсеВВJI стартової ціви лота Організатором, але не нижче ціни, ЩО визначена за 
результатами експертної грошової оцінки, з дотримDНВJIМ вимог, установлених цим 

ПорJIДКОМ. 

Повторний аукціон проводиться відповідно до цього Порядку. 

5.5. До участі У повторному аукціоні не до~скаютьСJl Переможе~ь попередніх 
торгів, ЩО не сплатив в установлен~ ~OK варт~сп. лота за договором, ~1ДМОВИВСJl вЧt 
yкnaдeВВJI договору оренди земельНОІ д1JlJlНКИ чи вІД ПІДписанВJI протоколу ІЗ зазначенВJIМ 

результатів аукціону. 
5.6. у разі ВИJlВJlенВJI порушень порядку проведенВJI ayкцi~нy, .. ~кi ВПnИВаІОТЬ на 

об'єктивність визначенВJI Переможця, .. призводить до ДИСКРИМІнацl1 Зареє~ованих 
учасників або іншиМ чином порушуюТЬ ІХ права, УПОВНОВlDlсена особа має право визнаnI 
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аукціон таким, що не відбувся • О та розпочати організаціlО повторних торгів про у"о 
ПОВІДОМІІТИ рганізатора. -. 

б. Укладання договорів куп· . .. . 
�BJI�-продажу права opellДll зеl\feJJы�оI� ДIJlВIIКII та 

ореllДl1 земелы�оіi ДЇnЯНКII 

б ,6.1 .. На підставі затвердженого протоколу аукціону Організатор та Переможець 
зо ов изаНl протягом З баНКI'вськ' .. . их ДНІВ укласти ДОГОВІР КУПlВЛI-ПРОДажу права ореНДІІ а 
Перемо>кець зобов' язаниr. пере ' • n рахувати кошти за придбаний лот (за вирахуванням суми 
гаранТlЙНО~О BHec~) протягом 5 банківських днів з дати укладення цього договору на 
Вll3начеНИlf ОрганІзатором рахунок. 

Якщо Переможець не ~Hic нвnежної до сплати суми в строк, передбачениЯ абзацом 
пеРШlIМ цього пункту, гаранТІЙНИЙ внесок йому не повертається. 

6.~.: Договір. оренди земельної діnинки пiдnигає HOTapiВnЬHoMY посвідчеННIО та 
державНlИ реєстрацІЇ. 

. .6.з. Усі витрати, пов'язані з укладанним та нотарівnьним посвідченНJlМ договору 
КУП1~I-ПРОДажу права оренди земельної дinинки та договору оренди земельної діnинки, 
несе 11 Орендар. 

6.4. Договір оренди земельної 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 проведенНJI 

аукціону та рішенНJIX Броварської міської ради, ПРИЙНJIТИX згідно З цим Поридом, 
визначаютьCJI за погоджеВНJIМ сторін. 

6.6. Договір оренди укладається в 1 О-ти денний термін з моменту прийниття 
рішенни Броварською міською радою про наданни земельної дinинки в оренду та протягом 
ЗО квnендарних днів піспи його укладеННJI пiдnигaє державній реєстрації. 

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

6.8. Право оренди земельної дinинки виникає У Орендаря піспи підписанни акту 
прийманни-передачі земельної дinинки згідно з укладеним договором оренди. 

7. Порядок розподілу та використання коштів від проведення 
аукціону 

7.1. Проведенни робіт з підготовки лоту до продажу на аукціоні здійсНlОЄТЬСЯ за 
рахунок кошriв Уповноваже~ої оС?БИ з наступним ві~шкодуваннJIМ за рахунок 
реєстраційних внесків учасниКІВ аукцlOнr. Проведе~ .. НJI aYКЦIO~y та випл~та ви~агороди 
Ліцитатору здійснюєтьCJI за рахунок КОШТІВ реєстрац1ИНИХ внесКІВ учасниКІВ аукцІОНУ. 

