
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київськоl ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про продаж права оренди земельної ділянки ~ 
площею 0,1400 га, розташованої по Об'їзній дорозі 
в районі розміщення АЗС ТОВ ,,Автобансервіс" 

• 1.1 

Розглянувши подання земельного відділу від 13.05.2009 року Н!! 933 
про продаж права оренди земельної ділянки площею 0,1400 га, розташованої 
по Об'їзній дорозі в районі розміщення АЗС ТОВ "Автобансервіс" , 
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 
Україии <<Про місцеве самоврядування в Україні», а також враховуючи 
пропозиції постійної комісії з питань розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, будівництва та інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Продати право оренди земельної ділянки площею 0,1400 ra, 
розташованої по Об'їзній дорозі в районі розміщення АЗС ТОВ 
"Автобансервіс" , шляхом проведення аукціону. 

2. Затвердити Порядок проведення аукціону з продажу права оренди 
земельної ділянки площею 0,1400 га, розташованої по Об'їзній дорозі в 
районі розміщення АЗС ТОВ ,,Автобансервіс" (додається). 

3. Визначити уповноваженою особою на підгоТ?вку та проведення 
аукціону комунальне підприємство БроваРСЬКОI міської ради 

<d)ровариінвестбуд». 

4. Уповноваженій особі (KO~~HOМY '" піДnPИ~СТВУ Броварської 
міської ради <фровариіивестбуд») ~ДІИСНИТИ ДІІ щодо mдготовки л?ту д~ 
продажу на аукціоні, передбачеНІ п.3 Порядку проведеНВJl аУКЦІОНУ з 

пр оренди земельної ділянки площею 0,1400 га, розташованої по 
одажу права ТОВ А б . " 

Об'..... . ви"ОНІ' розміщення АЗС "вто ансеРВІС ,а саме: 
ІЗНІИ ДОРОЗІ вр ... 

б иконання документацll з землеустрою по лоту; - за езпечити в . 
_ замовити експертну rpошову ОЦІНКУ лота. 

ЗАТ ,$poapfaIta"',.,...·S7p. а .... НІ_ 
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s. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 
комісію з питань розвитку та благоустрою територій, земельних відносин, 
архітектури, будівництва та інвестицій. 

Виконуючий обов'язки місько 
голови - секретар ради 

м. Бровари 
від 28 травня 2009 року 
Н!! 11J,1- Gj-O!T 

І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

·00 • . за ПРОПОЗИЦІ огов1ДЦШУ, земельн .. • і з питань . 
постіЙНОl КОМІСІ ою теРИТОРІЙ, 
розвитку та ?Л~~:U~рхітеКТУРИt 
земельних ВІДН інве~цій _ 
будівництва та, ки начальника 

нуюча обов яз .. вико . ілу _ головнии 
земельного ВІДД • ілу 
спеціаліст земельного ВІДД 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Начальник юридиЧНого відділу 

Начальник управління 
міСТоБУдуВання та архітектури _ 
ГОЛОВНИЙ архітектор міста 

НаWf8JIЬНИК загального відділу 

ГOJIова ПОcтiJlиоі КllAliclі 31111тJцп, 
P\!3IDrrКY та бnaroyСТроIO терИТорій, 
3eмwIыівх Відносин, IlpJdТВltТypи, будіВНИЦТВа та інвеСТИЦій 

С.А.МаЙборода 

В.О.Андрєєв 

Л.Є.Рибнова 

Н.І.Гна'ПОJC 

ІР! C.B.~ 



Затверджено: 
Рішенням Броварської міської ради 
від /,1. 01: 09 N! H-lf-БJ-1J.Г 

ПОРЯДОК проведення аукціону з продажу права 
оренди земельної ділянки 

Порядок прове~е~ня а>;сціону з продажу права оренди земельної дimппcи (надалі _ 
Поридок) розроблении ~1ДПОВIДНО до КОНСТИ'І)'Ціі Украіни, Земельного кодексу Украіни, 
Госп~дарського ~ Цившьного кодексів Украіни, Бюджemого кодексу Украіви, Законів 
УКРВ1ВИ (~po МІсцеве самоврядування в Украіні», «Про оцінку земель», «Про оцінку 
МВЙRа, маинових прав ~ професійну оціночну діяльність», «Про оренду землі», інших 
нормативно-правових ВІ<Т1В з питань регулюввнНJI земельних відносин в Украіні. 

1. ЗагanьвіпоnожеННR 

1.1. Цей Порядок визначає процедуру підготовки, організаціі та проведення 
земельного аукціону (далі - аукціон) з продажу права на оренду земельної дiJuппcи, 

зазначеноі в пункті 1.2 цього Порядку. 

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

- аукціон - форма провеДeRRJI земельних торгів, за ПОЮ об'єкт торгів продається 
учаснику, що запропонував за нього найвищу ціну, па фіксуєrься у ході проведCШIJI 
торгів ліцитатором; 

_ гаравтійвий внесок - внесок, JПCИЙ має сплатити претендент до подaRRJI ЗВJIВи на 

участь у аукціоні як забезпечеRRJI своіх зобов'JlЗВНЬ в разі перемоги у аукціоні та JПCИЙ 
CКJIaДaє 10% від стартової ціви лоту; 

_ зареєC'l'pОВавиі учасник - учасRИIC, який, оплатив peєcтpaцi~ та гаравтіАвий 
ВRесІСИ та зареєструвався перед початком проведеНRJI земельного а)'КЦ10НУ; 

_ земельна дimпп<a _ земельна дiJIJппca площею 0,1400 га, розтamов~а в м. ~ровари 
ПО Об'їзній дорозі в районі розміщеНRJI АЗС ТОВ ссАвтобансеРВIС», з цшьовим 
ПризначеlПDlМ - землі комерційного ВИІСориcтaНRJl; 

. ..rimU'lЛЬна вадбавYl'IІ на пу в ході аукціону здійснюється 
. - крок аукцІОНУ - m.апu." оо ...- • 

П1ДвИЩеввя стартової та кожноі наСТУПНОl ЦІНИ лота; 
. _т ... аціі яка проводить аукціон, - фізична особа з 

- лщитатор - представник ор ... Аа.... , • б 
B;nn • • ТaJ б досвідом проведеНRJI торпв, па езпосередвьо 
~ов1ДRОЮ П1ДГОТовкою а о • 
проводиТь торги на аукціоні; 

•• ДЇJIJDП<И з визначеними умовами її оренди, що 
- лот - право на оренду зсм.mп:НО1 . 

ВI!CТВВnиється ДЛJI ПРОдажУ на ayкцt0Н1; 

- організатор _ Броварська міська рада; . . . . 
. _ спеціалізована орraН1ЗВЦ1JI, яка має веоБX1ДВJ 

- оргавізaцiJl, па прово~ аyxцtо~ладн8ИRJI та фахівців з відповідним досвідом 
дпа nPоведеRНJI аукціону примuцеlПlJl, о 
Роботи; 



-оревдодавеЦ)земельвоі~ Б - роварська міська рада; 

- переможеЦ) - особа з числа учасників 
ВШ1вmцy ціну; , яка у ході аукціону запропонувала за пот 

- реєстраційний внесок - внесок який П 
yqасвика аукціону і JlКИЙ СПРJIМовуєтьс~ на по ретендент сплачує за реєстрацію його як 
posмїp реєстраційного внеску особою становить i;n( ~ витрат щодо проведенНJI аукціону; 

CIMHaдWIТЬ) гривень; 

- стартова ціна - ціна права на оренду земельної . оо 
продаж nота ва аукціоні; ДШЯНКИ, з ЯКОІ розпочинається 

- уповвоважена особа - визначена Броварською . 'й . МІСЬКОЮ радою юридична осоБІ, 
1К13Д1 свює ПІДГотовку nота до продажу на аукціоні; 

- уповвоважена особа учасника - осоБІ, яка діє в інтересах претенд .. 
Ф 

оо. еита на ПІДставІ 

вапежиим чином о opмneHol ДОВІреності або статуту (поnожеННJI засновницького 
договору) учасника - юридичної особи; _ ' 

- учасник - осоБІ, па відповідає встановленим цим ПоnожеВНJIМ та чинним 
3~OBO~CТВOM вимогам, подала відповідні документи та зареєстрована Виконавцем 
в1дІІов1дв0 до Ц)ого ПоnожеНИJl. 

1.3. Орендарем земельної ділянки може бути гром8ДJIНИН Укрвіви та івоземної 
держави, особа без громадинства, українська та іноземна юридичва особа. 

1.4. Рimевия про HaдaвнJI земельної дimппm в оренду за результатами аукціону 
з~тверджує Броварська міська рада ва підставі Протоколу аукціону та документів, що 
~ерджуІОТЬ сплату Переможцем визначеної за результатами аукціону ціви nоту 
в1,ЦІІОВЇДВО до укладеного договору купівлі-продажу права оренди. 

1.5. Уповноважена особа має право відмовитися від проведеВВJI аукціону не пізвimе. 
ніж за 10 днів до його проведеВВJI з обов'язковою публікацією офіційної інформації про 
cкaCYВВВВJI аукціону із зазвачеНВJIМ причини cKacyв8ВНJI на офіцііівому сайті міської ради 
у мережі Івтернет. РішеВНJI Уповноваженої особи щодо відмови від проведеВВJI аукціону 
може бути скасоване Броварською міською радою. . 

ПовідомnеИИJI про cкacyв8ВВJI аукціону не пізніше. ніж H~OГO ДВJI пі~ 
ПРИЙИnТя рішеВВJI про його cкacyв8ВВJI надсилається Оргamзатором усІМ учасникам. JIIQ 

ПОдалИ ЗIUlВИ про участь в аукціоні та ліцитатору. 

у разі скасув8ИВJ[ аукціону Уповноважена особа повертає учасникам peєcтp~ та 
~p~ ввески. спЛачені ними У зв'язку з подllНВJlМ заяв. про участь в аyкцtоИ1. ве 
lI1Звimе ніж протягом п'яти банківсЬКИХ днів. 

РitnеВВJI про скасуваввя аукціону мож~ бути оскаржено в судовому порядку. 
1 6 К . та проведеНВJIМ аукціонів здійснює Оргавізатор 

б '. OвтpoJIЬ за mдrотовкою . 
езпосередвьо або через своі орГВВИ. 

