
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИївськоl ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про продаж права оренди земельної ділянки І 
площею 0,7578 га, розташованої по вул.Красовського 

в районі розміщеННJlзаводу "Торгмаш" 

Розглянувши подання земельного відділу від 13.05.2009 року Н!!934 про 
продаж права оренди земельної ділянки площею 0,7578 га, розташованої по 
вул.Красовськоro в районі розміщенНJI заводу "Торгмаш", керуючись ст.16 
Закову України "Про оренду землі", ст.ст. 124, 127, 134-138, п. 12 Перехідних 
положень Земельного кодексу України, п. 34 ст. 26 Закону Украіни «Про 
місцев.е самоврядування в Україні», а також враховуючи пропозиції 
постійної комісії з питань розвитку та благоустрою територій, земельних 
відносив, архітектури, будівництва та інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Продати право оренди земельної ділянки площею 0,7578 ra, 
розташованої по вул. Красовського в районі розміщення заводу "Торгмаш", 
lПJIJDtом проведення аукціону. 

2. Затвердити Порядок проведення аукціону .. з продажу права оренди 
земельної ділянки площею 0,7578 ra, розташованОI по вул. Красовського в 
районі розміщеИИJI заводу "Торгмаш" (додається). 

3 В аженою особою на підготовку та проведеlUlJl . изначитн уповнов .. . .. 
aVТnYl· щп. риLO •• СТВО БроваРСЬКОI МІСЬКОІ ради 
~6~OНY комунальне п ~П 

«Бровариінвестбуд». 
. . (ко альному підприємству Броварської 

. 4.VповноважеНlЙ особl~... ї щодо підготовки лоту до 
МІСЬкої ради «БровариінвестБУд») ЗДІИСИИТИ ДІ • 

О • • чені п.3 Порядку проведення аУКЦІОНУ з 
np ДЮКУ на аУКЦ10НІ, передб~. . площею 0,7578 ra, розташованої по 
npодажу права оренди земельно~ дiJIJlНКИ Торгмаш" а саме: 
ВУЛ. І<расовськоro в районі розt.{1щення :ав~~;млеустрою по лоту; 

- забезпечити виконанНЯ докумен. ац 
_ замовити експертну грошову ОЦІНКУ лота. 





~ 

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 міського 
голови - секретар ради 

М. Бровари 

від 28 травня 2009 року 
Ни 11 ,1,1- 6~- О!Г 

-, І.В.Сanожко 



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 - головнии J"/LL,.,~ 

спеціаліст земельного відділу {vг.f;r,,-'('/ 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

С.А.МаЙборова 

В.О.Андрєєв 

Начальник ЮРИДИЧНого відділу со d І.Г .JIaВeP 

Начальник ynpaвлiннJI 
містобудування та архітектури _ 
головний архітектор міста 

Голова ПОСтійної комісії з nит 
розвИ'МnI б ань 

-- ........ J та лагоустрою теРИТОРl.И'" 
земельних ві nu • , 
б· ~пОСин, аРХІтектури 
~Д1ВВИЦтва та інвеСТИЦій ' 

Л.Є.Рибакова 

C.B.I1i~~ 



Затверджено: 

Р,ішенlUIМ Броварської MiCЬK~Ї ради 
вщ ";, о" 09 N! {~lJ'- в~-o;-

ПОРЯДОК проведення аукціону з продажу права 
оренди земельної діnЯНК11 

ПОРЯДОК проведе~ a~ioнy з продажу права оренди земельної дimmки (в . _ 
Порндок) розроблений ~1ДПовlДВО до ~ОВСТИТУЦіі України, Земельвого кодексу у:;:И, 
Госп~дарського :а Цившьвого кодеКСІВ України, Бюджemоro кодексу України, Законів 
УIp81ВИ «Про МІсцеве самовридув8ИНJI в Україві» «Про ОЦІ 'ику зем-'"-" d1 • 

_1"__ .. Ф ..." -&1111, С ро ОЦІнку 
МDIШ&, )fВІПІОВИХ прав T~ про есlИНY ОЦІночну діяльність», «Про оренду землі», інших 
нормативво-правових ВКnB з питань регулювання земельних відносив в Україві. 

1. 3агалЬІІЇ ПОJlожеВDВ 

1.1. Цей ПОРЯДОК визначає процедуру підготовки, організаціі та проведеВВJI 
зсиenьвоro ауІЩіову (далі - аукціон) з продажу права на оренду земельноі ділянки 
зазвачевоі в пyвrri 1.2 цього Поридку. ' 

1.2, У цьому Положенні наведені нижче терміни застосовуються у такому звачевві: 

- аукціон - форма проведеННJI земельних торгів, за ПОЮ об'єкт торгів проД8ЄТЬCJI 
учасвику, що запропонував за ньоro вайвищу ціну, па фіксується у ході проведеlПlJl 
торІів ліцитатором; 

- гаравтійв:ий внесок - внесок, JIКИЙ має сплатити претендент до подllВВJl з~и ва 
}'ЧаСТЬ у аукціоні JIК забезпечеввя своіх зобов' язвиь в разі перемоги у аукціоні та JПCИЙ 
cIOl8Дaє 10% від стартової ціви лоту; 

- зареєстров8ВИЙ учасник - учасник, JПCИЙ, оплатив peєcтpaцi~ та гаравтіівиі 
ввесхи та зареєструвався перед початком проведеВВJI земельвого a}'КЦloвy; 

зем . мельна "; "cnntа площею 0,7578 ra, розташована в м. Бровари - ельва Д1JIJПП(а - зе p,w-' • 

по ВУJLКрасовськоro в районі розміщевия заводу «Торгмвш», з ЦlJIЬОВИМ призначенням -
Землі ПРомисловості' , . . . 

• • ... wt.,Ha надбавка, ва яку в ХОДІ a}'КЦl0ВY здійСВІОЄТЬСЯ 
. - крок аyюnову - МUnМu.r..... ..' • 

ЩЦвИЩеВВJI стартової та КОЖНОЇ ваСТУПНОl Ц1НИ лота; 

• ' 8Ц1Ї JП(& проводить аукціон, - фізична особа з 
- mцитaтор - представвик орnunз , . б 

ВідпОВіднОЮ підгоТОВКОЮ тalабо досвідом проведеввя торпв, па езпосередиьо 

lІроводиТЬ торги на аукціоні; 
.. ":nmrrm з визваченими умовами її оренди, що 

- лот - право на оренду земельВОl ди-.---
ви • • 

СТВвляється дm1 ПРОдажУ ва ayкцt0В1; 

- ОРгавізатор - Броварська міська рада; ..'. . 
. цiaJIiзовава оргав1ЗlЩ1JI, па має неоБXJДВ1 

- ОРгавізвціи, яка проводить ауІСЦІ0: - сп:mu. та фахівців з відповідним досвідом 
ДJII ІІроведеввя аукціону приміщеВВJl, о Jlвдв 
РО60rи' , 

.. • _ Б оварська міська рада; 
- орендодавець земельВОl дiлJIВКИ р 



- переможець - особа з числа учасників па ' , 
JlайвИЩУ ціну; , у хоДІ аукЦІОНУ запрОпонувала за лот 

- реєстраційний внесок - внесок який 
учасипка аукціону і JlКИЙ спрJIМОВУЄТЬС~ на по претендент сплачує за реєстрацію його п 
розмір реєстраційного внеску особою становить i;n( ~ витрат щодо проведеИНJI аукціону; 

СІМНадцять) rpивень; 

- стартова ціна - ціна права на оренду земenьн оо , оо 
продаж лота на аYJЩіоні; 01 дlЛJIНКИ, з ПОl розпочинається 

- уповноважена особа - визначена Броварською ' 
JПC8 здійснює підготовку лота до продажу на аукціоні; МІСЬКОЮ радою юридична осоБІ, 

- уповноважена особа учасника - осоБІ. па ДІ'є в І'втерес . . 
Ф оо, ах претендента на ПІДставІ 

вапежиим чином о opмneHOI оо ДОВІреності або статуту (положенц засновницького 
доroвору) учасника - юридичнО1 особи; 

- учасник - осоБІ, па відповідає встановленим цим ПоложеRНJIМ та чинним 
з~оно~авством вимогам. подала відповідні документи та зареєстрована Виконавцем 
В1ДІІОВ1ДІІО дО цього Положении. 

1.3. Орендарем земельної дimmки може бути rpом8ДJIНИН Украіни та іноземної 
держави. особа без ГPOM8ДJIВCТВa, українська та іноземна юридична особа. 

1.4. РimеИJIJI про Haд8ННJI земельної дimmки в оренду за результатами аукціону 
затверджує Броварська міська рада на підставі Протоколу аукціону та документів. що 
підтверджуютЬ сплату Переможцем визначеної за результатами аукціону ціви лоту 
відповідно до укладеного договору купівлі-продажу права оренди. 

1.5. Уповноважена особа має право відмовитися від проведеВНJI аукціону ве пізніше, 
ніж за 10 днів до ЙОГО проведеВНJI з обов'изковою публікацією офіційної інформації про 
cкacyвВВНJI аукціону із З83вачеННJIМ причини cKacyв8ВВJI на офіційному сайті міської ради 
у мережі Інтернет. РіmеНИJI Уповвоваженої особи щодо відмови від проведеВВJI аукціону 
Може бути скасоване Броварською міською радою, 

ПовідомnеИИJI про cкacyвaвRJI аукціону ве пізніше. ніж B~OГO ДRJI пі~ 
IIpиiiвsm-я рimеИJIJI про ЙОГО cKacyв8RНJI надсиnвєтьCJI ОрГВН1затором усІМ учасвихам. JIК1 
ПОдалИ з8JIВИ про участь в аукціоні та ліцитатору. 