Розмір реєстраційного внеску визнач~ється Упов~оваженою ос.обо~о та 
обчиCJПOЄТЬCJI з ypaxyвaннJIМ потреби у покритn витрат, пов изаних з органІЗацІЄЮ та 

проведенНJIМ аукціону. 
7.2. У разі відмови уповноваженої особ~ від пров~ден~ аукціону сплачені суми 

реєстраційних внесків за вирахуваивим ~aтe~ за б~ВСЬКl ~ерекази повертаються у 
п'итиденний строк з моменту прИЙНJlТI'Я B~OB~HOГO pI~e~ УСІМ Учасникам у повному 
обсизі, а витрати уповноваженої ос?би, пов яз~ з органІЗацІЄЮ та проведе~ ayкцioвr, 
відшкодовуються за рахунок Орnunзатора. В ІНШИХ випадках суми реєстрацlИНИХ внесКІВ 

не повертaJОТЬСИ. 
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Cyм~ га~анті~них внесків за вирахуванНЯМ платежів за банківські перекази 
п?отягом п JIТИ внювських днів з моменту прийнятrя рішення про надання земельної 
Д1JlЯнки в оренду за результатами аукціону, прийнsnтя рішення про визнання аукціону 
111КІ1М, що не ВІДбувся, або визнання недійсними його результатів повертаються усім 
УчаСНIIКам, які не були визнані Переможцями крім випадків передбачених цим 
Порядком. " 

7.3. Уповн~в~ена особа відповідно до договору з ліцитатором сплачує йому 
ВllНагороду у РОЗМІРІ, ЩО зазначається у договорі. 

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

7.5. Іноземні lоридичні особи, іноземні громадяни оплачу.оть вартість лотів 
відповідно до закону в національній валюті на загальних підставах і лише з банківських 
рахунків. 

7.6. Сума гарантійного внеску, сплаченого Переможцем, зараховується в рахунок 
ВllКОНаннв ним зобов'язань за укладеним договором купіВJIі-продажу права ореНдИ 
земельної ділянки і перераховується Уповноваженою особою на рахунок Організатора 
протягом одного банківського дня наступного за днем підписання протоколу аукціону. 

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

7.7. На рахунок Уповноваженої особи надходять кошти: 

- від реалізації Учасникам інформаційних пакетів; 

- реєстраційні внески; 

- гарантіЬі внески. 

7.8. Коmти, що надійшли Уповноваженій особі від реалізації Учасникам 
інформаційних пакетів та реєстраціЬі внески не повертаються У~асникам, та 
використовуються Уповноважено.ю особою на покриn:я .витрат з ПІДготовки та 
проведення аукціонів, а також на П1дготовку наступних аУКЦІОНІВ. 

8. Умови ореНДІІ 

8.1. Істотними умовами договору оренди, зокрема є: 

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

_ використанНJI земельної ділянки за цільовим призначенням; 

_ умови використання земельноі ділянки; 

_ BcтaнOВJIeННJI ДJIJI земельної ділянки обмежень та обтяжень; 

_ дотримaННJI державних будівельних норм. 

8.2. Істотні умови договору оренди, BCTaнOВJIeHi Організатором: 

_ термін оренди: 25 років; 

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

рік; 
_ здійснеННJI відрахувань на розвиток соціальної та інженерної інфраструктури 

міста: 10% загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта містобудування, 
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В1Jзначеноі згіднО. з державним" будівеПЬНIfМIf нормаМIf, без урахуваннв витрат. з 
ПРlщбання та видшеиии земельної діnинкlt, звіпьненнв будівельного майданчика вІД 
будівель, споруд та інженеРНlіХ мереж, вnаштуввннв внутрішньо- та позамаRДВНЧИКОВІIХ 
інженерних мереж і споруд та траНСПОРПIІІХ комунікацій. 