• .оо та проведеНВJl аукціону 
2. ПоввоважеВНJl щодо оргаВJЗацu 

2 
. оо' та проведеВВJI аукціонів. Броварська міська 

.1. 3 метою безпосереДНЬОl mдroтовІСИ 
Рада призначає Уповноважену особу. 

2 2 
.....vmП. повноважеВВJI: 

. .Уповноважена особа має Ha\l.L.1-



• здійснює підготовку лоту до аукціону; 

• о~иmoДlПOє інфор~ацію про проведення 
відмоВУ вІД проведеННJI аУКЦІОНУ; аукціону, умови участі в аукціоні, 

• забезпечує ознайомлення Учасників з інф . 
тоМУ числі з цим Порядком), інформацією по лоту о~мацlЄЮ ЩОДО проведення аукціону (в 

, .J •• IОВами оренди; 

• приймає документи від Учасників· , 

• відкриває окремий банківський рахунок ДnR обслуговування аукціонів; 

• укладає договір з організацією, па проводить аукціон; 

• прийм~є від Учасників реєстраційні та гарантійні внески реалізує інформаційні 
пакети по аукцІОНУ; , 

•. передає оргавізації, па ~оводить аукціон, документи, необхідні ДJIJI реєстрації 
УчасВИIQВ в день проведеВВJI аyюuону та проведения аукціону; 

• повертає СІШачені гарантійні внески Зареєстрованим учасиихам JПd не 
перемогли в аукціоні (крім випадків, визначених цим ПоложеИНJIМ); , 

- піСШІ ПРИЙВJlТТя Рішевни про надання земельної дimmки в оренду за 
результатами аукціону, перераховує на визначений Броварською міською радою рахунок 
гаравтійві внески Переможця; 

· _ приймає рішеRВSI про припивеНИJI тalабо поновлеНВR аукціону у ВШlадку 
ВИJlВJIеВВJI порушевия порJIДКy проведеиви аукціону, пе може вп.п:ивути на ЙОГО 
результати, а також у івших випадках, передбачених цим Порядком; 

_ приймає рimевия про поновnеНВR торгів по лоту або припииенви аукціону, у 
випадку коли Переможець відмовився від підпис8ВИJI протоколу аукціону; 

_ приймає рimеввя про визн8ВИJI недїйсВИМИ результатів аукціону в разі 
В1IRВJIеиви піCJIJI заківчевия аукціону порушень, які вПJJИИYJJИ (могли впnивyти) на ЙОГО 
результати. 

2.3. ОргавізaцiJl, па проводить аукціон, залучається до проведеиви аукціону 
Уповноваженою особою. 

2.4. Оргавізація, JID проводить аукціон, має наступні повноважеИНJI: 

організовує підготовку приміщеИНJI, обладн8ВНЯ та персоналу для 

безпосереднього проведеввя аукціону; 
. у . "СИЬ проведeНВR аукціону; 

_ проводить реєстрацІЮ часJПUQВ в рі 

У "-еноЮ особою та відповідно до цього Порядку 
- за ПОГО1nll'еВИJIМ з поВВОВ- 'б _.... . етіх ОСІ' 

ПрИЙМає рішеRВSI щодо допусКУ ва ауІСЦ10В тр , 
_ . а "па проведевни аукціону; 

_ самостійно призначає тцитатоР ,.,.,-
ід час проведеВВJI аукціону; 

_ забезпечує дотримaнВJJ поридкУ п 
JIЬтати аукціону. 

- складає протокол про резу 
дIUКY ва аукціоні 

з. ІПдготовка лоту до про 
" 



- здійснює підготовку лоту до аукціону; 

- О~ИJПOдвює івфор~ацію про проведено а . 
відмову вІД проведеННJI аукЦІОНУ; УКЦІОну, умови участі в аукціоні, 

- забезпечує ознайомлено Учасників з інф . 
тому чиcni з цим Порядком) інформацією п ормацlЄЮ щодо проведеННJI аукціону (в 

, о лоту, умовами оренди; 

- приймає документи від Учасників' , 

- відкриває окремий банківський рахунок дпя обслуговування аукціонів; 

- ліцитатора укладає договір з організацією, яка проводить аукціон; 

- прийм~є від Учасників реєстраційні та гарантійні внески, реалізує інформаційні 
пвхсти по аукцІОНУ; 

-. передає організації, па ~оводить аукціон, документи, необхідні для peectpaцiї 
УчасВИК1В в день проведеНJUI аукцІОНУ та проведеRНJI аукціону; 

- повертає сплачені гарантійні внески Зареєстрованим учасникам JПd не 
перемогли в аyzщiоні (крім випадків, визначених цим ПоложеlШJlМ); , 

- піCЛJI ПРИЙRJ1ТrJl РішеНВJI про надання земельної дimm:ки в оренду за 
результатами аyzщiоRY, перераховує на визначений Броварською міською радою рахунок 
raрантійві внески ПеремоЖЦJI; 

- приймає рішеВВJI про прШІИВeннJI тalабо поновлеНRJI аукціону у випадку 
ВИDJIеВНJI порушеНВJI порJIдКY проведеввя аукціону, ве може вII.JIИВyти на ЙОГО 
результати, а також у інших випадках, передбачених цим Порядком; 

_ приймає рішеRRJI про поновлеввя торгів по лоту або припивеВНJI аукціону, у 
випадку коли Переможець відмовився від підпиСа&НJI протоколу аукціону; 

_ приймає рішеRВJI про визнlIВНJI не~сними результатів аукціону в "разі 
ВIIDJICВНJI ПЇCЛJI звхівчеВВJI аукціону порушень, JIК1 ВПJIИВYЛИ (могли вплинути) на иого 
результати. 

2.З. ОргавізацїJI, ва проводить аукціон, залучається до проведеRRJI а)'ІЩіону 
Уповноваженою особою. 

2 4 Ор .. прово'""'"- аукціон, має наступні повноважеRRJI: •• гamз8Ц1Jl, па _ .... -
• • ttV приміщеВНJI оБЛ8ДВaIIIIJI та персоналу ДJIJI . _ оргamзовує ПіДГОТОв ... " , 

безпосерсдвього проведеВВJI аукціону; 
. Учасників в день проведеRНJI аукціону; 

- проводить peєcтp8ЦUO 
. у аженоЮ особою та відповідно до цього ПорJlДК)' 

- за погоджеВВJIМ з повноВ "б 
пр . enx ОСІ' ИЙМає рішеRВJI щодо допуску на аукЦІОН тр , . 

• ДJIJI проведенНJI аукціону; 
- самостійно призначає mцитaтора 

під ЧаС проведеВНJI аукціону; 
- забезпечує дотримВВНЯ порядкУ 

_ складає протокол про результати аукціону. 
oдfDКY на аукціоні 

3. Підготовка лоту до пр 



3.1. Пїдготовка аукціону триває не біль . 
оргавізатором або (у випадках визначених ~ як один МІСЯЦЬ та ВКJПOчає забезпечеНВJI 

_ виготовлеНВJI документвц..... ЦИМ орядком) Уповноваженою особою: 
11 ІЗ землеустрою по лоту' 

- замовлення експертної грошової о . ' 
пота. Експертна оцінка проводиться відповідн Цlнки~ота та затвердженНJI стартової ціви 
КМУ від 11.10.02 р. Ко 15З 1 С . о до ето~ки, затвердженої постановою 

. - . тартова ЦІна лота ДОРІВНЮЄ ЦІ'н .. 
результатами експертноі грошової оцінки' и, встановлеНОI за , 

- виготовлення технічного паспорта земельної ділянки; 

. -. оприmoднеННJI повідомлеННJI про продаж права оренди земельної дiJUmки на 
аУКЦІОНІ ПIЛJlXом: 

- опублікуваивя о:о~ошенНJI В газеті Броварської міської ради «Броварська 
п~орамю) та на веб-сaиn Броварської міської ради із зазначеНRJIМ розміру та 
М1сцезнаходжеВВJI земельної ~, ії цільового призначеННJI, номера телефону, 
за JIКИМ можна отримати додаткову Інформацію; 

- розміщеННJI на земельній дi.nянці рекламного інформаційного шитв; 

- передачу відповідних матеріалів Організатором Уповноваженій особі; 

. - підготовку організаційно-розпорядчої та технічної документації щодо проведеННJI 
аУКЦІОНУ; 

- ПРИЙНJlТrЯ заяв на участь в аукціоні. 

З.2. Аущіон проводиться вИКJПOЧНО за умови виконaRВJI дій зазначених в пymcri З.l 
цього ПорJIДК)'. 

З.3. Дохумеити щодо лоn, JIКИЙ 8ИСТ8ВJIJIЄТЬСЯ на аукціон, формуються 
Уповноваженою особою в окрему справу і після захівчeвВJI аукціону передаються його 
переможцю за умови, що він здійснив відповідно до договору купівлі-продажу права 
оренди земельної дimппcи розрахунки за придбвиий на аукціоні ЛОТ. Переможець пісЛJI 
уклвдеВНJI договору оренди земельної ДЇJIJIНКИ, передає його ДЛJI державної реєстрації в 
ycтaвoвneHoмy порядку. 

3.4. Умови, оголошені перед проведеНВJIМ аукціону, під час yкnaдeВВJI договору 
оренди зміні не пiдmmuoть. 

3.5. Броварська міська рада затверджує те~чвий .паспорт земельної ~, що 
ВИCТ8ВJIJIється на аукціон, дату проведеННJI аУКЦІОНУ та ІСТОТНІ умови договорІВ оренди. 
З.~. На підставі рішеВВJI Броварської міської ради ~повноважен .. а о~оба, .. не пізиimе JIК за ЗО 
ДИіВ до проведеВВJI аукціону оприmoднює в газen БроваРСЬКОI МlСЬКОI ради «Броварська 
ПІВорамю) та на веб-сайті Броварської міської ради У мережі Інтернет офіційву 
івформацію про проведеВВJI аукціону. 