у разі схасуваиии аукціону уповноважена особа повертає учасникам peєcтp~ та 
l'apllao.:r...: . ' "'" з по"аavlrU З8JIВ про vvacть В avrпnoН1 ве МU&UUЦ внески сплачеНІ ВИМJI У ЗВ.JI3."J ,.,..-.-'. J. 'Ja_. 
пізніше ИЬК прот~м п'яти банківських днів. 

РЇШеllllJl про cкacyвaв:u аукціону може бути оскаржено в судовому порJlДК)'. 

1 6 К . проведеВВJIМ аукціонів здійснює Оргавізатор 
" 01rIpОЛЬ за mдгoтoвкоЮ та 

безпосередньо або через свої оргави. 
• аціі та проведеВВJI аукціону 

2. ПоввоважевВJI щодо оргаПD 
та проведеВВJI аукціонів. Броварська міська 

2.1. З метою безпосередньої підготовКИ 
РадаnPизначає Уповноважену особу. 

2 -пmi повноваженви: 
.2.Уповноважена особа має насч--

- здійснює Ііідготовк.у лоту до аукціону; 



- О~ИJПOДІПОє іифор~ацію про проведення 
BUr1&OBY вІД проведеRНJI аукцІОНУ; аукціону. умови участі в аукціоні, 

- забезпечує ознаАомлеНИJI Учасників з інф . 
тоМУ числі з цим Порядком). інформацією по лоту оумрмацlЄЮ щодо проведеННJI аукціону (в 

• овами оренди; 

- приймає документи від Учасників' • 
- відкриває окремий банківський рахунок дmr обслyrовуввиНJt аукціонів; 

- укладає договір з організаціЄІО. па проводить аукціон; 

- прийм~є від Учасників реєстраційні та гарантійні внески, реалізує інформаційні 
пuети по аyюnову; 

-. передає організації, па ~оводить аукціон. документи, необхідні Д1UI реєстраціі 
УчаСВИIQВ в день проведеНВJI аукЦІОНУ та проведеННJt аукціону; 

- повертає сплачені гарантійні внески Зареєстрованим учасникам ві не 
перемогли в аукціоні (крім випадків. визначених цим ПоложеННJtМ); , 

- після ПРИЙНJl1ТJI РЇШеНВJI про HaдaвНJI земельноі дimmки в оренду за 
результатами аукціону, перераховує на визначений Броварською міською радою рахунок 

raравтійві внески Переможця; 

- приймає рішеВВJI про припивеНВJI тalабо поновлеВВJI аукціону у випадку 
lИllJIеНВJI порymеВВJI порядку проведеНВJI аукціону, яке може BIJJJJIВY11l ва його 
результати, а також у інших випадках, передбачевих цим ПОРJIДКом; 

_ приймає рішеННJI про поновлеВВJI TOpriв по лоту або припивеВВJI аукціону, у 
випадку коли Переможець відмовився від підписВНВJI протоколу аYJЩiову; 

_ приймає рішеВВJI про визнВНВJI недійсвими результатів аукціону в разі 
ВИlВЛевu після захівчеВИJI аукціону порушень, які вплинули (могли вlIJIИRYТИ) на його 
результати. . 

2.3. Організація, JП(а провоДИТЬ аукціон, залучається до проведеВВJI аукціону 
Уповноваженою особою. 

2 4 О ., прово""""- аукціон, має наступві повноважеВВJI: ,. РГaиD~,JП(а ~6_ 

• • ll'V прим:wnеuacr облвдваввя та персоналу ДJIJI 
OP~OBYЄ ~ТOB-J ~ ~ 

безпосереднього проведенвя аукціону; 
. уuасвихів В день проведеВВJI аукціону; 

- проводить peєcтp8ЦUO --

У "-евоЮ особою та відповідно до цього Порядку 
- за пого'""'еВВJIМ з повнов- . 'б 

np _6~ , eТtX ОСІ • 
Rlмaє рішеВНJI щодо допуску на аукЦІОН тр , 

• ДЛJI npоведеВВJI аукціону; 
- самостійно призначає mцитатора 

, час проведеИВJI аукціону; 
- забезпечує дотримВВИJI порЯДКУ ПІД 

-ти аVItПЇоВУ. 
- СІОІВДВЄ протокол про резуJIЬ~16 'J6--

oдD'JКY ва аукціоні 
3. Пiдrотовка лоту до пр " 



3.1. Пiдroтовка аукціону тРиває не б' . б (у шьm JП( один міс ОрraвtЗатором а о випадках визначених пи П яць та ВКJПQчає забезпечеНИJI 
:. виготовлеRНJI документаціїїз 3 м орядхоltl) Уповноваженою особою: 

емлеустрою по ло 
- замовлеRНJI експертної грошової оц' ту . ІНКИ лота та затве 

no1L Експертна ОЦlНка проводиться відповідно М рдженНJI стартової ціни 
КМУ від 11.10.02 р. Н!! 1531. Стартова ціна лота до . етоди~, затвердженої постановою 
резУnЬТВТВМИ експертної грошової оцінки; ДОРІВНЮЄ ЦІни, встановленої за 

- виготовлеRНJI технічного паспорта земель оо • НОІ Д1ЛJIВки; 

- опрИJПOднеRНJI повідомленНJI пр аукціоні JПJIJIXом: о продаж права оренди земельної дiJuппcи на 

- опублікування о~о~ошенНJI в газеті Броварської міської ради ссБ ова ська 
панорамю> та на веб-саиn Броварської міської р' Р . Р 

• оо • ади 13 зазначеННJIМ РОЗМІРУ та 

М1сцезнаходжеНВJI земельнО1 ДIJIJIВКИ, ії цільового призначеНИJI номера телефону за 
вим можна О'Іримати додаткову інформацію; , , 

- розміщеlПlJl на земельній дimIнцi рекламного інформаційного щита; 

_ передачу відпОВЇДВІіХ матеріалів Організатором Уповноваженій особі; 

. _ підготовку організаційно-розпорJlДЧОЇ та технічної документації ЩОДО проведеННJI 
ауJЩlОНУ; 

- прИЙНJ1Т1'JI з8JIВ на участь в аукціоні. 

3.2. Аукціон проводиться виxmoчно за умови викон8ННJI дій зазначеиих в пувхті 3.1 
цьoro Поридку. 

3.3. Документи щодо лота, JIКИЙ виCТВВЛJIЄТЬСЯ ва аукціон, формуються 
УПОВlІоввженою особою в окрему справу і після з8JCЇнчевия аукціону переДllIOТЬCJl йом 
переможцю за умови, що він здійснив відповідно до договору купівлі-продажу права 
орецци земельної ділянки розрахунки за придбаний на аукціоні лот. Переможець ПЇCJIJI 
УХПадеllНJl договору оренди земельної ДЇJUIНКИ, передає його ДJIJI державної реєстраціі в 
Уставовленому поридку. 

3.4. Умови, оголошені перед проведеНВJIМ аукціону, під час укладеВВJI домвору 
оренди зміні не пiдляraють. 

3.5. Броварська міська рада затверджУЄ технічний .паспорт земепьвої ~, що 
ВИcraвJUIЄТЬCJI на аукціов, дату проведеВИJI аукціону та ІСТОТНІ умови ДO~BOPlВ оренди. 
З.~. на підставі рішеВВJI Броварської міськоі ради vповноважен_а о~ба,_ не mзк;:е п за 30 
ДВіВ до проведеВНJI аукціону опрИЛЮДНЮЄ в газеті Броварсько! М1СЬ~ОIJвтepРади t РОфВ::: 
~В1I0paмa» та ва веб-сайті Броварської міської ради у мережі нет о 
UlФормацію про проведеИНJI аукціону. 

3.7. офіційна іВФОРМаЦіа про проиедевв" ayвцiDВY має ]II<JПO'II1'11I такі відомості: 
- дату та час проведеВВJI аукціону; 

- місце проведеНВJI аукціону; 
CJlиа аукціОН, із зазначеlПlJlМ: 

- харarrepиСТИІСИ лоту, що виCТВВЛJIЄТЬ 

- місцезнаходжеВВJI земельвоі дiлJIIUCИ; 



_пnопdземепьноі~; 

- цїJIЬOBOГO призначення земельної дimrики допустим . 
вИХорИCТ8IПUI; 'их та ПРІОРитетних видів її 

- містобудівних умов і обмежень забудови земельної дimппcи' , 
- стартової ціви лоту; 

- умови участі в аукціоні; 

- розмір гарантійного та реєстраційного внесків та поридок іх смати; 

- вартість інформаційного пакету; 

- нalмевуваввя та місцезнаходжеRНJl організатора, Уповноваженої особи, 
JJiцитaтора, номер телефону, за яким можна отримати додаткову інформацію та дізнатиeJl, 
де можна ОЗН8ЙОМИ'І'Ися з технічним паспортом земельної дimmки, технічною 
докумевтацією із землеустрою, проектом договору оренди; 

- дату початку та заківчеНВJI прийманНJI документів ДJIJI осіб, що бажають взJIТИ 
участь в аукціоні. 

З.8. 3 моменту оприmoдиеИНJI офіційної інформації Уповноважена особа надає 
МОJOIИВість особам, JПd бажають В3JIТИ участь в аукціоні, придбати за ціною, ІЦО 
встановлюється Уповноваженою особою, івформаційвий пакет учасииха аукціону та 
надає безкоштовні консультації з питань проведеИНJI аукціону. 