8.З. Про УМОВ" оренди MВlOТlt бyrи поінформовані всі Учасники. За цієї УМОВ'! 
орraиізатор може відмовити ЛереМОЖЦ10 в yкnaдeHHi договору оренди на умовах, ВКl 
вїдрїЗИJIIотьсв від іСТОТИlіХ умов, визначених згідно 3 цим ЛорJIДКом. 

І.В.Сапожко 



ПОДAВЮl: 

земельного відділу, за пропозицією 
·W" •••• 

ПОСТІИНОl КОМІСII З питань 

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

земельного відділу - заступник 
начальника земельного відділу ~~~~~ __ Л.М.Гудименко 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови В.О.Андрєєв 



Реєстраційний номер заяви -----
Дата реєстрації СС_» ____ 200_ ро 
Реєстратор _________ _ 

Додаток 1 

до Порядку проведеННJI аукціону 
з продажу права оренди земельної 

д!линки в м.Бровари, в редакції 
РlшенНJI Броварської міської ради 
від -.:!.:з о {)." 200.9 р. 
НІ! IllII-5(-05 

ЗАЯВА 

на участь у аукціоні з продажу права оренди земельної діЛЯНКl1 

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

----------------------~ 
3аивник(повненайме~анНJl)-_________________ __ 

Ідентифікаційний код або номер - ________________ _ 

Свідоцтво про державну peecтpaцilO (ДJUI юридичних осіб та фізичних осіб -
суб'єктів підприємницької діильності) - _________________ _ 

МісцезнаходженВJI (місце ПРОЖИВВВВJI) - ______________ _ 

Керівник або уповноважена особа-________________ _ 

Паспорт - N2 , виданий ес » _______ ро ___ _ 

Документ, що посвідчує повноваженlUI керівника або уповноваженої особи - _ 

Реквізити банківського рахунку ДJIJI повернеННJI гарантійного внеску: 

Банк ___________ ----------------------------------
отримувач: _______________________________ __ 

Н!!рахунку: __________ -------------------------------

Кодотримувач~ ______ -------------------------------------

МфО: __________ ---------------------------------
3 умовами та правилами проведенlUI аукціону ознайомлений та зобов'изYlОСЬ їх 

виконувати. Виcnовmою згоду щодо умов сплати ком~сійної винагор?~ організації, па 
проводить аукціон, повернення або yrpиманlUl реЄC'l'pаційних та гаранпиних внесків. 

«_» 200_ р. 

МоП. (прізвище та ініціали) 



(3вороmllЯ cmopOlla) 

Перелік документів, ЩО додається до заяВl1 
IOPIIДII'llla особа: 

- нотаріально посвідчені копії установчих документів; 
- копія та оригінал свідоцтв .. 

а про державну peecтpaЦlIO IОРИДllчноі особ.l; 
- копія та оригінал платіжно . оо го документа про сплату гаранТ1ИНОГО внеску; 

- копія та оригінал платіжного документа про сплату реєстраційного внеску; 
- копіlO та оригінал платіжного документа про оплату вартості інформаційного 

пакету; 

- довідка про банківський рахунок/рахунки, з ЯКlfХ здіЙСНlоватимyrься розрахУНЮI 
за придбану земельну ділянку; 

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

- довідка про відсутність заборгованості по заробітній платі; 

- копія та оригінал документ&, що посвідчує право уповноваженої особ.1 на 
ВlfКОН8ННЯ дій, пов 'язаних із проведенням земельного аукціону (у випадку необхідності). 