З.7. Офіційна інформація про проведеННJI аукціону має ВlCJПOчати такі відомості: 

- дату та час проведеНJIJI аукціону; 

- місце проведеВВJI аукціону; 

що виcтaвJIJIється на аукціон, із зазначеВВJIМ: - харахтеристики лоту, 

_ місцезнаходжеВНJI земельної ДЇJIJIВКИ; 



- мощі земельної ділянки; 

- цільового призначенНJI земельної ділянки, допуспших та пріоритетних видів її 
ВИІСОРИCТВВRJI; 

- містобудівних умов і обмежень забудови земельної дiJumки; 

- стартової ціни лоту; 

- умови участі в аукціоні; 

- розмір гарантійного та реєстраційного внесків та поридок їх сплати; 

- вартість інформаційного пакету; 

- наііменувВJПUI та місцезнвходжеНИJI організатора, Уповноваженої особи, 
ліцитатора, номер телефону, за JlКИМ можна отримати додаткову інформацію та дізнатиCJI, 
де можна ознайОМИПіСJl з технічним паспортом земельної діJIJlНJCИ, техніЧНОIО 
документацією із землеустрою, проектом договору оренди; 

- дату початку та закінчення приймання документів ДJIJI осіб, що бажають взяти 
участь в аукціоні. 

3.8. З моменту оприлюднеНИJI офіційної інформаціі Уповноважена особа надає 
МОJШИВість особам, яхі бажають В3JIТИ участь в аукціоні, придбати за ЦЇНОІО, щО 
вставОВJПQЄТЬCJI Уповноваженою особою, інформаційний пакет учасвика аукціону та 
надає безкоштовні консультації з питань проведення аукціону. 

3.9. Інформаційний пакет має ВlCJПOчати інформацію щодо: 

- місцезнаходжеRНJI, площі та цільового призначеВНJI земельної дimmки; 

- викопіювання з генплану, схему розміщеНВJI земельної дimmки; 

- умови викориcтaвнJI земельної дimmки; 

- істотні умови договору оренди; 

- копію цього ПоложеНRJI; 

_ інші матеріали і документи (при необхідності); 

_ номер рахунку, відкритого ДJUI обслуговуванни аукціону. 

3.10. Особа, па бажає прИЙВJ1ТИ участь У аукціоні, має подати Уповноваженій особі 
з8JiВУ на участь в аукціоні з BВДIIВНJIМ зroди щодо умов повернеВRJI або утрІІМ8IIИJI 
еє ·йвих га а.НТіЙВИХ внесків. Прийманп з8JIВ розпо'ЧИВаєтьCJI з моменту 

р CТP8ЦJ та Р BvrmtOНY та закінчується за З робочих дві до дати проведеНRЯ 
оголоmеRНJI про проведевия 'J0_-

аущіону. 

у аукціоні подається Уповноваженій особі згідно із 
. 3.11. Заява на участь 1 Підпис ва ЗВJIВі керіввика Учасвика - юридичної 

затвердженою формою (додаток ). • _ идичвої особи. Підпис ва З8JIВі Учасвика _ 
особи має бути скріплений печаткОЮ ЦІ.Є1 юр 
фїЗичвої особи має БУти зввіревий вотаРlально. 

аними документами ДJIJI участі в аукціоні реєструється 
3.12. Подана ЗВJ!Ва разом з до!1' аціі (Додаток 2), їй присвоюється реєстраційний 

Уповноваженою особою У журнam реєстр 



номер. У журналі реєстрації також міститься інфо . 
поpJJдICовий номер заяви. рмацlЯ про дату поданни ЗВJIВИ, а також 

3.13. Учасвих аукціону - Юридична о б . со а разом ІЗ запою має пода'l1f наступні 
докумевтв: 

- нотаріально посвідчені копії установчих документів; 

- копію та ориriнan свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи; 

- копuо та ориriнan платіжного документа про сплату гарантійного внеску; 

- копію та оршінan платіжного документа про сплату реєстраційного внеску; 

- копuо та ориriнan матіжного документа про омату вартості інформаціііного 
пакету; 

- довідку про банківсь~й рахунок/рахУНЮf, З яких здіііСНlоватимуться розрахунки 
за придбану земельну Д1ЛJlнку; 

- копію та ориriнan документа, що посвідчує право уповноваженої особи на 
виконaввJI дій, пов'язаних із проведеННJIМ аукціону (у випадку необхідності). 

Цей перелік документів є вичерпним. 

3.14. Учасник аукціону - фізична особа разом із ЗВJIВою має подати наступні 
докумеВ1'И: 

- копію та оригінал свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-пі.цприємци 
(ДJIJI лотів, використавни JIXИX передбачає підприємницьку діяльвість); 

_ копію та оригівал матіжвого документа про СШlату гаравтііівого внеску; 

_ копію та оригівал платіжного документа про сплату реєстраційного внеску; 

_ копію та оригівал платіжного документа про оплату вартості івформацііівого 
пакету; 

_ довідку про банківський рахунок/рахунки, з JIXИX здійснюватимуться розрахунки 
за придбану земельну дimmкy (для фізичних осіб - не підприємців така довідка 
подається за BIUlВHOcтi бавківськоro рахунку); 

_ копія та оригівал документІ, що ПОС8~є право уповвоваж~вої ~соби ва 
виконання дій, ПОВ'ЯЗВИИХ із проведеНВJIМ ayxцtoнy (у випадку веоБX1ДRОCn). 

Фізична особа також подає свій паспорт та довідку про присвоЄВИJI 
ідентифікаційного вомеру фізичної особи -матвика податків. 

Цей перелік документів є вичерпним. 

3.15. Всі діі, пов'язані із заповвеВВJIМ та под8RВJIМ зuви на участь в аукціові, 
ВИКонуються безпосередньо УчасникОМ або його уповноваженою особою. 

3 16 У соба при пр.J.n.....м зuв Учасників перевіряє: . . поввоважена о I'U'1nAH& 

- правильвість оформлеввя заяви; 
_ відповідність документів, що додаю~ся до заяви, переліку, встановленому 
пуихтами 3.13 чи 3.14 положеВВЯ; 



- відповідність копій документів їх оригіналам. 

Ор~anи документів повертаються ЗВJIВнику безпосередньо піCJIJI заківчеВНJI 
переВІРКИ. 

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

- у присугв?сті Учасника (уповноваженої особи Учасника) реєструє подані 
документи в КНИЗІ реєстрації, до якої заноситься порядковий номер, даТІ, реквізити 
Учасника або УПОВНОВIDI(сноі особи. Крім того, в книзі зазначається: 

- ДJUI фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, зареєстроване місце проживВВИJI 
та ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб - матmпdв податків та 
іиmиx обов'JlЗКОВИХ платежів. Дnи іноземних громaдJIИ та осіб без гpoMВДJIВcтвa -
ГPOMВДJIВCТВO, прізвище, ім'я та по батькові (за HВJlВHOcтi), постійне місце проживВВИJI за 
межами Украіни; 

- ДJIJI юридичних осіб (заснованих громВДRНВМИ Украіни або юридичними особами 
Украіни) - найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ; 

.. ДJIJI іноземних юридичних осіб, спільних підприємств - нвйменувВВИJl, 
місцезнаходжеВНJI та державІ, в JIКій зареєстрована така юридичва особа та адреса 
реєстрації представництва в Украіні . 

.. засвідчує подані документи своїм підписом та печаткою; 

- зaлвmaє в себе подану Учасником ЗlUlВу та копії доданих до веі документів; 

_ видає Учасвику довідку про отримВВВJI документів із зазвачеВВJIМ іх переліку 
(додаток З), вхідний квиток, інформаційну картку ва л~т (додаток 4) та картку учасввка (із 
звзиачеВВJIМ ва зворотному боці умов проведеВВJI аукЦІОНУ) (додаток 5). 

З.18. Jвформація про особу Учасника (й~го предс:авника), що міститься в поданих 
НИN документах, не пiдmп'aє розголошенню, крІМ ВИПВДК1В, уставовлевих заковом. 

З.19. Документи повертаються ЗВJlВНИКУ без реєстрації у випадках: 

.. ВИJlВJIеВWI помилок, JПCi впливають на зміст ЗВJIВИ; 

_ відсутності ва момент подВВВJI ЗВJlВИ документів, передбачених цим ПоложсНJIJIМ; 

_ подВИJUI ЗВJlВИ особою, JII(8 не має на це відповідних повноважень. 

Цей перелік підстав є вичерІІНИМ. 

ШCJIJI виправлеВИJI виявлених помилОК Учасник має право подати документи 

Повторво. 

аво огJIJIВYТИ земельну ДЇЛJIВXy до проведеВВJI аукціону. 
З.20. Учасник має пр сті ДJIS доступу учасників до земельвоі 

ОРraвiзатор зобов'JlЗIUIИЙ створИТИ моЖЛИВО 
дimппcи з метою її oгmrдy. 

та довідка про отримВНВJI документів від Учасника 
З .21. Зареєстрована З8lВа оо ДЇJIЯНКИ Є підставою ДJIJI наб)"lТJl Учасником 

аУІЩЇОНУ з продажу права оренди земельВОІ 
статусу Зареєстрованого учасвика. 



4. ПОРИДОК та У~ІОВП проведСllІІВ аукціОl1)' 

4.1. Аукціон ПРОВОДИТЬСJl організацією, Jlка проводить аукціон, на підставі договору 
~ Уповно~ажеНОJО особою не ~аніше ніж через ЗО днів піcmr опубліхувaRВJI офіційної 
шформaцu про проведеННJI ayкцJOНY. 

4.2. На ayкцi~Hi t:'ожуть буги присутні Зареєстровані учасники (іх представиики), 
предСТВВВRКИ opгaв~B M!cцeBOГ~ самовридуванНJI м. Бровари, засобів масової інформації та 
rpoмадських орган1зацlЙ. ІНШІ особи можyrь буги присутні на аукціоні за згодою 
Уповноваженої особи. Аукціон ПРОВОДИТЬСJl за напності не менше двох Зареєстрованих 
учасlПІКЇВ. 

4.З. у день проведении аукціону особою організацією, па проводить ауІЩіон, 
ПРОВОДD'l'ЬСJl реєстрація присутніх Учасників. Учасник (його представник) зобов'язаний 
пред'JlВИТИ паспорт та (ДJIJI представників учасників) доручеИИJI на вчииеИИJI дій під час 
аукціону, зокрема участь в торгах та підписвиии протоколу про результати торгів. ПіCЛJI 
цього представвmc організаціі, па проводить аукціон, видає учаснику табличку з 
номером, па повертаЄ'l'ЬСJl піcmr закіиченИJI аукціону. 