З.9. Інформаційний пакет має вюпочати інформацію щодо: 

- місцезн~оджеНЮl, площі та цільового призвачеВВJI земельної дішппси; 

- викопіювВВВJI З генплану, схему розмїщеВВJI земельної дішппси; 

- умови викориCТ8ВИJI земельної~; 

- істотні умови договору оренди; 

- копію цього ПоложеВВJI; 

- iвmi матеріали і документи (при необхїдиОcri); 

- номер рахунку, відкритого ДJIJI обслуговувaВВJI аукціону. 
сть у аукціоні має подати Уповноваженій особі 

З.І0. Особа, па бажає прИЙВJIТИ уча"о ум' ов повернеВИJI або )'трИМ8ВВJl 
зВІВ у ., адаввям згоди IЦO~ 

на участь в аукцlOВ1 з в . n КЙМaНВJI зaJIВ розпочинаєтьСJl з момевту 
Реєстраційних та гарантіЙНИХ ~HecIOВ. keтьcJl за з робочих дві до дати проведеllВJl 
оroпоmевня про проведеВВJI ayкцtoвy та з 
а)'КЦі 

ону. ..:. б' • • 
. . одаєтьCJI Уповноважеma осо 1 зnдво 13 

З.11. 3uвa на участь У ayкцt~В1 п на зші керівника Учасвика - юридичиої 
заТВердженою формою (додаток 1). ~c идичвої особи. Підпис на з8JIВЇ Учасииха
~би Має бути скріплений печаткОЮ ~Є1 юр 
Ф13JllmОї особи має бути завіревий нотаРІально. .' . 

оJCYМевтаМи ДJIJI учаcn в ayк:цtoВ1 реєстр~єтьCJI 
оу З.12. Подвиа зuва разом з до~ВВИ:К ~ї (Додаток 2). ій присвоЮЄТЬcJI реєстрацiflвиi 
ПОВИОввженою особою у журнат реє тр 



JlOltfCp. У журналі реєстрації Т8ІСож міститься інф . 
ПОРJдКОВО .номер звиви. ормвцUl про дату под8RНJI заяви. а також 

3.13. УчасВВJ( аукціону - Юридична б 
докумевти: осо а разом із заявою має подати наступні 

- нотаріально посвідчені копії установчих . докумеНТ1В; 

- копію та ориriнал свідоцтва про держав . ну реєстраЦІЮ юридичної особи· . . . 
- коП1lO та ориnнал платіжного докум еита про сплату гарантійного внеску; 

- копію та оригінал платіжного докум еита про сплату реєстраційного внеску; 

- копію та ориriнал платіжно пакету; го документа про оплату вартості інформаційного 

- ДОВЇдкуб про баиківсь~ рахунок/рахунки. з JIКИX здійснюватимyrься розрахунки 
за прид ану земельну д1JIJlНК)'; 

- копію та. ор~ал дo~eвтa, що посвідчує право уповноваженої особи на 
викон8ВВJI дій, пов язаних 13 проведеВНJIМ аукціону (у випадку необхідності). 

Цей перелік документів є вичерпним. 

3.14. УчасВВJ( аукціону - фізична особа разом із заявою має подати наступві 
документи: 

- копію та оригінал свідоцтва про державну реєстрацію фізичиої особи-підприємця 
(ДmI лотів, викориCТIШIJI JIКИX передбачає підприємницьку дiJшьвість); 

_ копію та оригівал платіжного документа про сплату гаравтіівого внеску; 

_ копію та оригівал платіжного документа про сплату реєстраційного внеску; 

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

_ довідку про бавхівський рахувокlрaxymcи. з яких здїйсвюватимyrься розрахунки 
за придбаиу земельну ДЇJIJIВКY (ДmI фізИЧВИХ осіб - не підприємців така довідка 
подається за HВJlВHOCТЇ бавківсьКОГО рахунку); 
_ копія та оригінал документа. що посвідч.Ує право уповвов~воі ~соби на 
Викон8ВВJI дій, пов'язаних із проведевням аукФОВУ (у випадку веоБХІДВОCn). 
Фізична особа також подає свій паспорт та ДOB~ про присвоЄВВJI 
ідеНТИфікаціЙІІОГО номеру фізИЧНОЇ особи - ІШатвика подаТК1В. 

Цей перелік документів є вичерПНИМ. 

3.15. Всі діі пов'язані із заповнеВВJIМ та под8ВIIJIМ заяви Нба участь в аукціоні, 
в-о' бо його уповноваженою осо ою. 
- вуються безпосередньо УчасНИКОМ а 

~.....м зВJDI Учасmпciв перевір.lЄ: 
3.16. Уповноважена особа при прJUlAA ..... 

- правВJIЬність оформлеВВJI зВJDIи; 
. . о додаютьC.l до ЗВJDIВ, переліку, встановленому 

- ВJДПовідвість докумеВТ1В, ІЦ 
II)'Вkтaми 3.13 чи 3.14 положeвWl; 



8 відповідніСТЬ копій документів іх ориriналам. 

ОР~anи документів повертаються ЗВJIВНИХУ безпосере'""-о . 
переВІРКИ. .-... ПІCJU1 ЗВХЇвчеННJI 

3.17. Якщо під час перевірки поданих Документів не ви 
представиик Уповноваженою особи: явлено Помилок та порушень. 

- у присутв?сті Учас~а (уповноваженої особи Учасника) реєструє подані 
докумеити в КНИЗІ peЄCТP~l1, дО JIJ(~Ї заноситься порядковий номер. дата, реквізити 
Учаснmca або уповноважено 1 особи. КРІМ того, в книзі зазначається: 

• - ДJUI ~із~~ осіб - прізвище, ім'я та по батькові, зареєстроване місце проживання 
та JДеВТИф1К8ЦІИВИИ номер у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та 
іНШИХ ОБОВ'JlЗКО~ИХ ПJIа~е~в. для інозе~них ГPOMaдJIR та осіб без гpoMaдJlRcтвa _ 
rpОМВДИВСТВО, ПРІЗвище, ІМ JI та по баТЬКОВІ (за наявності), постійне місце проживання за 
межами Украіни; 

- ДJDI юридичних осіб (заснованих громадивами Украіни або юридичиими особами 
Ухраіии) - Н8ЙМевувaввJl, місцезнаходжеНRJI. ідентифікаційний код зriдио з ЄДРПОУ; 

- ДJDI іноземних юридичних осіб, спільних підприємств - наімеиув8НllJl, 
місцезнаходжеНИJI та держав&, в RКiй зареєстрована така юридична особа та адреса 
реєстрації представництва в Украіні. 

- засвідчує подані документи своїм підписом та печаткою; 

- зaлimIає в себе подану Учасником заяву та копії доданих до неї документів; 

_ видає Учаснику довідку про отримання документів із зазначеВНJIМ іх перeniкy 
(додаток 3), вхідний квиток, інформаційну картку на л~т (додаток 4) та картку УЧВСRИКа \13 
зазвачеВИJIМ ва зворотному боці умов проведеИИJI аукщону) (додаток 5). 

3.18. Інформація про особу Учасника (його представника). що r-пститься в поданих 
вим документах, не пiдmп'aє розголошенню. крім випадків. установлених закОНОМ. 

3.19. Документи повертаються заяввику без реєстрації у випадках: 

- ВlШШеНИJI поМИJIОк, ві ВПJIИВаІОть ва зміст заяви; 
• тnlUeНТЇB передбачених цим ПоnожеНВJIМ; 

- ВІДсутності ва момент подання заяви ДО."J... • 

_ подamuI зlUlВИ осоБОIО. JПCВ не має на це відповідниХ повноважень. 

Цей перелік підстав є вичерпним. 
..пznOK УчасНИК має право подати документи 

ШCJIJI виправnеВВJI ВJUlВJlеНИХ ПО&YUW· 
ПОВТОрно. 

ельRY дiпJпIКY до проведеННJI аукціону. 
О 3.20. Учасник має право огJUIИYТИ зем. ДJIJI доступу учасників до земельної 
.Рraиiзатор зобов'JlЗВВИЙ створИТИ моЖЛИВОСТІ 

дubrвки з метою її oгmrдy. . . 
. о оtpимаввя дoкyмeнnв ВІД УчасllИК8 

а .3.21. Зареєстрована ЗВlВа та ДOB~ ~ Є підставою ДJIJI наБУПJI Учасвиком 
УІщіОIly з продажу права оревди зсмспьн 

СТатусу Зареєстрованого учасвика. 



4. ПОРИДОК та УІ\ІОВІІ проведення аУКціону 
4.1. Аукціон проВодиться організацією, JlКa проводиТЬ а. • • 

з уповноваженою особою не раніше ніж через зо днів ПіС:;ЩОпуБН' H~ ПІДставІ ДO~.BOp~ 
інформації про проведеRRJI аукціону. о ткуванИJI офщійпОI 

4.2. На ayкцi~нi ,:,ожуть бути присутні Зареєстровані учасники r1X представники) 
представвmcи оргаи~в M~~цeBO~ самовридувшии м. Бровари, засобів масової інформації -n: 
rpoмвдських ~ргаи1Зац1И. І~Шl особи можуть бyrи присутиі на аукціоні за згодою 
уповно~ажеНО1 особи. АукЦІОН ПРОВОдиться за наявності не менше двох Зареєстрованих 
учасВJООВ. 

4.3. у день проведеlUUl аукціону особою організацією, па проводить аукціон 
проводиться реєстрація присугніх Учасників. Учасник (його представник) ЗОБОВ'ИЗа.ииіі 
пред'JlВити паспорт та (ДmI представників учасників) доручення на вчиненни дій під час 
ауиціову, зокрема участь в торгах та підписання протоколу про результати торПв. ШCJlJl 
цього представиик організації, па проводить аукціон, видає учаснику таБJIИЧICy з 
номером, JID повертається піCJJJl заківчеВНR аукціону. 

PeectpaцїJI починається за годину та закінчується за 10 ХВИJIИВ дО початку аукціону. 

4.4. Шеля оголоmеВВJl початку проведеИНJI аукціону представник орraвiзації, ва 
проводить аукціон, озн8ЙОМJПOЄ Зареєстрованих учасників та присутніх ва аукціові осіб з 
ОСВОВВИМ:И правилами проведеВНJJ аукціону (в частині, що безпосередньо стосується 
проведеШIJI аукціону піCJJJl цього оголоmенни) та оголошує інформацію щодо: 

- характеристик земельної дimппcи (місцезнаходжевни, ~o~, цільового 
npизвачеВНJI, можn:иві види функціонального використання земельНОI ДШJППCИ, умови 

оревди тощо); 

- загапьвої кількості зареєстрованих Учасників, допущених до аукціону; 

- стартової ціви лоту. 