Фізична особа: 

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

- копія та оригінал платіжного документа про сплату гарантійного внеску; 

- копія та оригінал платіхmого документа про сплату реєстраційного внеску; 

- коппа та оригінал платіжного документа про оплату вартості інформаційного 

пакету; 

- довідка про банківський рахунок/рахунки, з яких здійснюватимyrься розрахунки 
за придбану земельну ділянку; 

_ копія та оригінал документ&, що посвідчує п?вво уповноваженої. особи. на 
ВИКОН8ВНJI дій, пов'язаних із проведеННJIМ земельного аукЦІОНУ (у випадку необхІДНОСТІ); 

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

Виконуючий 
голови - секр 

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 

_---.r.l-.М.гудиМенко 

В.О.Андрєєв 



Додаток 2 

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

затвердженого рішеННJlМ 
Бровав.ської міської ради від _ 

~ З.РІ 2009 р. 
Н!! -I()(I-5~a-

Журнал реєстрації 

заяв Учасників аукціону з продажу права ореНДІІ земелы�оіi діЛПНКl1 
1. Реєстраційний номер 
покупцв. ______________________________________________________________ __ 

2. Дата реєстрації; номер 
дорученНJI. ________________________________________________________ ___ 

З. Н8ЙменуванНJI Учасника -юридичної особи 

4. Прізвище, ім 'JI та по-батькові Учасника - фізичної особи, або представника Учасника-
юридичноїособи ___________________________________________________________ _ 

S. МісцезнаходженНJI або місце проживaнНJI Учасника (поштові 
реквЬити), _____________________________________________________ _ 

6. Банківські 
реквізити, _______________________________________________________________________ _ 

7. Документ про сплату реєстраційного внеску 

8. Документ про сплату гарантійного внеску 

9. Документ про оплату інформаційного пакету 

10. з земельною дїJIJlнКою ознайомлений 

(підпис) 



ознаймnений і згодеll 

12. З порядком оплаТlі за ПРllдбаШIЙ 
об'єкт ознaRомлений і згоден 

13. Картку Учасника аукціону одержав 

14. Із санкціями за порушення правил 

ознaRомлений і згоден 

15. Достовірність даних, внесених до 

журналу реєстраціі, засвідчуlO 

Документи у KinьKocтi, ________ apкymiB 
прийняв, __________________ __ 

ВихонYlО 

(підПlіС) 

(піДПlIС) 

(підпис) 

(підпис) 

(підпис) 

(підпис) 

І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

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

земельного відділу - заступник 
начальника земельного відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Л.М.Гудименко 

В.О.Андрєєв 



Довідка 

Додаток 3 

до Порядку проведеНflЯ аукціону з 
продажу права оренди земельної 

ділянки в М. Бровари, 
затвердженого рішенням 
Броварської міської ради від 

23 ()~ 2009 Р. 
Не 1{){I-.1-r-()~ 

"ро Оll'Р'IA,аннл дОКУА'ЄНІІ,ів від У.,аСІІ,,,(а aYKI(iOllY 3 "родаз/су "рава opelldll 
3еА,елыl;; дїЛЯНКІІ 

ця довідка видана Учаснику аукціону з продажу права оренди земельних ділянок в 
М. Бровари __________________________ --:-_ 

(прізвище, ім'я, по-батькові фіЗI"IНОї особи, повне наПменуваННR ЮРІІДІІЧІІОЇ особи) 
втоМу,що ____________________________________________ ___ 

(наП,.,енуоаННR Уповноваженої особи) 

прийняті наступні документи: 

::--____ 200_р. 

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



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 з 
продажу права оренди земельної 
ділянки в м. Бровари, 
затвердженого рішенням 
Броваg,cької міської paдll від _ 

J.:J. [)~ 2009 р. 
НІ! ~-51f'-РS" 

Інформаційна картка на лот 

Дата проведення аукціону - <с_» ____ 200_ року. 

Найменування лоту - право оренди земельної ділянки nлощеJO __ га, 
розташованої за адресоJO м. Бровари, ______________ ' 

Цільове призначення земельної ділянки - ______________ _ 

Строк ореНДІі - років. 

Розмір орендної плати - гривень на рік. 

Стартова ціна лоту - гривень. 