PeєcтpaцїJI починаєтьCJI за годину та закінчуєтьCJI за 1 О ХВИЛИН дО початку аукціону. 

4.4. ПіCЛJI оголошеИИJI початку проведеИИJI аукціону представвих організації, па 
провоДИ1Ь аукціон, ознаііомлює Зареєстрованих учасників та присутніх на аукціоні осіб з 
основними правилами проведении аукціону (в частині, що безпосередньо СТОСУЄ'l'ЬCJI 
проведеВНJI ауІЩіону піcmr цього оголошеRВJI) та оголошує інформацію щодо: 

- характеристик земельної дimппcи (місцезнаходжсИИJI, ШІощі, цільового 
призначеВВJI, МОЖJIИВі види функціонального вихориCТ8.IIRJI земельної дішппси, умови 
оренди тощо); 

_ загальної JdnьKOcтi зареєстрованих Учасвиків, допущених до аукціону; 

- стартової ціви лоту. 

4.5. Проводить аукціов Ліцитатор в наступному порндку. 

Аукціон починаєтьCJI з оголошеВВJI Ліцитатором харахтериСТИІС ло~ ~ cтa~ТOBoi 
ціви. Якщо ПРОТJIгОМ трьох ХВИJIИН після триразового оronошеИRJI cтa~ТOBOl цlRИ ИJXто З 
За виків не висловив бажаиии придбати лот за ЦІною, оголошеною 
m!':.:~ованихаб учас баж"UПOd вислови пише один ЗареєCtpов8RИЙ учасник, аукціон 
·~ .. a.ТOPOM, О таке aDПA 

nPИПИIIJIЄТЬСJl. 

У . . ть придбати лот за стартовою ціною сповіcтиnи не менш JIК 
разІ ХОПИ ~o гото: ліцитатор збільшує стартову ціну, запропоноваву 

;ва ЗареєстровВВ1 уча~ ~ _ ціва), на крок аукціону з подальшим послідовним 
ба~еєстров~ учасником (д ку аукціону встановЛЮЄТЬcJI Ліцитатором за погоджеRRJIМ з 1ЛЬшеlПlJlМ Ц1RИ. 3начеRRJI кро .. . 

3 ОРraвiзатором у межах до 10 відсотків старТОВО1 Ц1НИ. 
JIXЇ відмоВИЛИcJI придбати лот за стартовою ціною, 

Зареєстрованим учасвикВМ, 
raрllВ'1iйвi внески ве повертаютьСJl. 

. аСВИКИ повідОМЛJDOТЬ про намір придбати лот за 
у ході аукціону Зареєс~оваВ1 ':ма способами: ПЇДRJIТТJIМ таБJIИЧКИ з номером, 

ОГОлошеною Ліцитатором Ц1ВОЮ ~ прИЙRJIТ'fJI ціви, запропоновавоі ліцитатором 
повервутим до niцитaтора, що зас іДЧУЄ) або ПЇДВJIТТJIМ таблички з одночасним 
{nPИЙВnТJl пропозиції ціви без гоЛОСУ, 



оroлошеlПUlМ c~oєi ~о~озиціі стосовно ціни лота, яка повинна бyrи більШОIО, ніж названа 
лiцJПaтор~м ~&, МІI11МуМ на один крок аукціону, але обов'JlЗКОВО кратною кроку 
(пропозИЦUI ЦІНИ з голосу). 

Якщо з~оп.онована Зареєстрованим учасником ціна перевищує оголошену 
ліцитатором ЦІНУ, ЛІцитатор називає номер учасника і повідомляє про його пропозицUо. 

у разі КОШІ цін&, запропонована з голосу одним із Зареєстрованих учасників, більша 
за ціну, оголошену Ліцитатором, але не кратна кроку аукціону, Ліцитатор трактує таку 
пропозицію JIК згоду Зареєстрованого учасника збільшити ціну на відповідну кількість 
кроків аукціону, називає номер цього Зареєстрованого учасника і запропоновану ним 
ціпу, кратну кроку аукціону. 

МовчанНJI Зареєстрованого учаСНJІКа, що першим підняв табличку з номером піcmr 
оroлошеННJI ліЦlІтатором ціни, трактується як згода Зареєстрованого учасника на 
запропоновану Ліцитатором ціну. Після цього Ліцитатор називає номер Зареєстрованого 
учасник&, що першим піДНJIВ табличку, і оголошує наступну ціну, збільшену на крок 
аущіону. 

у разі копи протJlГОМ трьох хвилин після триразового повтореИRJl оставньоі ціви не 
буде запропонована вища цінІ, Ліцитатор закінчує торги за лотом одночасно з ударом 
аукціоввого молотка та проголошеННJIМ слова "Продано", називає ціну продажу лота, 
номер Переможця і ВИICJIИКає його для підписанВJI протоколу, JПCИЙ ведеться під час 

аукціону. 

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

- назва лоту; 

- стартова ціва лоту; 

- результати торгів (остаточна ціна продажу); 

- прізвище, ім'я та по батькові або наііменув8ИНJI ПеремоЖЦJI. 

4.7. Протокол аукціону підписуєrься Пере~охщем і Ліцитатором та затверджується 
Уповноваженою особою у день проведеВВJI а}'ЩlОВУ. 

О . . e~'" avrптioнy підписаний ліцитатором протокол аукціону 
дразу Пlcmr з8ІС1ВЧ ~ 'J.-- . ійв _ 

ій особі Після сплати перемохщем КОМІс 01 винагороди в 
перед8ЄТЬСЯб· уповнозваже~ з nuа· проведеRВJI аукціону Уповноважена особа передає 
СІрок не 1ЛЬше ДНІВ _ 

переможцю витJIГ з протоколу. 

__ ~. ився від підпис8ИНJI протоколу, позб8ВЛJIЄТЬСЯ права на 
Переможець AAnА вІДМОВ . n . 

J •• д протоколу вноситься запис про ВІДМову ереможцs вІД 
подаль~ участь в аyICЦlОШ. аз~ отокол підписуєrься Ліцитатором та затверджується 
йоro mдписанвя. У цьому Р пр RВJI аукціону сума гаравтійвого внеску 
Уповноваженою особою у день проведе, . 
Переможцю не повертаєrься. 

0-1 V:IR..KOcтi Учасників, що виявили бажанвя придбати 
За ви На"""JlОСТЇ "остатвь Аи- • умо AIU'I ~ ги день проведеRНJI аукЦІОНУ. 

лот, Уповноважена особа поноВJПOє тор у 
. З ов8ИИМ учасником JII( реєстраційний внесок та за 

4.8. Кошти спnаЧeR1 ареєстр . 
івформаційний пакет повервеввю ве пiдJШ8ЮТЬ. 

кумевти що підтверджуІОТІі сплату Перемохщем 
4.9. Копія протоколу та до , 



виз~ач.еноі за результатами аУКЦі?ну ціни лоту відповідно до укладеного договору 
xyпtвJD-прод~ права оренди. є пІДставою ДтІ ПРИЙНJrП'JI рішеННJI Організатором про 
yxnВДeRIIJI МІЖ Броварською МІСЬКОЮ радою та Переможцем договору оренди земельної 
дiJIJппal• 

4.1 о. Усі спори (розбіжності) щодо порядку проведеННJl аукціону розв'ЯЗУЮТЬСJl 
(вреГУЛЬОВУЮТЬСJl) під час його проведеННJI організацією, па проводить аукціон, за 
поroджеRНJIМ 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, пі додаюТЬСJl до заяви про 
участь в аукціоні, крім Переможця та Учасників, які не ВИJlВИЛИ бажанНJI придбати лот за 
стартовою ціною. 

4.12. Реєстраційні внески поверненню не підляraють, крім випадків, передбачених 
ЦИl\I Порядком. 

4.13. під час проведеВВJI аукціону (від моменту його початку до завершеВНJI) не 
ДОЗВОJIJIЄТЬСJl: 

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

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

- вчинеННJI інших дій, що порушують порядок проведеВВJI торгів. 

4.14. Ліцитатор ДJIJI ycyвeВВJI порушень та поновлеНВJI порядку має право: 

_ усно попередити Зареєстрованого учасника чи присутню особу про ycyвeВВJI 
порушень, але не більше одвого.разу за кожний вид порушень; 

_ вимагати від Зареєстрованого учасника чи ХЧ'исутньої особи залшпити зап торгів 
за неодноразове порymеНВJI порядку проведеВRJI торГІВ; . 

. _ тимчасово ПРИІІИНИТИ проведевп аукціону та ~голосити перерву у разі поруше~ 
Зареєстрованими учасниками правил проведеВВJI торГІВ. 

5. Результати аукціону 

5 1 П 30 "CJIJI проведеВRJI аукціону Уповноважена особа публіхує в 
•. POTJlГOM ДНІВ m б айті Б _.-

газеті Броварської міської ради (<Броварська панорама» або ве -с роваРСЬКО1 МlСЬКО1 
.. вачеВВJIМ' ради повідомлеВВJI про резУЛЬтати торГІВ 13 заз . 

. ельвої ДЇJIJIИКИ' - мicЦJI розташування та рОЗМІру зем , 
ної ДЇJIJIИКИ визваченої за результатами _ ціви продажУ права оренди земель , 

аукціону; 

- цільового призначеНИJI земельної ДЇJIJIИКИ • 
. б уразі' 

5.2. Аукціон визвається таким, що ве вІД увся, • 

. . . б IlJIВHOCТЇ на торгах лише одвого Учасника; _ BIДcyrвOCТ1 УчасВИJQВ а о в 
. вnpоповував ціну, вищу за стартову; 

- КОЛИ жоден з УчасВИІС1В ве з 
. Протоколу із зазвачеВВJIМ результатів аукціону; 

- не підписання Переможцем 



- не пїДПlfСання Переможцем договору купівлі-продажу 
встановлений ЦИМ Порядком термін; права оренди у 

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

- не підпиC8ИВJI договору ореНДІІ в терміНІІ, визначені цим Порядком; 

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

- в разі виявлення після закінчення аукціону порушень, які вПJIИИYnИ (могmr 
ВПJIИВYТIf) на ЙОГО результати; 

- в інших випадках передбачених цим Порядком. 