4.5. Проводить аукціон Лїциlатор в наСТУПВОМУ порJrДICy. 
• п:.,......., ором харахтериC'l'ИIC лоту та стартової 

Аукщов починається з оголоmеИИJI .Iuцn~ .. T _. • 
. . еля азового ОГQЛоmеИВJI стаРТОВО1 ЦІВИ В1ХТО З 

;шк. Якщо ПРОТJlГOм тp~ox ХВИJIИ]l m б:и. придбати лот за ціною. ОГOJJошевою 
~еєстровавих учасвиюв не висловив лише один Зареєстрований учасвих, аукціон 

ЛUUrraтором, або тве бажаввя вислови 
ПРIIПRвJrЄТЬCJI. 

за стартовою ціною сповістили ве Meвm п 
у разі коли про готовність ~идбати лот б. шує стаРТОВУ ціну. запропоновану 

Дlа Зареєстровані учасники.. ~TOP З JJIЬK аукціону з поД8ЛЬПDIМ поcniдоввим З:реєстровавим учаСВИJ(ом (Дат - Ц1В.а). ва :ОВJПOЄТЬСЯ Ліцитатором за погоджеВВJIМ 
3 UIьtпевиим ціни. ЗвачеНВJI кроку аукЦІОНУ в ... 
3 О • . тю·в стартоВО1 ЦІВИ. 

Рl'ВІІізатором У межах до 1 О ВlДсо . 
. •• ИJlИCJI придбати лот за стартовою ЦlВОЮ, 

Зареєстрованим учасникам. JIК1 вІДМов 
~ ся ввески ве поверТ8Ю'1'Ь . . идба'1'И лот за 

• повїдоМЛJПOТЬ про НамІр пр 
У ході аукціону ЗареєстроваВ1 учасвики бами. JIЇДDТl'IМ таБJПIЧXИ з вомером, 

ОI'OJIоtпевою Ліцитатором ціиою ~OMa СП~я· ціви, запропонованої niциraroром 
nОВepJIyтим до ліцитаторІ, що засвіДЧУЄ пр або пiдвnТJIМ таБJDIЧКИ з одвочасвим 
(Ilplliiвaтrя пропозиції ціви без roлосу). 



ОIOJlОІПeвDJIМ c~oєї ~о~озиціі стосовно ціни лоn, яка ПОВIПlНа бyrи б' , 
..:mrraтopOM Ц1Ва, Mlmмyм на один крок а ' шьшою, НІЖ названа 
~-- • ціви з голосу) YlЩlОну, але обов'язково кратною кроку 
(JllЮпо3ИЦ1J1 • 

Якщо запропонована Зареєстрованим vuасником . 
. . ./ • ЦІна перевищує оголошену 

JJiцutaТOPOM ЦІну, mцитaтор називає номер учасника і повідОt.ШJlє про його пропозиціІо. 

У разі КОЛИ цiн~ запрОПОнована з голосу ОдниМ із Зареєстрованих учасників, більша 
за niВY, ~roлоmену ЛІцитатором, але не кратна кроку аукціону, Ліцитатор трактує таку 
проп.озицuo. ~ згоду Зареєстрованого учасника збільшити ціну на відповідну кількість 
JqЮIСІВ ayкцtoвy, назив~є номер цього Зареєстрованого учасника і запропоновану вим 
ціну, кратну кроку аукцІОНУ. 

МовЧ8ИВJI Зареєстрованого учасник&, що першим підняв табличку з номером після 
Ol'OJlomeRRJI ліцитатором ціни, трактується як згода Зареєстрованого учасника на 
запропоновану Шцитатором ціну. Після цього Ліцитатор називає номер Зареєстрованого 
учасвmcа, що першим піднив табличку, і оголошує наступну ціну, збільшену на крок 
аукціону. 

у разі КОЛИ протягом трьох хвилин після триразового повторення останньоі ціни не 
буде запропонована вища цінІ, Шцитатор закінчує торги за лотом одночасно з ударом 
аукціоввоro молотка та проroлошеНRJIМ слова "Продано", називає ціну продажу лота, 
ВОМер ПеремоЖЦSI і вИICJIИКaЄ його для підписанвя протоколу, JIКИЙ ведеться під час 

a~oвy. 

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

- назва лоту; 

- стартова ціва лоту; 

- результати торгів (остаточна ціна продажу); 

- прізвище, ім'я та по батькові або Н8ЙМенуваввя Переможця. 

П жцем і Ліцитатором та затверджyє"ПtCJI 4.7. ПРОТОКОЛ аукціону підписуєтьCJI epe~o 
Уповноваженою особою у день проведeRВJI ayкwOВY. • 

. . сВВИЙ ліцитатором протокол ayкцtoвy 

Одразу після захіичеввя ~~oвy хм::. переможцем комісійвоі винагороди в 
передається уповноваженій осоБІ. ПІСЛЯ сПЛ vтm10вy уповноважена особа передає 
tq)o! не більше З днів з ДИJI проведеИВJI 1.1--'-

перемоЖЦю витяг з протоколу. 
• • СВВВІІ протоКОЛУ, позбавляється права І!а 

Переможець пий відмовивCJI вІД ПіДПИ СІ запис про вЩмову Переможця вІД 
по.цап,.шу участь ; аукціоні. До протокоЛУ ~носить ся Ліцитатором та затверджується 
lioro niдnиСIIВИJ[ у цьому разі протокол ІІідПИсуЄТЬ . vv cvua гаравтійвого внеску 
Уп' eдeННJI аукФ0"'/' ./.-

ОВRоваженою особою у день пров 

Ilepe..оЖЦю не повертається. . о ВИJlВИJIИ бажаввя придбати 
оо • кості УчасRИJQВ, JЦ • 

За УМОВИ наявності достаТВЬ01 Ю1ІЬ нь проведеИНJI ayкцtoНY. 
JlО1, Уповноважена особа поновJПQє торги У де 'йвий внесок та за 

учасвиком як реєстрІЦІ 
. 4.8. Кошти сплачені ЗареєстрОВаним 
IІ1ф ~. 0Jna1lЦibий пВJCет повериеВВЮ не . '1J:ЖYЮТЬ сплату Переможцем 

eВТII ІЦО піДТВер 
4.9. Копія Протоколу та дorjМ , 



Вd3sачевоі за результатами аукціону ціни лоту' . 
~-IIPOД~ права оренди є підставою ДJIJI ~ДПОВ1ДН~ до укладеного договору 
)'ІОІодеmor МІЖ Броварською міською радою та П пр lfR1ТJI РlшеRRJr Організатором про 
дinJIВICИ. ереМОжцем договору оренди земельної 

4.10. Усі спори (розбіжності) щодо пор 
(~erynьОВУЮТЬСЯ) під час його проведеиия оядкур .ПРо~едеИИJI аукціону розв'язуються 

ганlзацJЄЮ па про . 
поroджеlПlЯМ з представником Уповноваженої особи. ' ВОДИТЬ аукЦІОН, за 

4.11. Гараитійвий внесок перераховується всім У '. 
Цioro Поридку ва їх поточні рахунки, зазначені в до часиихам ~1ДПОВ1ДRО дО пуихту 7.2 
участь в аукціоні, крім Переможця та Учасників ПіХ::::В~ ~ додаються до ЗЦВИ про 
стартовою ціною. '&Жання придбати лот за 

4.12. Реєстраційні внески повернеиию не підлягають' . 
цпм Порядхом. ' КРІМ ВИПадКІВ, передбачених 

4.13. під час проведеИНJI аукціону (від моменту його початку до завершеНИJl) не 
ДО3ВОJ1JlЄТЬСЯ: 

- втручаивя В будь-я:хий спосіб у торги осіб, що не З8.JIВJIені в торгах за коmcpетвим 
лотом; 

.. переміщеВВJI у залі, де проводяться торги, без дозволу Ліцитатора; 

.. вчивеввя iвmиx дій, що порушують порядок проведеНИJI тopriB. 

4.14. Ліцитатор ДJIJI усуненвя порушень та пововлеНИJI порJlДIC}' має право: 

.. усно попередити Зареєстрованого учасииха чи присyrвю особу про усувеНИJI 
порушень, але ве більше одного разу за кожний вид порушень; 

- вимагати від Зареєстрованого учасника чи присутньої особи 38ЛИШИІИ зал тopriв 
за веодворазове порушеВНJI порядху проведеНВJI TopriB; 

- '1'JDAacoBo ПРИIlИВИТИ проведеJПUI аукціону та оголосити перерву у разі порymеНИJI 
Зареєстрованими учасвиквми правил проведеВВJI торгів. 

s. РезультаТlI аукціону 
• 5.1. ПРОТJП'ом ЗО днів піCЛSI проведеНВJI аукціону УПОВВОВIDX~ва особа ~~є в. 

raзen Броварської міської ради «Броварська пвворама» або веб-сайті БроваРСЬКОl М1СЬХОl 
р8ди повідОмлеВВSl про результати торІів із зазвачеивям: 

" мїcЦJI розтamyваивя та розміру земельвої ДЇЛJIВКИ; 

" ціви продажу права оренди земельвої ділявки, визвачевої за результатами 
аУІЩіоиу; 

.. цільового ~извачeJПd земельної ДЇЛJIВКИ. 