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



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~::::::'J§~~ 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Л.М.Гудименко 

В.О.Андрєєв 



ДодатокS 

до Порядку проведення аукціону з 
продажу права оренди зеt.lельної 

ділянки в м. Бровари, 
затвердженого рішенням 

Броварської міськоі ради від 
d'3.0-/ 2009 р. 

Н!! ~Щ~-$~-

Картка учасника аукціону 

Дата проведення аytщіону - «_)) ____ 200_ року. 
Найменування учасника-___________________ _ 

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

Лот, на JIКИЙ претендує учасник: ______________ __ 

(ПОСIIJUI. піДПlіС, прізВlіще та ініціали представНJlка Уповноваженоі особи) 

м.п. 



L 

(3ВОРОIllІІЯ сmОРОllа) 

Умови проведення аукціону 

(ВІІТЯГ з Порядку проведе • ННЯ аУКЦIОllУ з продажу права ореНДІІ зеl\fельної 
діЛИНКII) 

4.1. Аукціон проводиться організаціЄIО, яка проводить аукціон, на підставі 
дo~o~~py .. ~ Уповно~ажеНОIО осоБОIО не раніше ніж через зо днів після опублікування 
ОФЩІИНОІ ІнФормац11 про проведння аукціону. 

42 Н .. .. а aYKЦ1~HI .можуть бyrи присутні Зареєстровані учасники (іх представники), 
представники орган!в M!cцeBOГ~ самоврядування м. Бровари, засобів масової інформації та 
громадських ~.рганlзацIЙ. І~ШІ особи можуть бути присутні на аукціоні за ЗГОДОІО 
Уповно~юкенО1 особи. АукЦІОН проводиться за HВRBHOCТЇ не менше двох Зареєстрованих 
учаСНИКІВ. 

4.З. у день проведення аукціону особою організацією, яка проводить аукціон, 
проводиться реєстрація присутніх Учасників. Учасник (його представник) зобов'изаний 
пред'явити паспорт та (дли представників учасників) дорученни на вчиненни дій під час 
аукціону, зокрема участь в торгах та підписвнни протоколу про результати торгів. Пісnи 
цього представник організації, па проводить аукціон, видає учаСНІIКУ таБЛІIЧКУ з 
номером, па повертається післи закінченни аукціону. 

Реєстрація починається за годину та закінчується за 1 О ХВИШІН дО початку аукціону. 

4.4. Післи оголоmенни початку проведенни аукціону представник організації, яка 
проводить аукціон, ознайомлlOЄ Зареєстрованих учасників та присутніх на аукціоні осіб з 
основними правилами проведенни аукціону (в частині, що безпосередньо стосується 
проведення аукціону пісnи цього оголошенни) та оголошує інформаціlО ЩОДО: 

_ характеристик земельної ділинки (місцезнаходжевни, площі, цільового 
призначенВR, можливі види функціонального використанни земельної ділинки, умови 
оренди тощо); 

_ загальної кількості зареєстрованих Учасників, допущених до аукціону; 

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

Аукціон починається з оголо~еННR Ліцитатором характеристик ло~ T~ cтa~OBOЇ 
ціви. Якщо ПРОТRГом трьох хвилин П1сnи триразового оroлошенни cтa~TOBOl цІНИ НІХТО З 

Зареєстрованих учасників не висловив бажанни придбати лот за ЦІною, оголоmен~ю 
ліцитатором, або таке бажанни вислови лише один Зареєстрований учасник, аУКЦІОН 

припиниєтьCR. 

у разі коли про готовність п~идбати лот ~a стартовою ціною с~овістили не менш п 
два Зареєстровані учасники,. тци;атор зБІЛЬШУЄ с:твртову ЦІну, запроп?новану 
Зареєстрованим учасником (дат - ЦIH~), на крок аукцІОНУ ~ подальшим ПОСЛІДовним 
збільmеВНRМ ціви. 3иачеВНR кроку аУКЦІОНУ встввовлюєтьCR Шцитатором за поroдженвим 
з Організатором у межах ДО 1 О відсотків стартової ціви. 