Рimеивя про визнання аукціону таким що не відбувся, приймається 
Уповноваженою особою у тридевиий строк після виникнення підстави для такого 
визнання. 

в разі виникиенн~ підстави для ВІfЗНавия аукціону таким, що не відбувся, 
Уповноважена особа HeB1ДКJI8ДНO повідомляє про це Організатора. 

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

судовому порядку. 

5.3. Р~ультати аукціону, проведеного з порушеивям вимог цього Поря.цху, можуть 
бути визнam у судовому порядку недійсними. 

Визн8ИВJI результатів аукціону недійсними ТJП'Не за собою визнаввя недійсним 
договору оренди, укладеного з Перемохщем. 

5.4. У разі ПРИЙИJlТТЯ рimеиия про визнaниJI аукціону таким, що не відбувся, або 
визнаиия недійсними його результатів, повторний аукціон може бути проведеиий не 
пізніше ніж через шість місяців з дня набуття чинності таким рimеИВJIМ. 

Якщо повторний аукціон проводиться У зв'язку З ТИМ, що жоден з учасmпciв не 
ВИJlВИВ бажаввя придбати відповідний лот за ціною, вищою за стартову, можпиве 
знижеивя стартової ціни лота Організатором, але не нижче ціви, що визначена за 
результатами експертної грошової оцінки, з дотримаиням вимог, установлених цим 

ПорJIДКОМ. 

Повторний аукціов проводитьсЯ відповідно до цього Поря.цху. 

5.5. До участі у повторному аукціоні не ДОІ?'скаються Переможець попередніх 
торпв, що не сплатив в ycтaнoвne~ ~OK ва~сп. лота за договором, ~ідмОВИВCJI від 
укпадеввя договору оренди земельВ01 ДiJШПCИ чи ВІД п1ДПИСаввя протоколу 13 зазвачеВВJIМ 

результатів аукціону. . 

5.6. У разі ВИJlВлення порушень порядку проведения ayкцi~нy, .~ впливають ва 
об'єктивність визначення Переможця, призводять до дисІСрИМ1Вацu Зареєстрованих 
учасниКів або ЇВІПИМ чином порУШУЮТЬ іх прав&, Упов~ов~ева особа має прш.-о визвати 
аущіон таким, що ке відбувся та розпочати оргаВ1Зац1!О повторних тopnв про що 

повідомити Оргавізатора. 

6. УкладаВВJI договорів купівлі-продажу права .оренди зеl\leJlЬноі 
дinJlВКІІ та оренди зеl\lenьвоі дшJIВКП 

6.1. на підставі затвердженого протоколу аукціону Оргавізатор та Переможець 



б ' . ЗО ОВ J1З8Н1 протягом З банківських днів укласти . .. 
Переможець зобов'язаний перерах ДОГОВІР !\'УПIВnI-ПРОДU\."У права оренди, а 
гаравтіііного внеску) протягом 5 бува~ кошти з~ придб8НІІЙ пот (за вирахув8ИВJIМ суми 

анКІВСЬКИХ ДНІВ з дати укладенНJI визначений Організатором рахунок. цього договору на 

Якщо Переможець не вніс н оо 
• оо оо але)l\'НОI до сплати суми в строк, передбачений абзацом 

першим цього ПУНКТУ, гаранnинии внесок йому не повертається. 

6 .. ~. Договір ... оренди земельної діnянки підлягає нотаріальному посвідчевmо та 
державНІИ реєстрацll. 

6.3 . Усі витрати пов'язані з укладанням . . . . ' та нотаРІальним ПОСВlдчеННJIМ договору 

КУП~I-ПРОДажу права оренди земельної дimппcи та ДОГОВОРУ оренди земельної дimппcи 
несе 11 Орендар. ' 

6.4. Договір оренди земельної дinянки 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 РlшеННJIX Брова?ської міської ради, прийнятих згідно з цим Порядом, визначаються за 
погодженВJIМ СТОРІН. 

. 6.6. Договір ор~нди укладається в 1 О-ти денний термін з моменту ПРИЙВJlТI'Я 
рШlеввя Броварською МІською радою про надання земельної дimппcи в оренду та протягом 
ЗО календарних днів після його укладения підлягає державній реєстрації. 

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

6.8. Право оренди земCJIЬНОЇ діпявки виникає У Орендаря після підписання axry 
приймаввя-передачі земCJIЬВОЇ дimппcи згідно з укладеним договором оренди. 

7. ПОРИДОК РОЗПОДілу та ВИКОРJIСТ8ВRJ1 КОШтів від проведеННJI аукціону 

7.1. ПроведеННJI робіт з підготовки лоту до продажу ва аукціоні здійснюється за 
рахунок кошriв Уповноваженої особи з ваступним вїДШКОду88ВНJIМ за рахунок 
реєстраційних внесків учасників аукціону. ПроведеВНJI аукціону та виплата винагороди 
Ліцитатору здШСlПоється за рахунок кошriв реєС'1'раційвих внесків учасників аукціону. 
Розмір реєстраційного внеску визначається Уповноваженою особою та обчислюється з 
урахуванням потреби у покритri витрат, ПОВ'ЯЗ8!ІИХ з організацією та проведеRНJIМ 
аущіону. 

7.2. У разі відмови уповноваженої особи від проведеиня аукціону сплачені суми 
реєстраційвих внесків за вирахув8ВRJIМ ІШатежів за банківські перекази повертаються у 
П'JlТИДеRRИЙ строк з моменту прИЙВJ1ТI'Я Bi~OB~OГO p~~ усім Учасникам у пов~ому 
обсязі, а витрати уповноваженої ос?би, пов JIЗ~ з орnuпзВЦІЄЮ та проведе~ aYКЦ1oвr, 
відшкодовуються за рахунок ОрганІЗаторІ. В ІНШИХ випадках суми реєС'1'рВЦ1ИRИX внесКІВ 

ве повертаються. 

Суми гаравтійвиХ внесків за вирахув8ВВJIМ пла:ежів за банківські перекази 
протягом п'J1ТИ банківсьКИХ днів з моменту прИЙВJ1Тl'я рlшеиня про надання земельної 
дimппcи в оренду за результатами ayкцio~, приiUrrя рimеввя п.ро визнання ayкцio~ 
таким, що не відбувся, або визнання недійсНИМИ йо~ резУnЬD:ПВ повер;ються усІМ 
Учасникам, ві не були визнані ПеремоЖЦJJМИ, КРІМ ВИПВДIQВ, перед ачених цим 

ПорJJДКОМ. 



7.3. Уповно~~ена особа відповідно до договору з ліцитатором сплачує йому 
винагороду У РОЗМІРІ, щО зазначається у договорі. 

7.4. Право на оренду земельної ділJППCИ не може буги ПРlfДбане за рахунок 
бюджетних коштів. 

7.5. Іноземні юридичні особи, іноземні громадяни оплачують вартість лотів 
відповідно до закону в національній валюті на загальних підставах і лише з банківських 
paxymciв. 

7.6. Сума гарантійного внеску, сплаченого Переможцем, зараховуєтьCJI в рахунок 
виконання ним зобов'язань за укладеним договором купівлі-продажу права оренди 
земельної діJIJIНXИ і перераховується Уповноваженою особою на рахунок Оргавізатора 
ПРОТJIГOм одного банківського дня наступного за днем підписання протоколу аукціону. 
У разі відмови від укладення договору купівлі-продажу гарантійний внесок Переможцю 

НС повертається. 

7.7. На рахунок Уповноваженої особи надходить кошти: 

- від реалізації Учаснихам інформаційних пакетів; 

- реєстраційні внески; 

- гарантійні внески. 

7.8. Кошти, що надіЙШJIИ Уповноваженій особі від реалізації Учаснихам 
івформаціЙRИX пакетів та реєстрацііиі внески не повертаються У:аснихам, та 
використовуються Уповноваженою особою на ПОІСрllТ':я .витрат З mдroтовки та 
проведеlПlJl ауІЩіонів, а також на підготовку наступних aYКЦloR1В. 

8. Уl\IОВП оренд0 

8.1. Істотними умовами договору оревди, зокрема є: 

_ yxnадеlПlJl договору оренди згідно з ТJШовим договором, затвердженим 
постановою Кабінету Міністрів Украіни від 03.03.04 р. Н!!220 та умовами, визначеними на 

аукціоні; 

_ використання земельної ДЇJDIВICИ за цільовим призначеRНJIМ; 

- умови використання земcnьнОЇ ДЇJDIВICИ; 

ДJIJI зем-'"-ноі '"ncnnta' обмежень та обтяжень; _ BcтaвOвneНВJI ""'uo WJ--' 

б · вих норм _ дотримВВВJI державних YД1Вcnь . 
• Оргввізатором' 8.2. Істотні умови договору оренди, вствновnеш . 

- термін оренди: 25 рохів; 
• оо. 10% відсотків від нормативної грошової оцінки землі на 

_ рОЗМІр ореВДВОI плати. 
рїх; . _. ф 

звиток соціальної та 1ВЖенеРНОІ ш раструхтури 
- здійснеНВJI відрахувавь на ро _ ва сті бvдїввицтва об'єкта містобудуванви, 

• .. кошторИСНОI рто J' 
М1Ста: 10% зaraльНОІ б . епьНИМИ нормами, без урахування витрат 3 
ВИЗначеної Згідно З держввВИМИ _ ~CnntII 3BЇJIЬHeННJI будівельного майданчика від 
npидб8НIIJI та виділCВВJI земeJIЬВО1 p,w--' 



будівель. споруд та інженерних мереж, влamтyванНJI BнyIpimньo- та позам8ЙДВВЧИJ(ОВRX 
інЖенерних мереж і споруд та транспортних комунікацій. 

8.3. Про умови оренди мають бyrи поінформовані всі Учасники. За цієї умови 
орraвізатор може відмовити Переможцю в укладенні договору оренди на умовах, які 
відріз1UlЮТЬс. від істотних умов, ВIfзначених з . з цим ПОРЯДКОftl. 

виковуючиА обов 'J13ки міського 
гопови - секретар ради 

,,~ -
* 'O'4-. .-r-

CD СІ 
4J q,-
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o.~ 
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-1-, * 
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І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

земельного вїдцілу, за пропозицією 
·u.. . ... 