5.2. Аукціон визнається таким, що не відбувсJl, У разі: 
. • торгах пише одного Учасника; 

" ВІДСутності Учаснmciв або наявносТІ на 
вв ціву ВJIПO' за стартову; 

"коа жоден з Учасників не запропоиув - ' 
із зазвачсRНJIМ результатів аукціону; 

" Ве niдписаивя Переможцем ПроТОJCОЛУ 



• не підпис8ВВJI Переможцем договору . 
встановлений цим ПОРJIДXом термін; КУПІвлі-продажу права оренди у 

-несплати В установлений строк Переможцем н оо 
anеЖНОl с}'ltш за придбаний ЛОТ' . ' - не П1ДПИсaииJI договору оренди в терміни Визн . , ачеНl цим Поридком; 

• npипввеввя та ве поновлеННJl аукціону в випlДJ( б 
ах, перед ачених цим Поридком; 

- в разі ВИJlВJIеllВJl піCJIЯ закінчении аукціону пор ень . 
вlIJIИВYТИ) ва його результати; ут 'nІ впливули (r.rогnи 

- в івших ВИПадках передбачених цим Порядком. 

Рimевия про б визн8ИНJI a~ioнy таким що не відбувся, приihrається 
Уповноваженою осо ою у триденвии строк після виникнення підстави ДJIJI такого 
впзаllllD. 

В разі ВВВИkНе~ підстави ДJUI визнанвя аукціону Т8ХИМ, що не відбувся, 
Уповвоважена особа иев1ДКJIaдRО повідомляє про це ОрганізаторІ. 

Рїшеввя про визнання аукціону таким, що не відбувся може бyrи оскаржено у 
судовому порядку . 

. 5.3. Результати аукціону, проведеного з порymеJШJIМ вимог цього Поридку, можyrь 
буш визнані у судовому порядку недійсвими. 

ВИЗIllВВJl результатів аукціону недійсними ТJIГIIe за собою ВИ3Н8RRJI нёдійсиим 
AOroвopy оренди, укладеного з Переможцем. 

5.4. у разі прdвn-rя рimевия про ВИ3В8ВВJ1 аукціону '1iUCИМ, що не відб)'ВCJI, або 
ВИЗВІІІІИІ недійсиими його результатів, повторний аукціон може бути проведeвd не 
пiзвime віж через шість МЇсJЩЇВ з ДВJI набуття чиииості Т81ОІМ рішевнвм. 

Якщо повторвий аукціон 1Іроводиться У зв'язку з ТИМ, що жоден з учасиmdв не 
IИІВВв бaжaвu придбати відповідний лот за ціною, вищою ~a стартову, МОЖJIИВе 
31D1Жe1lВJ[ старто .. . о ганізатором але не нижче ЦІВИ, що ввзначена за 

ВОl Ц1ИИ лота р, СТ8ІІ мевих цим 
peзym.татами еІСспертиої грошової оцівхи, з дотрим8.ІІІІІМ вимог, l' о 
ПОРIДkОМ. 

Повторний аукціон проводитьСЯ відповідно до цього ПорЯДКУ. 
S S д. . . не допускаються Переможець попередніх 

ТOPriв " о учаcn у повторному аУК:Ц10& сті лота за договором, відмовився від 
Yrttt... І Що ве сплатив в устаиовлевиit ctpOK B~ • CSВВJI протоколу із З8Значевиям 
"'-lЩеВИа договору оренди земельної дiJIIВ1CИ чи вІД mдпи 
РtзУJJЬтаriв avrm 'J"_oнy. 

S BeдeВВJI аукціону, яхі вППИВІЮТЬ на 
0б1 .б •• у разі ВИJlВJlеввя порушень ПОР~а аро до дискримінації 3ареЄС1рОВаивх 
)1fac Єlaвввiсть визначеввя Переможця, приз ~ новажена особа має право визнати 
avr....~ або iвmим чином порушують іХ права, пов. ацію повторних тортів про ЩО 
-""ЧІОJ[ 'l'ВIaIМ що не відбувся та розпочати орnUnЗ 
nOBtцo~ , . 

"·A~a ОРгавізатора. 
• • одIDSY права оревдп 31mleJIьноі 

6. 'УlCJlадавви доrоворів кyn_т-ПР емельпоі ділВВКП 
дiJшПКИ та opellДJl :J 

. ву Оргавізатор та Переможець 
б.l. на підставі затвердженого протоколу аукФО 



-~'JIЗаиі протягом З бamdвських днів \Nnac • 
]uuu б' й J ."'. ти ДОГОВІР купівп' пере){ожець зо ов JlЗвии перерахувати кошти І-ПРодажу права оренди а 

ra
..: .. .....;1bIoro внеску) протягом 5 банківських днз~ ПРlfдбанІfй ЛОТ (за Вирахуванням с"":ш 
pan._- о . ІВ З дати укл J" 

JR3начеВJfЙ рnunзатором рахунок. адення ЦЬОГО ДОГОВОРУ на 

Якщо Переможець не вніс належної ДО сплати 
перШИМ цьоro пункту, гарантійний внесок йому н суми В строк, передбачений абзацом 

е повертаЄТЬСR. 

6.2. Договір оренди земельної ділянки підп . 
дер_вій реєстрації. JlГaє нотаРІальному посвідчеивю та 

6.3. Усі витрати, пов'язані з укладанням та нотаріаль . • • .. . ним ПОСВlдчеВИJIМ договору 
xymвm-продажу права оренди земеЛЬНОl ДІJIJIНКИ та договору оренди земельно- . 
несе іі Орендар. І Д1JIJIВКИ, 

6.4. Договір оренди земельної діJIJIНКИ має відповідати типово огаво 
затвердженому постановою КМУ від 03.03.04 р. N!!220. му д ру, 

. 6.5. Умови ДOГOBO~y, .не з~начені в типовому ~OГOBopi, умовах проведеНВJI аукціону 
та рuпеввях БРОВ~РСЬКОI МІСЬКОІ Ради, приЙНJIТИX зnдно з цим Порцом, визначаються за 
DоroджеВНJIМ сторт. 

• 6.6. Договір оренди укладаЄТЬСR в 1 О-ти денний термін з моменту ПРИЙИJlТ1'JI 
pшICВIIJI Броварською міською радою про Н8ДанІОІ земельноі дітппсн в оренду та ПРОТJlГOм 
30 IWIевдарвих днів після його yкnaдeНВJI пiдmIraє державній реєстрації. 

6.7. У разі відмови ПеремоЖЦJI укласти Договір оревди земельної дітппсн аукціов 
ввзввєтьси ТПИМ, що не відбувCJI, а гарантійний внесок Переможцю не повертається. 

6.8. Право оренди земельної дітппсн вивикає У Орендаря ПЇCJD( ПЇДПИC8ВВJI акту 
пpиjiмaвu-передачі земельної дітппсн згідно з укладеним договором оревди. 

7. Порsrдок розподілу та ВDКорпставпи коштів від проведеПВJI аукціону 

7.1. Проведення робіт з підготовки лary до продажУ. на аукціоні здійсвюєтьCJI за 
PlXyВox коштів Уповноваженої особи з наcтyIIJПIМ в1ДШКОДУВаввим за рахунок 
~ацііівих внесків учасників аукціону. Проведе~ аукціону ~ виплата. винагороди 
ЛіциТатору здіЙСНЮЄТЬСJl за рахунок коштів реєстрацІЙНИХ внесХ1В учасИИJOВ а)'КЦ10НУ. 
РОЗмір peєcтpaцilвoгo внеску визначаєтьсЯ уповноваженою ос?БО~ та обчиCJПOЄТЬСЯ з 
уР~1IИНJIМ потреби у покриni ВИ'1'Рат, пов'изавих з орnunзВЦ1ЄЮ та проведеВВJIМ 
а)'JЩiоиу. 

7 2 •• .. собя від проведевви аукціону сплачеві суми 
•. у разІ ВІДМови уповноважеНО1 о . б"~lІСЬкі перекази повертаються У 

l1eєctpаційвих' 8.IПIJIМ платеЖІВ за а.па-tt внесюв за вирахув . в' ого рimевви усім Учасникам у повному 
оБ~еВВИй СІрОК з моменту прИЙВJIТI'Я B~O ~ О raвiзацією та проведеВІІІМ аукціону, 
в' СО!, а витрати уповноваженої особи, пов ИЗ~1 З ~ипадках суми реєстраційних внесків 
-ОДО&уюТЬСJl за рахунок Qрганізатора. В ІВIJIИX 
l!enoBep~_ "OUUj,ACJl. 

ВJПfJIМ платежів 'за банківські переlС8ЗИ 
СУМИ гараитійвих внесків за вирaxyJI ИЙJIЯ'lТЯ рimеИВJI про HвдaвRJI земельної 

~иroм п'пи бавківсьКИХ ДІІів з MOM~ пр RЙИJIТIЯ рimеИВJI про визн8ВНJI ауІЩіону 
~ в оренду за результатами ауІЩ1:fi :ми його результатів повертаються усім 
"1---" що не відбувся, або визн~ в o~, крім випадків, передбачевих цим 
no1facJnucaм, пі не були визнВВ1 Перем 

PJJ,ЦкOM. 



7.3. уповво~~ена особа відповідно до договору . 
IUВaropoJ1Y у рОЗМІРІ, ЩО зазначається У договорі. з ЛІцитатором сплачує йому 

7.4. Право на оренду земельної діJUlНКИ 6JOдЖC11IDX хошПв. не може бyrи придбане за рахунок 

7.5. Івоземні юридичні особи інозеМНІ' . ' ГРОМадЯНи опла . вiдnовідиО ДО закову в нацІОнальній валюті на загаль . ~ТЬ вартіСТЬ лотів 
рахунків. них пщставах І лише з бamdвсысих 

7.6. Сума гарантійного внеску, сплаченого Переможц 
б ' ем, зараховується в рахуво IIIIOВВВВJI вим зо ов JlЗ8НЬ за укладеним договором .. к ..' . КУП1ВЛІ-ПРОДажу права оре _ШВО1 ДШJППOI І п7рераховується Уповноваженою особою на . нди пpotl1'OМ одног0 бавювського ДНJI наступного за днем підпи рахунок Органlз~тора 

У 
., • C8IIВJI протоколу а)'ІСЦ10НУ 

разІ ВІДМови вІД укладення договору купівлі-продажу гарантійний вн П . ве повертається. есОК ереможцю 

7.7. На рахунок Уповноваженої особи надходять кошти: 

_ від реалізації Учасникам інформаційних пакетів; 

- реєстраційні внески; 

- гараитійкі внески. 