Зареєстрованим учасникам, икі відмовилися придбати лот за стартовою ціНОIО, 

гарантійні внески не повеРТ8ІОТЬCR. 

У ході аукціону ЗареЄ':"rPоввві учасники повідо~ть про намір придбати лот за 
оголошеною Шцитатором ЦІНОІО двома способами: П1ДВЯТ1'ИМ таблички з номером, 
повервyrим ДО ліцитатор&, що засвідчує прийвптя ціви, запропонованої ліцитатором 



(приііНJ1Тl'Я ПРопозиції ціни б 
оroлошенням своєї ПРОПОЗИЦІ·.. ез голосу), або піднятrям таблички • . І стосовно ціни з одночаСНllМ 
лщитатор~м ~IHa, мінімум на один к ок лота, .яка повинна бути бinЬШОІО, ніж названа 
(пропозицІЯ ЦІНИ з голосу). р аукЦІОНУ, але обов'язково краТНОІО кроку 

. Якщо ~апропонована Зареєстрованим . 
лщtrrатором ЦІну, ліцитатор нази учасником ЦІна перевищує оголошену 
У. . ває номер учасника і повідомляє про його пропозиціlО 

разІ коли Цlна, запропонована . 
більша за ціну, оголошену Ліцитато з голосу одним із Зареєстрованих учасників, 
таку пропозицію як згоду Зареєс po:~ але не кратна KPO~ аукціону, Ліцитатор трапує 
кількість кроків аукціону називає H~ аного учасника зБІЛЬШИТИ ціну на відповідну 
НlіМ ціну, кратну кроку a~KцiOHY. мер цього Зареєстрованого учасника і запропоновану 

Мовчання Зареєстрованого учасни . оголошення ліцитатором ціни кв, що першим Пlдняв табличку з номером після 
запропоновану Ліцитатором цiH~ w:=::я ~~ згода Зареєстрованого учасника на 
учасника, що пе шим· . . го щита тор називає номер Зареєстрованого 
аукціону. р ПІДНЯВ табличку, І оголошує наступну ціну, збільшену на крок 

У . б разІ коли протягом ~ьox ~вилин після триразового повторення останньої ціни не 
уде. запропонована вища Ц1На, Ліцитатор закінчує торги за лотом одночасно з ударом 
аУКЦІОННОГО моло~а та проголошенням слова "Продано", називає ціну продажу лот&, 
номер Переможця І викликає його для підписання протоколу, який ведеться під час 

аУКЦІОНУ. 

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

- назва лоту; 

- стартова ціна лоту; 

_ результати торгів (остаточна ціна продажу); 

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

4.7. Протокол аукціону підписується Переможцем і Ліцитатором та затверджується 
Уповноваженою особою у день проведения аукціону. 

Одразу ПЇCЛJJ закінчення аукціону підписаний ліцитатором протокол аукціону 
передається уповноваженій особі. теля сплати переможцем комісійної Вlmагороди в 
розмірі 4% від остаточної ціни продажУ лоту в строк не більше З днів з дня проведення 
аукціону Уповноважена особа передає переможцю витяг з протоколу. 

Перемо>кець, JIКИЙ відмовився від підписання протоколу, позбавляється права на 
подальшу участь в аукціоні. До протоколу вноситься запис про відмову Переможця від 
його підписання. У цьому разі протокол підписується Ліцитатором та затвеРДЖУЄТЬСJl 
УповноважеНОIО особою у день проведения аукціону, сума гарантійного внеску 
ПеремоЖЦJО не повертаєтьСЯ. 

За умови наявності достатньої кількості Учасників, що в~иnи бажання придбати 
лот, Уповноважена особа поновлює торги у день проведения аУКЦІОНУ. 

4.8. Кошти сплачені Зареєстрованим учасником як реєстраційний внесок та за 
іиформацiйниit пакет поверненню не пiдпяraIоть. 