ПОСТ1ИИОlКОМ1Сll З питань 

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

• • w 

земельного в1ДДШУ - головнии 

спеціаліст земельного відділу 

ПОГОДЖЕНО:. 

Заступник міського голови 

С.А.майборода 

В.О.Андрєєв 



Реєc-rpаційиий номер заяви 
Дата реєстрації ес )) __ -=--=--=--=--2-0-0,=,-р. 
Peec-rpатор ------------------------

ЗАЯВА 

Додаток 1 

до Порядку проведеНRJI аукціону з 
продажу права оренди земельної 

дimurки в м.Бровари, в редакції 
рішення Броварської міської ~ади 
від J/. о,г. ІМ/" Н!! ({,Jl4J-/), 

ва участь у аукціоні з продажу права ореНД0 зеаlелы�оіi ділJlІІКІІ 

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

Заивник (повне найменування) -

Ідентифікаційний код або номер -

Свідоцтво про державну реєстрацію (для юридичних осіб та фЬи'ІНИХ осіб -
суб'єктів підприємницької дiJшьності) - . 

МісцезнаходжеИВJI (місце проживання) -

Керівник або уповноважена особа-

Паспорт - __ Н!!:.------'. виданий «-)) ------р. ----

Документ, що посвідчує повноважеВНJI керівника або уповноваженої особи - _ 

Реквізити банківського рахунку Д1IJI повернеННJI гарантійного внеску: 
Бвнх 
отримувач: 

К!! рахунку: 
Код отримувача: 
МФО: 

з умовами та правилами проведеННJI аукціону ознайомлений та зобов'JIЗУЮСЬ іх 
виконувати. Висловmoю згоду щодо умов СШІати комісійної винагороди організаціі, ва 
проводить аукціон, повернення або утрим8ВIIJI реєc-rpаційвих та гарантійних внесків. 
<С_)) 200_ р. 

М.П. (прізвище та івіціапи) 



(3f10ротня сторона) 

Перenix документів, що додається до заяви 

IОрпдпчпа особа: 

- вотаріально посвідчені копії установчих документів; 

- копія та оригінал свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи; 

- копія та ОРJmнал платіжного документа про сплату гарантійного внеску; 

- копія та оригінал платіжного документа про сплату реєстраційного внеску; 

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

- довідка про банківський рахунок/рaxymcи, з яких здійснюватимуться розрахунки 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 особи на виконВИIIJI дій, 
пов'язаних із проведеВВJIМ земельного аукціону (у випадку необхідності). 

ФЬичва особа: 

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

- копія та ориriвал платіжного документа про сплату гарантійвого внеску; 

- КОПЇJI та оригівал платіжного документа про сплату реєстраційного внеску; 

_ копію та ориriвал платіжного документа про оплату вартості інформаційного пакету; 

_ довідка про банківський рахунок/рахунки, з яких здійснюватимуться розрахунхи за 
придбану земельну дimппcy; 

_ копія та ориriвал документа, що посвідчу~ право уповноважено! ОСОб~ на виконВИIIJI дій, 
пов'язаних із проведеВВJIМ земельного аУКЦІОНУ {у ВlПІадку неоБХ1ДВОCn?; 

Виконуючий обов'язки міського 
roлови - секретар ради 

І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

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

ПОГОДЖЕНО: 

Заступних міського голови 

С.А.майборода 

В.О.АндрЄЄВ 



Додаток 2 

до Порядку проведеНВJI аукціону з 
продажу права оренди земельної 

д~ки в м. Бровари, затвердженого 
РІшенням Броварської міської ради 
від H.O!J-',JООf Н!! ~1J1-бЗ-О.г 

ЖУРШІЛ реєстраціі 
:lОВ Учасників аукціОlry з продажу права ореНД0 зеl\lельпоі діnивкп 

1. Реєстраційний номер 
DО~~ ____________________________________ _ 

2 Дата реєстрації; номер 
дор~еюп~ __________________________________ ___ 

З. НвймевувВИНJI Учасника - юридичної особи 

4. Прізвище, ім' JI та по-батькові Учасника - фізичної особи, або представиика Учасиика-
юр~mособи _____________________________________________________ _ 

S. МісцезнаходжеВИJI або місце ПРОЖИВВВВJI Учасника (поштові 
~Dізw.m)~ _________________________________ __ 

б. Бавхівські 
~Dізюm[ ______________________ ---------------------

7. ДОкумент про сплату реєстраціЙНОГО внеску 

8. ДОкумент про сплату гарантійнОГО внеску 

9: ДОкумент про ОШІату інформаційнОГО поету 

iD: з земельною дimппcою ознвйомлеиий 

(підпис) 

11. З правилами проведеВВЯ аукц.~іО_ВУ~ __ --fп~Ис)-----------
03ИВЙМJIевий і згоден _ (підпис) 



12. З ПОРJlДlCОМ оплати за придбаний 
об'ЄІС'1' ознаііомлений і згоден 

13. Картку Учасииха аукціону одержав 

(підпис) 

14. Із сВВКЦЇJlМи за порymеRНJI правил 
ознайомлений і згоден 

15. Достовірність данюс, внесених до 
журналу реєстраціі, засвідчую 

(підпис) 

(підпис) 

(підпис) 

Документи у кількостї __ аркушів прийИJIВ _____________ _ 

Виконуючий обов' JlЗКИ міського 
голови - секретар ради 

(підпис) 

I.В.Сапожхо 



ПОДАННЯ: 

земельного відцілу, за пропозицією 
постійної комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій -
виконуюча обов'JlЗКИ начальника . . .... 
земельного вІДДІЛУ - головнии 

спеціаліст земельного відділу ~ 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

С.А.Мaй&Jm 



Додаток З 

Довідка 

до Порядку проведеВНJI аукціону з 
продажу права оренди земельної 

дimrики в м. Бровари, затвердженого 
рішенням ~~B.!P~ЬKOЇ міської ради 
вїда (),. ~f/fD"6J-()Г 

про отромавПR ДОКУl\Іевтїв від УчаСllпка ayкцiOlry з продажу 
права ореНДІІ земельної діЛJlВКП 

ди довідка видана Учаснику аукціону 3 продажу права оренди земельвих ділянок в 
м.Бровари __________________________________________________ ___ 

(прізвище, ім'., по-батькові фізичної особи, повне наімевувавия юридичвої особи) 

втому,що ____ ~----------~--------~--~~------------
(наіімевувавия Уповноваженої особи) 

прийюni наступні докумевти: 

( . ізвище та ініціали представвика Уповноваженої особи) 
посадв, ПJДПИс, пр М.П... 

Виконуючий обов'изки міського 
ГОJlОВИ - секретар ради 

І.В.Сапожко 



ПОДАВВЯ: 

земельного відділу, за пропозицією 
постійно і комісіі з питань 

·u 
розвитку та благоустрою територ1И, 

земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій -
виконуюча обов'IЗКИ начвльиика 
земельного відцілу - головний 
спеціаліст земельного відділу ~ 

ПОГОДЖЕНО: . 

3аСТ)'ІІВиІс міського голови 

C.A.~ 

B.O,AвJQК8 



Додаток 4 

до Порядку проведеНИJI аукціону з 
продажу права оренди земельної 

д~ в м. Бровари, затвердженого 
РlшенНJIМ БРОI!~СЬКОЇ міської ради 
від J,I. О" J,DOf Н!! fI J r -6) ~or 

ІнформаціЙІІа картка па лот 

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

НaitмeвyвaнвJI лоту - право оренди земельної ділянки площею __ гв, розташованої за 
адресою м. Бровари, ____________ _ 

Цільове призначення земельної дiлmки - _____________ _ 

СІрох оренди - років. 

Розмір орендної плати - rpивень ва рік. 

Стартова ціва лоту - rpивень. 

Вnoвуючий обов'JI3ІСИ міськоro І.В.Сапожко 
l'ОJIОВИ - секретар ради 



ПОДАННЯ: 

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

• • u земельного вщцtлy - головнии 

спеціаліст земельного відділу 

ПОГОДЖЕНО: . 

ЗаcтyIIНmc міського голови 

С.А,МaйбfJ 

B,O,Aв.fO 



Додаток 5 

ДО Порядку проведенНІ аукціону з 
продажу права оренди земельної 
д~нки в м. Бровари, затвердженого 
РlшенНJIМ Бро::ськоі міської рци 
від J.P. 'f".J,0'!f.. Ни fal-6J"()f 

Картка учаеНllка аукціоny 

Дата проведеlПUl аукціону - сс_)) ____ 200_ року. 

HalмeвyвВВВJI учасника - __________________ ---' 

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

Лот, навий претендує учасник: _____________ __ 

~~ підпис, прізвище та ініціали предстввниха уповноваженої особи) 



(3воротня сторона) 
у МОВІІ проведення аукціону 

(вnТЯГ 3 Порsщкy проведення аукціону 3 прода~"У права оре .. • 
ІІДІІ зеJ\leJJЬНОI дlЛЯнкп) 

4.1. Аукціов проводиться організацією, па проводиТЬ aVTl'ТtioH на п' . . б " 'J 'Wo\, IДставl договору з 
уповноваженою осо ою ве ранІше НІЖ через ЗО днів після опублі ф' 'iIH .. 
іНфОРМації про провеДВВJI аукціону. кування о ЩІ 01 

4.2. на ayкцi~вi ~ожуть бути присутні Зареєстровані учаснИІСИ rlX представники), 
представВИКИ opГ~B M~~цeBO~ самоврядування м. Бровари, засобів масової інформації та 
І}Ю_СЬІСИХ ~~raIII38Ц1и. ~ШІ особи можуть бути присyrні ва аукціоні за ЗГОДОІО 
УПОВRо~ажеВОl особи. АукцІОН проводиться за наявності не менше ДВОХ Зареєстроваивх 
Y'acвmaв. 

4.3. У день ~OBeдeННJI ~yкцioнy о~обоlO оргаиізацією, па проводить аукціон, 
проводиться peectpaц1Jl ПрИСУТНІХ Учасниюв. Учасник (його представник) зобов'язаний 
пред'пити паспорт та (ДJIJI представників учасників) доручення на вчинення дій під час 
аущіову, зокрема участь в торгах та підписання протоколу про результати торгів. mсля 
цьoro представник організації, па проводить аукціон, видає учаснику табличку з 
вомером, па повертається піCЛJI закінчення аукціону. 