. 7.8: Кошти, ЩО надійшли Уповноваженій особі від реалізації Учасиикам 
IВфОРМВЦJЙІІИХ пакетів та реЄС'Ірацііні внески не повертаються Учасвикам, та 
ВПDpистовуються Уповноваженою особою на покриття витрат з підготовки та 
проведеlПlJl аукціонів, а також на підготовку наступвих аукціонів. 

8. УМОВ0 оренди 

8.1. Істотними умовами договору оренди, зокрема є: 

_ укладення договору оренди згідно з типовим договором, затверджеиим 
постановою Кабінету Міністрів Україии від 03.03.04 р. N!!220 та умовами, визначеиими на 
аYJCцiош' 

І 

_ ВИКОРИставвя земельної ДЇJIЯIПCИ за цільовим призначенням; 

- умови використаивя земельної ДЇJIЯIПCИ; 
_ встаиовлеRНJI для земельвої ДЇJIЯIПCИ обмежень та оБТJDICевь; 

- дотримаввя державних будівельних норм. 
. О гаиізаторОМ' 

8.2. Істотні умови договору оренди, вставоВЛеН1 Р . 

- термів оренди: 2S років; . . ормативнОї грошової оцінки землі ва 
_ 'розмір орендвоі плати: 10% відсоТКІВ вІД в 
pUC; . • воі та інженерної івфраctpyJCТYPИ 

!tIi - ЗДійсвения відрахуваиь ва розвИТОК co~~ дівuицтва об'єкта містобудувВВRJI, 
в':-= 10% загальної кошторисної BapтOcn ~ормами без урахувaRИJI витрат з 
np....lІаЧеаоі згідво з дeJIЖIIIIIIID" _ бу~"":",.;т.аевна c;;.дiвeJtыIol"" МaiIДaВ'JIIX& від 
~u8ВDJI та виділеКНJI земельНО1 дinJПDOI, 



. спорУД та інженерних мереж, влаштування внyrpішньо· та ПОЗ8МВЙДаичикових 
БУI11ВCJIЬ~ мереж і споруд та транспортних комунікацій. 
~epll--

8.3. Про умо~и оренди мають бути поінформо~ані всі У часники. За цієї YМOB~ 
• аТОР може вІДМовити Переможцю в укладеННІ доroвору оренди на умовах. И1Q 

~SJIIOТЬCJI від істотних умов. визначених згідно з цим Порядком. 
,\~.pa; 

, () t . -.,. ,., 
--" бов' JlЗКИ МІС orn~' ,-

ВPJCOJIYIO'SIIВ О tIt \" J • • -

Р ради ""'1 ~ I.В.СanоЖl<О ronoll1 - сеІСРета ~ _." ! J'~ І 
::: І" '. 

· ,-~ l"'ft 
~ " .... 
:~, • t) . \} ~ 
~ ! VII 9"" 



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 - головний 
спеціаліст земельного відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

3аступиик міського голови 

С.А.майборода 

В.О.Андрєєв 



Реєстраційний номер заяви ____ _ 
Дата peeC'l'paцii СС_» ____ 200_ р. 
Реєстратор _________ _ 

ЗАЯВА 

Додаток 1 

до Порядку проведенНJI аукціону з 
продажу права оренди земельної 

дimrНI\"И в м.Бровари, в редакції 
рішенНJI Броварської міської ради 
від U 01;-' 09 Не ІІР-6J-DГ 

ва участь у аукціові з продажу права ореnдп земельної діл.вкп 

Прошу допустити до участі в аукціоні з продажу права оренди земельної дiJUoпcи 
ПJIощеІО га, розташованої в м. Бровари ____________ ____ 

Зuвник (повне нвйменувВИНJl) -

, Ідентифікаційний код або номер -

Свідоцтво про державну реєC'l'pацію (дли юридичних осіб та фізичних осіб -
суб'єктів підприємницької дiJшьності) -

Місцезнаходження (місце ПРОЖИВaRНJI) - • 

Керіввик або уповноважена особа - . 

Паспорт- N!! ,видвний«_»------р·------ '----- . 
"::д:--------,:-·nuv --є -п-ов-н-о--важ=е=нвя=-керіввика або уповноваженої особи-
окумент, що посв_ .. ~ -. 

Р_· б· аVVIПtV ""а повернення гаравтійного внеску: WADlЗИТИ ВВК1Вського p-.-~ ....... ~ ,...._. 
Банк 
ОТРимувач: 
.N! рахунку: 
Код 01рИМуВача: 
МФО: 

а іову ознайомлений та зобов'язуюсь іх 
3 умовами та правилами проведеRRJI ::ти комісійної винагороди організаціі, JПCa 

ВИКОнувати. ВИСЛОВJПQЮ згоду щодо умов ~ реєстраціЙНИХ та гарaвтilвиx внесків. 
ПРОВОдиТЬ аукціон, повервеВНJI або утрИМ • 

«--» 200_ р. . 

м.п. (прізвище та івіцівли) 



(3вороmня сторона) 

Перenix документів, що додаєтьCJI дО ЗВJIВІ! 

ІОРJIДJI1IПа особа: 

- нотаріально посвідчені копії установчих документів; 

- копія та орвriвал свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи; 

-копїl та оригінал платіжного документа про сплату гарантійного внеску; 

-копія та орвriвал платіжного документа про сплату реєстраційного внеску; 

• копію та оршіиал платіжного документа про оплату вартості інформаційного пакету; 

-довідка про банківський рахувоxlрахунки, з JПCИX ЗДЇйсвюватимyrьСJl розрахунки за 
придбану земельну дimппcy; 

• довідка про Biдcyrвicть заборгованості щодо платежів до бюджетів усіх рівнів; 

• довідка про відсутність заборгованості по заробітній платі; 

• копil та ориriвал документа, що посвідчує право уповноваженої особи на виконВНИJI дій, 
пов'JI3ВИИХ із проведеНВJIМ земельного аукціону (у випадку необхідності). 

Фїзпчпа особа: 

- копil та оригінал свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприЄМЦІ(; 

-коПЇІ та ориriвал ШІатіжного документа про сплату гарантійного внеску; 

• коПЇІ та ориriвал ШІатіжного документа про сплату реєстраційного внеску; 

-копію та ориriвал ШІатіжного документа про оплату вартості івформвційвого пакету; 

-довідка про банківсьІСИЙ рахувоxlрaxymcи, з яких здійсвюваТИМУТЬСJl розрахунки за 
ПРидбану земельну дішппсу; 

• коПЇJI та оригінал документа, що посвідчує право уповноважено! ОСОб~ на виконlIНВJI дій, 
пов'JI3ВВИХ із проведеВИJIМ земельного аукціону (у випадку неоБХ1ДНОCn); 

- коПЇJI паспорту; 

• коПЇJI довідхи про npисвоЄІП~~~!Ьf 

Викоll}'lOЧИЙ обов' JIЗП мі 
roпови - секретар ради 

І.В.СапоЖІСО 



ПОДАННЯ: 

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

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

С.А.Майборода 

В.О.Андрєєв 



Додаток 2 

до Поридху проведеlПUl аукціону з 
продажу права оренди земельної 

~нхи в м. Бровари, затвердженого 
РlшеlПfJlМ БРОВ~І!СЬКОЇ міськ~і.Ради 
від Ц OJ:i,OO'J". ,N'gffl.J'-6J-W 

І 

Журнал реєстраціі 
зuа Учасппкіа аукціОl1У :І продажу права ОрСllДl1 зеаlсльноі ДШППIOl 

1. Реєстраційвий номер 
DО~ ______________________________________ _ 

2. Дата реєстрації; номер 

~p~~~-----------------------------------

3. Нвймеиувавия Учасника - ЮРИДИЧНОЇ особи 

4. Прізвище, ім'. та по-батькові Учасника - фізичної особи, або представника Учасника-
юр~mособи _________________________________________________ _ 

s. Мїсцезн8ХОДЖСJПDI або місце прожив8НВJI Учасника {поштові 
~B~)~ ___________________________ __ 

б.БВВIdвсьtd 
реоп~~ __________________ -----------------------

--

7. Документ про сплату реєстрацШиОГО внеску 

-
8. дОкумент про сплату гарантійноro внеску 

9:Докумевт про оплату івформаційвОГО пакету 

ЇО: з земельНОЮ дinJIвкою 03НВЙOМJlевиіі -
(підпис) 

11. З ПРВВИJIами проведеВВJI аукФ_~·О_ИУ~ __ ----;;;ь;ПИёГ-------
ОЗваіЬшевий. і згоден _ (підпис) 



12. З uорJJДJCОМ оплати З~ придбаний 
об'ЄКТ ознайомлений 1 згоден 

13. Картку Учасника аукціону одержав 

- (підпис) 

14. Із CВНICЦЇJIМИ за порymеННJI правил 
озввйомлений і згоден 

15. ДocТOBipHЇCn:Ь даних, внесених до 
журналу реєстрації, засвідчую 

(підпис) 

(підпис) 

(підпис) 

Дохументи у кількостї __ аркymів приЙНJIВ. _____ ~--------
(підпис) 

Виконуючий обов' JJЗІСИ міського 
roпови - секретар ради - І.В.Сапоxam 



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 - головний 
спеціаліст земельного відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

С.А.М8Йборода 

В.О.Андрєєв 



Довідка 

Додаток 3 

до ПорJrJUCY проведеНRJI аукціону з 
продажу права оренди земельної 

ДЇJuIнки в М. Бровари, затвердженого 
рішеННJIМ ~Oв!pCЬKOЇ MiCЬKO~ ради 
вїди O!J. Or:J H!!#Н-6~-()i" 

про отримаНВR документів від УчаСllllка аукціону з продажу 
права opellДll земельноі ділЯНКІ. 