4.9. Копія Протоколу та докум~ити, що п~е~джують сплату Переможцем 
визначеної за результатами аукці?НУ ЦІНи лоту ВlДПОВ1Дно. до yкnвдeH~ro договору 
купівлі-продажу права оренди є ПІДставою для прийнятrJl РІшення ОрганІЗатором про 



Уклвдення між БроваРСЬКОІ0 а.ІI·С оо 
• n bKOIO paдOIO та Переможцем договору оренди земельно. ДIЛJlНКИ. 

4.10. У сі спо~и (розбіжності) щодо порядку проведення аукціону розв'язуються 
(врегупьов)'JОТЬСЯ) ПІд час f.ioro проведення організаціЄJО, яка ПРОВОДІІТЬ аукціон, за 
погодженням з представн"ком Уповноваженої особи. 

4.11. Гарантійний внесок перераховується всім УчаСНlfкам відповідно до пункту 7.2 
цього Порядк?' H~ їХ ~оточні рахунки, зазначені в документах, які додаються до заяВl1 про 
участь в аУКЦІОНІ, крІМ Переможця та Учасників, які не виявили бажання ПРflдбати лот за 
стартовою ціною. 

4.12. Реєстраціf.iні внески повернеННJО не підпягwоть, крім внпадків, 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 
потом; 

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

- вчинення інших дій, ЩО порушують порядок проведення торгів. 

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

- усно попередити Зареєстрованого учасника чи присyt1ПО особу про усунення 
порушень, але не більше одного разу за кожний вид порушень; 

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

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

голови-



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 

~ЕЕ~:::--r_л_.м.Гудименко 

В.О.Андрєєв 



Договір 

Додаток 6 

до Поридку проведення аукціону з 
продажу права оренди земельної 
діЛЯНЮІ в м. Бровари, 
затвердженого рішенням 

Броварської міської радll від 
.,гз. О( 2009 р 

Н!! IO(I-!W-aJ . 

куn;вл;-nрода:lIСУ права ОРЄllд" 3єJf.елы�оl1 діЛЛІІ"" 

М. БроваРlf 
(С_» ____ 200_ р. 

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

~ _____ з однієї сторони, та 
(надani - Покупець) в особі ---------------,-щ-О-д-іє 

на підставі ____________ -', з другої сторони, yкnanи цей договір про 
викnaдене ни)кче: 

1. Предмет договору 

1.1. Відповідно до результатів аукціону з продюку права оренди земельної дїnЯНIQI, 
підтверджених протокonом аукціону Н!!_ від СС_» 200_ року, Продавець 
передає, а Покупець оплачує та приймає право оренди земельної ДЇnЯнки, зазначеної в 
пункті 1.2 даного Договору, на умовах, зазначених в пункті 1.3 даного Договору. 

1.2. Договір поширюється на право оренди земельної дinянки визначеної 
наступними харaкrеристиквми: 

• місцезнаходження: м. Бровари, __________________ ~; 

• пnоща- га; 

• цільове призначеиия-______________________ ; 

• наявні обмежеиия та оБТDсения - __________________ ; 

• нормативна грошова оцінка - гривень. 

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

• строк оренди - __ років; 
• орендна мата - ______ гривень на рік. 

Інші умови оренди визначаються договором 
Сторони yкnвдyть на підставі даного Договору. 

2. зоБОв'D~аннD сторін 

оренди земельної дimmки, ЯКИЙ 



2.1. Продавець ЗОбов'язується: 

2.1.1. ПередаТlf Покупцеві 
договору оренди земельної дinя право оренди земельної ділянки шляхом укnодення 
даного Договору. нки протягом _ календарних днів з моменту укладення 

2.1.2. HaдaТlI Покупцеві ВСІО інф . 
зазначеної в пункті 1 2 Д opMaцllO щодо характеристик земельної дiJIRНЮI 

. аного договору, та умов її використання. ' 
2.2. Покупець зобов'язується: 

2.2.1. Оплатити вартість придб 
(п'яти) банкіВСЬЮfХ ДН· аного права оренди земельної ділянки протягом 5 

ІВ З моменту укладення цього договору. 