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

. 4.4. ШСШІ оголоmеНВJI початку проведеНRJI аукціону представник оргавізації, па 
проводить аущіов, ози8ЙОМJIЮЄ Зареєсtpованих учасвиків та присутніх ва аукціоні осіб з 
ОсвоВІІИМИ правилами проведеНВJI аукціону (в частині, що безпосередньо стосується 
проведеRRJI аYJЩiову ПЇCЛJI цього оголоmеНRJI) та оголошує інформацію щодо: 

- характеристик земельної ділянки (місцезиаходжеВВJI, ~o~, ці.пьового 
прпзвачеRRJI, можпиві види функціонального використaRВJI земельНОl Д1JIJIНКИ, умови 
оренди тощо); 

- загальноі кількос~ зареєCtpОВавих Учасників, допущених до аукціону; 

- стартової ціви лоту. 

4.5. Проводить аукціов Ліцитатор в наСТУПНОМУ порядку. 
. ом характеристик лоту та стартової 

m-. Аущіои починається з оroпошеВRJI Ліцитатор оmеИRJl стартової ціви ніхто з 
--.ао яхщ . триразового огол 
З о nPОТJП'OМ трьох хвИЛИН П1CJIJ1 идбати лот за ціною, оroлоmевою 
Jh~ОВаних учасників ве висловив бажання пр За еєстровавиі учасвик., -аукціон 
~lllТОРОм, або таке бажlUUlJ[ вислови лише оДНИ Р 
lIInnnnutєrься• 

ю ціною сповістили не меИІП п 
_ у разі холи про готовність придбати лот З~ cтaPТOB~PТOBY ціву, запропоновану 
З Зареєстровані учасники, ліцитатор збiJIЬШУ~ову з подальшим послїдовlІВМ 
з~овавим учасником (далі - ціва), на крОХ а ється Ліцитатором за поroджеlШJlМ 3 ~lIIe~ ціви. ЗначеННJI кроку аукціОну ВСТ:: 

Рl'altiзатором у межах до 1 О відсотків стартов . стартовою ціною, 
придбати лот за 

!'ар ~ар~строваним учасникам, JП(Ї відмов~ся 
lUrribi ввссхи не повертаютьсЯ. &Мір придбати лот за 
у '. . НJDCII повідомляють про в БЛИЧКИ з номером, 

01'оn ХОДІ аУІЩ10ВУ ЗареєстроваВ1 учас бами: пЩвяТrJIМ та 
ОlJIеаою Ліцитатором цівоlO двома спосо 



epsrmм до ліцитатор&, що засвідчує прийн . 
пОВ '" . б JП7я ЦІНИ, запрОПонованої ліцитатором 
(прпiblJlТIJI ПРОПОЗИЦ11 ц1НR ез голосу), або ПІДН' ип..... б 

.. '" • пm та JIИЧКИ з одночасним 
ОroJIОПІеВВJIМ СВОЄl ПРОПОЗИЦII СТОСОВНО ЦІНИ лоТІ, яка повинна б б' . 

• • . yrи шьшою, НІЖ вазвана 
niцитaтороlt{ ~1В&, МІНІМуМ на один крок аукціону, але обов'язково кра 
(пропозВЦЇJI ЦІВИ з голосу). ТROIO кроку 

Яхщо ~апро~онована Зареєстрованим учасником ціна перевищує оголошену 
JJiцитaтором ~1ВY, тцитатор називає номер учаСника і повідоМJIЯЄ про його пропозицію. 
У разі коЛИ ЦIВ&, з~опонована з голосу одним із Зареєстрованих учасників, більша за 
ціну. оголошену Шцитатором, але не кратна кроку аукціону, Ліцитатор трактує таку 
пропозицiJо JП( згоду Зареєстрованого учасвика збільшити ціну ва відповідну кількість 
крахів аухціону, назив~є номер цього Зареєстрованого учасника і запропоновану вим 
ціну. кратну ІСроку аукЦІОНУ. 

Мовч8IПIJI Зареєстрованого учасника, що першим підняв табличку з номером піCJlJl 
оголоmеllВJl ліцитатором ціни, трактується JIК згода Зареєстрованого учасника на 
запропоновану Ліцитатором ціну. Після цього Ліцитатор називає номер Зареєстрованого 
учасВИІСа, що першим піДВJIВ табличку, і оголошує ваступну ціну, збільшену на крок 
аукціону. 

у разі коли протягом трьох хвилин після триразового повторевия остаиньої ціви 
ке буде запропонована вища ціНІ, Ліцитатор закінчує торги за лотом одночасно з ударом 
аукціоввоro молотка та проголошеRНJIМ спова "Продано". називає ціну прод~ лота, 
комер ПеремоЖЦІ[ і викликає його для підписаиия протоколу, JПCИЙ ведеться пІД час 

аукціону. 

4.6. За результатами аукціону організація, JlКa проводить аущіон, СЮl8Дає протокол 
в вому зазначає: 

- назва лоту; 

- стартова ціва лоту; 

-результати торгів (остаточна ціва продажу); 

- прізвище, ім'я та по батькові або ввймевуваиня Переможцв. 

П жцем і Ліцитатором та затверджується 4.7. Протокол аукціону підписується ерс:мо 

УПОвковаженою особою у день проведеННJI аукЦІОНУ. . 
. . савий ліцитатором протокOJI аУКЦІОНУ 

Одразу піCJIJI закінчеНВJI аукЦІОНУ mдпи еможцем комісійної вввaroроди в 
передаєТься уповноваженій особі. теля сплати пер е більше 3 днів з дня проведеВВJI 
РОЗМірі 4% від остаточної ціни продажу лоту в c:rp:; з протоколу. 
аУІЩіову Уповноважена особа передає переможцю в 

• • caRВJI протоколу, позб8ВJIJIЄТЬСЯ права І!а 
Переможець, JПCИЙ відмовивCJI ВІД ~СИТЬCJI запис про відмову ПеремоXЩJl вІД 

ПОдaJlьІІІу участь в аукціоні. До протоколу ~H Ліцитатором та затверджується 
ЙОГо ІІідпиСВВНJI у цьому разі протокол ПіДІІИсуєтьс.к ву сума гаравтійвоro внеску 
УВ' eдeННJI аукцlО , ОВRоваженою особою у день пров 
nepeмo~ 

•• 'ЧIU не повертається. . о ВІШІИJIИ бazaввя придбати 
.. . кості УчасJDП(1В, Щ • 

n За умови наявності достаТНЬО1 юль нь проведеВВJI аУКЦІОНУ. 
ОТ. УПОВІІоважена особа поновлює торги У де аційвиіі внесок та за 

асИИКОМ ІІС реєc:rp 
. 4.8. Кошти сплачені ЗареєстроВаним УЧ 
I1fфор~1ІЦЇйвий пакет повернеШПО не пiдлJlГВЮТЬ' 



4.9. КоПЇJ1 Протоколу та Документи, ЩО підтверджуЮТЬ сппа П 
воз~ач.евоі за результатами аукці?ну ціни лоту відповідно до УІСЛ~;ног:р:::::;; 
кymвm-прод~ права оренди. є пщставою для ПРИЙНJIТl'я рішення Організатором про 
yscпвдеВВJI МІЖ Броварською МІСЬКОІО радою та Переможцем договору оренди зеt.fСЛЬНОЇ 
ДЇJUIIIICИ. 

4.1 О. Усі спор~ (рОЗб~ЖНості) щодо порядку проведення аукціону розв'язуються 
(врегульовУЮТЬСЯ) пщ час иого проведення організацією, яка проводить аукціон, за 
погоджеВНJIМ з представником Уповноваженої особи. 

4.11. Гарантійний внесок перераховується всім Учасникам відповідно ДО пункту 7.2 
цьоro Порядку ва іх поточні рахунки, зазначені в документах, які додаються до заяви про 
участь в а)'ІЩЇОВЇ, крім Переможця та Учасників, які не виявили бажання придбати лот за 
стартовою ціною. 

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

4.13. під час проведеННJI аукціону (від моменту його початку до завершення) не 
ДО3ВОЛJIЄТЬСЯ: 

_ в'1'рУЧaввJI В будь-JIКИЙ спосіб у торги осіб, що не заявлені в торгах за конкретним 
потом; 

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

- вчивеВВJI інших дій, що порушують порядок проведення торпв. 

4.14. Ліцитатор ДJIJI ycyвeННJI порушень та пововnення порядку має право: 

_ усно попередити Зареєстрованого учасвика чи пр~сутню особу про усувенвя 
Порушень, але ве більше одного разу за коЖНИЙ вид порушень, 

исvтm.ої особи зanиmити зал TOpnв 
- вимагати від Зареєстрованого учасника чи ІЧ' J.-

за неодноразове порymеНВJI порJIДКY' проведенвя торпв; 
. та оголосити перерву у разі 

- тимчасово прИПИНИТИ проведення аукцІОНУ . 
ПОРУІПеНВJI Зареєстрованими учасниками правил проведення торпв. 

ВlІІонуючий обов' JlЗІСИ міськог. І.В.Сапожко 
I'Опови - секретар ради 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицією 
постійноі комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносив, архітектури, 
будівництва та інвестицій -
виконуюча обов'JlЗКИ начальника . . .. 
земельного вІДДШУ - головнии 

спеціаліст земельного відділу ~ 

ПОГОДЖЕНО: . 

Заступник міського голови 

С.А.майбороДl 

В.О.АндрЄЄВ 



Договір 

Додаток 6 

до Порцку проведеНRJI аукціону з 
продажу права оренди земельної 

~mrнlСИ в м. Бровари, затвердженого 
РІшенням Броварської міської ради 
від J,/. О;"', Jl)09 Н!! ffJ.r-БJ-/)~ 

купівлі-продажу права оре.1Д11 зеl\lCJlьноі ДШЯІІКП 

м.Бровари С<_» ____ 200_р. 