цк довідка видана Учаснику аущіону з продажу права оренди земельних дimmOK в 
М.Бровари ____________________________________________ ~--~~ 

(прізвище, ім'я, по-батькові фізичної особи, повне нвйменув8НВJI юридичноі особи) 

вТому,що ________________ ~--------~--~~------------
(нвймеВУВ8!DIJI Уповноваженої особи) 

прийwrri наступві документи: 

«_)) _------ 200_р. 

Виховуючий обов'язки МЇСЬІСоro 
ГОпови - 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'язки начальника 
земельного відділу - головний 
спеціаліст земельного відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

~ С.А.МаЙборода 

В.О.Андрєєв 



Додаток 4 

ДО Порядку проведенlU[ аукціону з 
ПРОДажу права оренди земельної 
~ в м. Бровари, затвердженого 
Р1Ше,н:w ~oвapCЬKoi Міськ~!'ради 
Biд~. ()j.- ()9 N!(IQ-i"-O;-

Інформацііна картка па ЛОТ 

Дataпроведевня аукціону - «_)) ____ 200_ року. 

НallмевувlШВJI ло'l')' - право оренди земельної дimmxи площею __ ra, розташованої за 
цресою м. Бровари, ____________ _ 

Ціпьове призвачеВИJ[ земельної ділянки - ____________ _ 

С1рохореиди - _______ років. 

Розмір opellДlloi плати - ________ гривень ва ріІс. 

Стартова ціва лоту - ______ гривень. 

-(ПОI'.JI11D т'"""-' . .. пре,rr,cтsвииха уповноваженої особи) 
мл.~ ~c, прІЗвище та IВЩl&ЛИ Іі'о\ 

ВIIJCОRyJ01JИЙ обов'язки міського 
roJIQви - секретар ради 

І.В.СапоЖІСО 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицією 
постійної комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій -
виконуюча обов'JJ3КИ начальника 
земельного відділу - головний 
спеціаліст земельного відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

~ С.А.майборода 

В.О.Андрєєв 



Додаток 5 

до Порядку проведенНJI аухціону з 
продажу права оренди земельної 

дімнкн в м. Бровари, затвердженого 
рішенНJIМ Броварської міськоr ради 
від И. 0;-. 09 Nel(JJ'-63- () s-

Картка учаСllІІка ayкцiOlty 

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

НайменувВННJI учасника - __________________ _ 

Прізвище ім'а та по-батькові представника учасника -

Лот, на JIКНЙ претендує учасВИІС: _____________ ___ 

(посада. підпис, прізвище та ініціапи представника Уповноваженої особи) 

М.П. 



(Зворотня сторона) 
УМОВІІ проведення аукціОl1)' 

(ВlПвr 3 ПОРSIДКУ проведеllllЯ аукціОl1)' :І прода3..")' права ореПДl1 :lеl\lелlaноі діяПНЮI) 

4.1. Аукціон проводиться ор~аніз~ією. па проводить аукціон. на підставі договору з 
уповвов~еною особою ве Р~lше НІЖ через зо днів піСJ1Jl опублікування офіційної 
івфОР)lацll про провеДНВJI аукЦІОНУ. 

4.2. На аУКЦі?Ні :-rожуть бути присутні Зареєстровані учасники (іх пре.цставнвки), 
преДСТВВВИJ(И орган!в M!cцeBOГ~ самоврядування м. Бровари. засобів масової інформації та 
rpОМ8Дських органІзацІЙ. ІНШІ особи можyrь бyrи присутні на аукціоиі за згодою 
Уповвоважеиої особи. Аукціон проводнться за наявності не менше двох Зареєстрованих 
учасників. 

4.3. У день проведеИИJl аукціону осоБОJО організацією, па проводить аукціон, 
проводиться реєстрація присymіх Учасників. Учасних (його представник) зобов'язаний 
пред'ивити паспорт та (для представників учасників) доручення на вчинеИНJI дій під час 
аукціону, зокрема участь в торгах та підписання протоколу про результати торгів. ПіCЛJI 
цього представник організації, па проводить аукціон, видає учаснику табnичку 3 

номером, па повертаЄТЬСJl ПЇCJIJI закінчеИНJI аукціону. 

PeєcтpaцЇJ1 починається за годину та заківчується за 1 О хвиnив до початку аукціону. 

4.4. ШCJIЯ оголошеВНJI початку проведеВИJI аукціону представиик оргаиізації, па 
проводить аукціон, ознаіоМJПOЄ Зареєстрованих учасmпciв та присyrвix на аукціоні осіб 3 

основвими правилами проведеRНJI аукціону (в частині, .що безп~серСДІІЬО croсуєтьCJI 
проведеИВJI аукціону ПЇCJIЯ цЬОГО оroлошеВRJI) та оголошує шформaцuo щодо: 

_ характеристик земельної ДЇJIJIВКИ (місцезваходження, ~o~, цільовоro 
призначеввя, можливі види функціональвого ВИІСориCТ8ВИJI земельВОl Д1JIJIВКИ, умови 

орецци тощо); 

_ зanшьноі кількості зареєстрованих Учасників, допущених до аукціону; 

- стартової ціви лоту. 

~.S. Проводить аукціов Ліцитатор в ваСТУПНОМУ порJlДК)'. 

А . оголошеИИJI Ліцитатором харахтеристик лоту та стартової 
ytcЦ10H починається з -' . 

• ИJIИR пїcnя триразового оголошеВRJI стаРТОВОl ц1ВИ В1ХТО З 
ЦШИ. Якщо ПРОТJIГOм трьох хв б придбати лот за ціною оголошеною 
Зар . е висловив ажана , 
• еєстровавих учаСВИК1Вб в вислови лише один 3ареєстровавиі учасвих, аукціон 

JIlЦИтaтором, або таке aжaRIIJI 

I1pИUaвяється. 

• бати 1ІОТ за стартовою ціною сповіCТИJПI не Meвm JПC 
У разі копи про roТОВВ1СТЬ ~ИД збільшує стартову ціну, запропоновану 

два Зареєстровані учасники, . mци;a)р ва крок аукціону з подanьпіим послідовним 
Зареєстрованим учасником (Дат - ~a ~ вСТВВОВJПQЄТЬCJI Шцитатором за погоджсВIIJIМ 
3б'шьmеИВJIМ ціви. 3начеВВЯ КРОКУ a~IO - ЦІВИ' 

О • mB стаРТОВОl . 
3 Оргавізатором у межах до 1 вІДСО . 

. відмовилися придбати лот за стартовою ЦІНОЮ, 
Зареєстрованим учасникам. юа 

l'Вравтійві внески не повертаються. . 
. свики повідоМJШOТЬ про НВМ1р придбати лот за 

у ході аукціону 3apeE~OBaR1 >::а способами: пїДВJ1ТТllМ таБJIИ1ПCИ 3 номером. 
оroЛошеною Ліцитатором Ц1Вою ДІ 



DОВерВУТИМ до лі~~р~ ЩОбзасвідчує прийнJПТЯ ціни, запропонованоі ліцитатором 
(nnJtilВЯТ1'Я ПРОПОЗНЦll ЦІНИ ез голосу), або підНJПТcn.. б 
,"r .. .... ІІ'П та ЛИЧКИ з одночасним 
оroJlошеНВJIМ C~OЄI ~О~ОЗИЦІІ стосовно ЦІНИ лоц RКa ПОВlfнна бути більшою, ніж названа 
лiцuтaТОР~·1 ~1Нa, МІНІМуМ на один крок аукціону, але обов'язково кратною кроку 
(upопозИЦUI ЦІВИ з голосу). 

Якщо ~апро~toнована Зареєстрованим учасником ціна перевищує оголошену 
~ТOPOM~, тцитатор називає номер учас~а і повідомляє про його пропозицію. 
у разІ КОПИ ЦІН&, з~ропонована з голосу одним ІЗ Зареєстрованих учасників, більша за 
ціну. оголошену Лщитатором, але не кратна кроку аукціону, Ліцитатор трактує таку 
пропозицію JП( згоду Зареєстрованого учасника збільшити ціну ва відповідну кількість 
кроків аукціону, називає номер цього Зареєстрованого учасника і запРОПОНОВану вим 
ціну. хратву кроху аукціону. 

Мовчання Зареєстрованого учасник&, ЩО першим підняв табличку з вомером після 
оroпошеНВJI ліцитатором ціни, трактується RК згода Зареєстрованого учасника на 
запропоновану Ліцитатором ціну. Після цього Ліцитатор називає номер Зареєстрованого 
учасника, ЩО першим пiднRв табличку, і оголошує наступну ціву, збільшену ва крок 
аукціону. 

у разі КОЛИ протягом трьох хвилин після триразового повтореННR останньоі ціви 
ве буде запропонована вища цін&, Ліцитатор закінчує торги за лотом одночасно з ударом 
аукціоввого молотка та проголошенНJIМ слова "Продано", називає ціну про~ лота, 
вокер ПеремоЖЦJI і ВИICJIИICaє його для пiдnис8ННR протоколу, JIКИЙ ведеться ПІД час 

ауціовУ. 

4.6. За результатами аукціону організaцiR, .па проводить аукціон, cкJI8двє протокол 
в икому зазначає: 

- назва лоту; 

- стартова ціва лоту; 

- результати торгів (остаточна ціва ПРОдажУ); 

- прізвище, ім'я та по батькові або В8ЙМевувaRНR Переможця. 