2.2.2. ПРИЙНЯТlf від Продавця право оо • оренди земелЬНОI ДІЛЯНКИ шляхом укладення 

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

3. Порядок розрахунків 

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

3.2. Вартість права оренди земельної ділянки, визначена за результатами аукціону з 
про~ права оренди земельних ділянок в м. Бровари згідно з протоколом аукціону 
N!!_ ВІД «_» 200_ року, становить гривень. 
3 ypaxyвaнНJJМ попередньо сплаченого Покупцем гарантійного внеску в сумі 
_____ гривень оплаті за цим договором підлягає гривень. 

3.3. Покупець зобов'язується оплатити вартість права оренди земельноі ділянки В 
повному розмірі ПРОТJlГом 5 (п'яти) банківських днів з моменту укладення даного 
Договору. 

4. Відповідальність сторін 

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

Украіни. 

4.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов'язань за цим 
Договором, JlКlЦO таке порушенНJI було викnикaно змінами В чинному законодавстві 
Украіни. 

4.3. В разі порушення Покупцем пункту 3.3 дaн~гo. Договору Продавець має право 
відмовитися від укладенНJI договору оренди земenьНОl ДШRнки. В цьому випадку даний 
Договір вважитиметьCJJ припиненим в OДR?CТOPOH~OMY порядку З MOMeH~ отримaRНJJ 
Покупцем повідомлення Продавця про ВІДМову Вl!,- договору. Спnачении Покупцем 
гарантійний внесок в цьому випадку поверненню не П1ДJlJlГllє. 

s. Форс-мажорні обстаВИНl1 
5.1. Сторони звїnЬНJIIОТЬСЯ від відповідальності за часткове або пов!'е невиконання 

зобов'язань за цим Договором, Jll(ЩО це невиконання є прямим наслІДКОМ обставин 
непереборної сили, що виниКЛИ піCJIJI підписввня Договору, які Сторони не МОГЛlJ 
передбачити та попередити. 

6. Термін діі договору 



б.1. Договір набуває Чlfнності з моменту підпш:анНJI ііоro Сторон~ш і діє до ііого 
остаточного виконання. 

б.2. Одностороннє розірвnння даного Договору допускається ВJIКJlЮЧНО В ВllПадку 
зозначеному в пункті 4.3 даного Договору. 

7. РеквізllТl1 сторіІІ 

Продпвсць 

Броварська міська рада 

07400, м. Бровари, вул. Гагарін&, 15 
п/р ____ _ 

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

Покупсць 

І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицієlO ..... . ... 
ПОСТІИНОl КОМІСll 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 . 

.М.Гудименко 

В.О.Андрєєв 



Виконуючому обов'язки міського 
11 Q eJ-SI''!'oIt6t1a - секретарю ради 

Сапожку І.В. 

111..0/. оі 

ПОДАННЯ 

Просимо розглянути на черговому засіданні Броварської міської ради 
питання щодо продажу права оренди земельної ділянки площею 1,6553 га, 

розташованої по Об"їзній дорозі в районі розміщення овочевої бази: 

1. Продати право оренди земельної ділянки площею 1 ,6553 га, 
розташованої по Об"їзній дорозі в районі розміщення овочевої бази, шляхом 
проведення аукціону. 

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

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

Виконуюча обов'язки начальника 

земельного відділу - заступник 

начальника земельного відділу Л.М.Гудименко 

І Бр"" :' ~ ,01 • ,...:.' .~.:' ~.'K 
B.xl...t ~.:... ,І} і-Л 
~~ O{-tJ 

'--...:...... р. 
І 
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