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

_____ з однієї сторони, та 
(ввдалі - Покупець) в особі ---------------. щ-о-д-іЄ 
НІ. підставі ___________ --', з другої сторони, уклали цей доroвір про 
ВИКJIвдеве нижче: 

1. Предl\lет договору 

1.1. Відповідно до результатів аукціону з продажу права оренди земельної дimmки, 
пi.nверджевих протокопом аукціону N!!_ від (С_» 200_ РОКУ. Продавець 
передає, а Покупець оплачує та приймає право оренди земельної дimmки, зазначеної в 
lI)'RkТi 1.2 даного Договору, на )'Мовах, зазначених в пувхті 1.3 даного Доroвору. 

1.2. Договір поmиpюєтьCJI на право оренди земельної дimппcи визначеної 
Вactyпвими харахтериствками: 

МЇсцезнвходжеlПlJl: м. Бровари, __ -----------------" 

IU10ща-__ Щ 

цільове DpизвачеlПUl 

ВwшвіобмежеввиТаобтяzеввя-_----------------------' 

IІОрмативна грошова oцiвx~ _ rpивень. 

1 3 n оо ";ncnntll придбане за цим договором, передбачає: 
.. раво оренди земельНО1 р.и.--.-' 

СТрОК оренди - __ років; 

OpellДвa плата _ rpивень на ріІс. ------
Т_! ,пом оренди земельної дimппcи, JПCИЙ Сторони 
циці умови оренди визначаІОТЬCJI ДОГОВОr 

Y10Iaдyrь ва підставі даного Договору. 



2. ЗОбов'взвнви сторів 

2.1. Продавець зобов'язується: 

2.1.1. Передати Покупцеві право оренди земельно" . 
е .. . І д1JUППCИ ШJUlXом укладеИRJI 

договору ор RДИ земельНОІ Д1JlJlНКИ ПРОТJlТом календарних' 
даного Договору. - ДНІВ З моменту укладеННJI 

2.1.2. !lадати !10купцеві всю інформацію щодо характеристик земельної дimппcи, 
звзначеНО1 в ПУНКТІ 1.2 Даного договору, та умов ЇЇ використання. 

2.2. Покупець зобов'язується: 

2.2.1. Оплатити вартість придбаного права оренди земельної дimппcи ПРОТJIГOм 5 
(п'JlТИ) бавківсьІСИХ днів з моменту укладеИВJI цього договору. 

2.2.2. ПрИЙВJ1ТИ від Продавци право оренди земельної дimппcи ШJUlXом укладеlПUl 
договору оренди земельної дimппcи ПРОТJlГOм 1 О (десJIТИ) IWIендарвих днів з моменту 
ухладеВВJI даного Договору. 

3. Порядок РОЗРUYllКЇв 

З.l. Покупець ОІШачує придбане право оренди земельної дimппcи ПlJIJlXом 
перерахувllВВJI коштів на банківський рахунок ПродавЦJI, зазначений в цьому договорі. 

З.2. Вартість права оренди земельної дimппcи, визначена за результатами аукціону з 
продажу права оренди земельних дimmOK в м. Бровари згідио з протоколом аукціону 
N! від « » 200 року, становить гривень. - - -
3 урахувlUПlJlМ попередньо сплаченого Покупцем гаравтійвого внеску в сумі 
_____ гривень оплаті за цим договором пїДJIJlraє гривень. 

З.З. Покупець зобов'язується оплатити вартість права оренди земельної дimппcи в 
повному розмірі ПРОТJlГOм 5 (п'пи) бавківських днів з моменту укладеllВJ( даного 
ДоroВОРу. 

4. Відповідальність ёторіп 

4 1 бо неналежного ВИКОНВВВJI зобов'из8.ІІЬ передбачених 
. . у випадках невиконaIIВJI а. . ність зriдво з чииним законодавством 

ЦID.f Договором, Сторони несуть В1ДПОВІДaJIЬ 
УlCpаіви .. б' . . . aJIЬHicть за порymеНВJI своІХ зо ОВ JlЗВВЬ за цим 
n 4.2. Сторони не несуть В1ДПОВlД ИКJIИК8ИО змінами в чиввому ЗlUCонодавстві 
yoroBOpOM, JП(ЩО таке порymеННJI було в 

lCPвїии. 3 3 даного Договору Продавець має право 
. 4.З. В разі порymеRRJI покупцем ПУВКТУзе~ельвОі ДЇJIJППCИ. В цьому випадку даний 

В1,ЦМовllТИCJI від уклвдеRRJI договору оревди 1DIЬ0мy порJrДКy з моменту отримавви 
~oroBip вважитиметьCJI припиненим в оди:;; від договору. Сплачений ПОJCYПЦем 
оІСупцем повідомлевия Продавци про в ивю не ПЇДЛJIГ8є. 

ГВрIUrriйиий внесок в цьому випадку поверне 



5. ФОРС-J\lаЖОРlrі обставиш. 

5.1. Сторони звШьВJПOТЬСЯ від відповідальності за часткове або повне невИІСОН8ИВJI 
зобов'JlЗВВЬ за цим Договором, JlКЩо це невиконання є ПРJIМИМ наслідком обставин 
вепереборноі СИJПі, що ВИНИКЛИ після підписання Договору, які Сторони не могли 
передбачити та попередити. 

6. TcpJ\lilr діі договору 

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

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

7. Реквізптп сторів 

Продавець 
Броварська міська рада 
07400, м. Бровари, вул. Гагаріна, 15 
п/р ____ _ 

Виконуючий обов 'пп міського 

гопови - секретар ради _---

Виконуючий обов'nп міського 
roпови - секретар ради 

І.В.Сапожко 

Покупець 

І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицією 
. U·· . . .. 

ПОСТ1ИНОI KOМlCll З питань 

розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносив, архітектури, 
будівництва та інвестицій
виконуюча обов'JlЗКИ начальника 
земельного відділу - головний 
спеціаліст земельного відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

С.А.майборода 

В.О.АНДРЄЄВ 



Виконуючому обов'язки міського 
голови - секретарю ради 

Сапожку І.В. 

ПОДАННЯ 

"J., t' j-' Wl,D () 9 

Просимо розгmmyти на черговому засіданні Броварської міської ради 
питання щ~до прод~ ІІР ... ава opeH~ земельної ділянки площею 0,1400 ra, 
розташован01 по Об ІЗНІИ ДОРОЗІ в районі розміщенНJJ АЗС ТОВ 
,,Автобансервіс": 

1. Продати право оренди земельної ділянки площею 0,1400 ra, 
розташованої по Об'їзній дорозі в районі розміщеННJJ АЗС ТОВ 
,,Автобансервіс" , IIIJUlXOM проведеННJJ аукціону. 

2. Затвердити Порядок проведеННJJ аукціону з продажу права оренди 
земельної дimппcи площею 0,1400 га, розташованої по Об'їзній дорозі в 
рвіоні розміщеНЮІ АЗС ТОВ "Автобансервіс" (додається). 

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

4.Уповноваженій особі (комунальному підприємству Броварської 
міської ради <<Бровариінвестбуд») здійснити дії щодо підготовки л?ту до 
продажу на аукціоні, передбачені п.З Порядку проведеННJJ аУКЦІОН?' з 
продажу права оренди земельної ДЇJIJПП(И площею 0,1400 га, розташованОI по 
Об'їзній дорозі в районі розміщеИНJI АЗС ТОВ ,,АвтобансеРВІС" , а саме: 

_ забезпечити виконання документації з землеустрою по лоту; 
- замовити експертну грошову оцінку лота. 

ВИКОнуюча обов' язки начальника 
о зем~ного відділу -головниЙ 
Спеціаліст земельного віддіЛУ 

оО ' 
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С.А.М8Йборода 
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БРОВАРСЬКА МІсьКА РАДА киівськоі ОБЛАСТІ 
земельний відділ 

07400 м Бр . ,. оваРIІ, вул. ГагаРlна,15, Т. 6 .. 50 .. 67 

Від 1,1. (),І". 09 Н!! !І З І 
--..:...::::..!..._-

НаН!! за ------ г -, 
Виконуючому обов'JlЗКИ 
міського голови - секретарю 
Броварської міської ради 
Сапожку І.В. 

Земельний відділ міської ради просить 
засіданні міської ради питання: 

розглянути на черговому 

1. Пр~. продаж ~aв.~ оренди. земельної ділянки площею 0,1400 ra, 
розташованО1 по Об ІЗН1И ДОРОЗІ в районі розміщення АЗС тов 
,,Автобансервіс"; 

2. ПРО продаж права оренди земельної дiшmки площею 0,7578 га, 
розташованої по вул.Красовського в районі розміщення заводу "Торгмаш"; 

3. Про продаж права оренди земельної ділянки площею 0,7708 ra, 
розташованої на перетині бульв.Незалежності та вул. Щолківська; 

4Лро затвердження матеріалів вибору земельних ділянок, надання 
дозволів на розробленНJI проектів землеустрою щодо відведення земельних 
дinинок у власність гpoM8ДJIHaм, проектів землеустрою щодо оформлеННJI 
земельних ділянок фізичним особам та внесення змін ДО рішень Броварської 
міської ради; 

5.Про припинення права користування земельними ділянками, 
надання в оренду земельних ДЇЛJJНок, затвердження технічноі документації із 
землеустрою, HaдaнНJI в постійне користуванНJJ з~мельних діЛЯНОК, 
ПРодовження термінів КОРИСТУВання земельними ДJJIJJНКами, надання 
Дозволів на виготовлення технічної документації· по оформлеmпo права 
КОРИстування земельними ДЇЛJJНК8МИ юридичНИМ і фізичним особам та 
Внесении змін до рішень Броварської міської ради; 

6. Про продаж земельнИХ ділянок, проведенНJI експертних грошових 
Оцінок земельних ділянок, продовження терміну укладання договору про 
Продаж у власність земельних ділянок, H8ДaнНJI дозволу на розстроче~ня 
ВИIIJIа'I'U . '"" rтcrvтtИ юрИДИЧНИМ особам, та внесення ЗМІНИ ДО 

• ·.а.п суми за земельНІ ",,&J~66"--

Р1IUеllИR Броварської міської ради; . 7 П НИХ ділянок громадянам у влаСНІСТЬ, надання 
. ро передачу земел~ ької міської ради 

В оренду та внесення змін до РІшення Броварс . 

ItJ 

ВИКОнуюча обов'JIЗКИ начальника 
земельного відділу - головНИЙ 
СПец· . . 1ЦІСТ земельного віддtЛY 
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