4.7. Протокол аукціону підписується Пер~можцем і Ліцитатором тазатверджуєтr.си 
Уповноваженою особою у день проведеННR аукцІОНУ. 

. . сввий ліцитатором протокол аущіову 
Одразу після закінченвя ~~oнy ~ пе еможцем комісійної винагороди в 

передається уповноваженій осоБІ. Шели спл о: ве більше З днів з ДВJI проведеНIIJI 
РОЗМірі 4% від остаточної ціви продажу лоту в ;ИТJIГ з протоколу. 
аYJщiоиу Уповноважена особа передає переможцю 

. . савня протоколу позб8JШJIЄТЬСИ права ва 
Переможець. який відмовився вІД п1ДПИ иться запис пр~ відмову Переможця від 

подаЛЬшу участь в аукціоні. До протОКОЛУ ~HOC ується Ліцитатором та затверджуєтr.CJI 
Йоro niдписаввя у цьому разі протокол IJjДIJИС vrmioвy сума гаравтійиого виеску 
Уповаоваженою· особою у день проведеИRJI а" 0-'- , 

Переможцю ве повертається. б кдб 
.. . кості Учасвиків. що вИJIВИJIИ 8ЖВВВJI пр апr 

За умови иuввості достаТНЬОІ ЮJIЬ еn проведеИRJI аукціону. 
JlОТ. Уповноважена особа поновmоє торги У д __ :~ 

. асИИКОМ .п peєcтpllЦU'lADA ввесок та за 
. 4.8. Кошти сплачеВ1 Зареєстро~авим ~. 
l!Iформаційвий пакет повернеВВЮ ве пiдnJII'IIЮ 



4.9. КопїJI Протоколу та ДОкументи, ЩО . П 
оо за результатами аукціо' ПlДТВердХ\-УЮТЬ сплату ереможцем 

BJI3J1I:
eBo1 . ну ЦІНIІ лоту відповідно до укладеного договору 

кyniвm-прод~ права оренди. є ПІДставою lUIJI ПРИЙНJIТl'я рішеН1lJl Організатором про 
yкnвдeВВJI М1Ж Броварською МІСЬКОЮ радою та Переможцем договору opeНДII земenьноі 
дinJвКИ. 

4.1 о. Усі спор~ (розбіжності) ЩОДО порядку проведення аукціону розв'ЯЗУЮТЬСJl 
(BperynьoByкrrьCJl) ПІД час його проведения організацією, яка проводить аущіон, за 
DОl'OджеВВJIМ з представником Уповноваженої особи. 

4.11. Гарантійний внесок перераховується всім Учасникам відповідно до пункту 7.2 
ЦIIoro Порядку на іх поточні рахунки, зазначені в документах, які додаються ДО заяви про 
участь в аукціоні, крім Перемохщя та Учасників, які не виявили бажання придбати пот за 
стартовою ціною. 

4.12. Реєстраційні внески поверненню не піДJIJlI'aЮТЬ, крім випадків, передбачених 
цпи ПОРJIДКом. 

4.13. під час проведення аукціону (від моменту ЙОГО початку до завершення) не 
ДО3ВОЛJIЄТЬСJl: 

- втручавня В будь-пий спосіб у торги осіб, що не заявлені в торгах за конкретним 
лотом; 

- переміщеНВJI у залі, де ПРОВОДЯТЬСJl торги, без дозволу Jllцитатора; 

- вчинеНВJI інших дій, що порушують порядок проведеВВJI торгів. 

4.14. Ліцитатор ДJIJI ycyнeННJI порушень та поновnеИВJI порядку має право: 

_ усно попередити Зареєстрованого учасника чи присутню особу про усупeRВJI 
Порушень, вne не більше одного разу за кожний вид порушень; 

чи присутньоі особи запиШНIИ зм торгів - вимагати від Зареєстрованого учасника . 
за иеодворазове порymеННJI порJЩКy проведеИИJI торпв; 

проведеRНJI аукціону та оголосити перерву у разі 
- тимчасово прИПИНИТИ OBeдeВНJI торгів. 

ПорymеННJI Зареєстроваиими учасниками правил пр 

ВВКОВУЮЧИЙ обов'.взки місько 
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'язки начальника 

земельного відділу - головний 
спеціаліст земельного відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

С.А.майборода 

В.О.Андрєєв 



Додаток б 

до Поркдку проведення аукціону з 
~одажу права ореиди земельної 
д~ЛJlнки в М. Бровари, затвердженого 
р~шеннRМ ~OBapCЬKOЇ міської ради 
в1Дгі/. O~. 09 N!! -Iltlt-6J-Or 

• • Договір 
КУПІВJIІ-прода~"у права ореНДІІ 3Сl\Ісльпоі ділПllКlI 

м.Бровари «_)) ____ 200_ р. 

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

-:--_~-- 3 однієї сторони, та 
(ВaДaJIi - Покупець) в особі --------------. щ-о-щ-·є 
ва. підставі ____________ , з другої сторони, yкJIапи цей договір про 
ВИJCJIвдене нижче: 

1. Предмет договору 

. 1.1. Відповідно до результатів аукціону з продажУ права оренди земельної дiJшпcи, 
ЩЦТВерджевих ПРОТОКОЛОМ аукціону Х!!_ від СС_)) 200_ роху, Продавець 
передає, а Покупець оплачує та приймає право оренди земсшьної дiJшпcи, зазначеної в 
IIYmtti 1.2 даного Договору, на умовах, зазначених в пувкті 1.3 даного Договору. 

1.2. Договір поширюється на право оренди земельної дimппcи визначеної 
lIactyпиими характеристихами: 

МЇСцезваходжеВWI: М. Бровари, __ ----------------' 

IIJIОЩ8 ___ ra; 

цільове npизначеВНJI 

ваові обмежевия та оБТJDXeввJl-·_----------------

ВОРмаТИВна rpomoBa оцінка _ rpивевь. 

1 3 
. оо .n",cnnnr придбане за цим доroвором, передбачає: 

. • Право оренди земельНО1 р.и---' 

СТРОК оренди - __ років; 

opellДвa плата _ гривень на ріІС. 
• OBOpOft{ оренди земельної дimппcи. JПQIЙ Сторони 

hпui умови ореади визначаютьСЯ дог 
УІоІадуть на підставі даиОro договору. 



2. 3060В'R:аDППR сторін 

2.1. Продавець зобов'JI3УЄТЬСЯ: 

2.1.1. Передати Покупцеві право оренди земель " . 
" . НОl д1JlJlНКИ 1IIJIJIX0м 

доroВОРУ оревди земельНОl дшJIИКИ протяrом кален . ухлвдeнJIJI 
даного ДОГОВОРУ. - дарних ДНІв з моменту yюrвдення 

2.1.2. Надати Покупцеві всю інформацію щодо хар 
" . 1 2 Д anеристик земельної mnauvu 

383начеНОl в ПУНКТІ. aнoro договору, та умов ЇЇ використання. _А4ПАВ, 

2.2. Покупець зобов'язується: 

2.2.1. Оплатити вартість придбаного права оренди земельНО"1 n;lI'~ S ", ) б' . '-'-_ПАВ протигом 
\П пи amaвських ДВ1В з моменту укладеВВJI цього договору. 

2.2.2. ПрИЙВJ1ТИ від П~о~авЦR право оренди земельної дimmки ШJIJIXом ухлвдевwr 
дoroвopY оренди земельНОl ДlЛJIНКИ протиroм 1 О (деCJIТИ) календарних днів з моменту 
УКПI!ДeIlВJ[ даного ДОГОВОРУ. 

3. Порвдок розрахунків 

3.1. Покупець оплачує придбане право оренди земельної дimmки 1IIJJRX0м 
перерахув8ВВJlкошriв ва бавківський рахунок Прода8ци, зазначеmdi в цьому договорі. 

3.2. Вартість права оренди земельної діливки, визначева за результатами аукціону 3 

продuty права оренди земельиих дішІвок в м. Бровари ЗІідво з протоколом аукціону 
NL від «_» 200_ року, становить rpивевь. 

З урахув8ВИJIМ попередньо сплаченого Покупцем гаравтійного внеску в сумі 
_ гривень оnлari за цим договором пiдJш'aЄ rpивевь. 

3.3. Покупець зобов'язується оплаТИТИ вартість права оренди земельної дimпucи в 
ПОввому розмірі протягом S (п'JlТИ) бamdвсьКИХ днів з моменту укпвденвя даного 
доroвору. 

4. ВїдповідаJlьпість сторів 

4 1 У б aJICЖRОro викон8.НВJI зобов'язань передбачених 
lt1Da " випадках вевиковаввя І ~ нен. . зГЇДИО з чинним законодавством 
оу .. Доroвором, Сторони Hecyrь вJДПОВJДaJIЬВ1СТЬ 
~. . . . сть за порyIIleRJIJI своіх зобов'язань за цим 

11 4.2. Сторони ве весуть ВІДПОВ1ДaJIЬR1 змінами в чинному законодавстві 
~oroвOpOM, J!КЩО таке порymеввя було вJПCJDIIC8IIО 
"Ір_ . 3 3 даного ДоГОВОРУ Продавець має право 
І' 4.з. В разі порymеввя покупцем пysrry ~OJIЬBOЇ ДЇЛJПIXИ. В цьому випадку двний 
д't1l)(о~naси від yкnадеввя договору opellДJl с: oВSЬoмy порядкУ з моменту 01рИltfIIВJIJI 
~ O1'oB1P ВВВЖИТИМеться припинеНИМ в oДIIO Р вІД' nOГOBOpy. Сплачений Покупцем 
'IOkynц. про відмову '" 
I':h. • ем ПОВІДомnеввя Продавця веИИЮ ве ПЇДJIII'IIЄ. 
-"'1В'rifiввй ввесок в цьому випаДКУ повер 



s. Форе-l\lажорві обстаВВВl1 

5.1. Сторони звшыuпoтьJl від відповідальності за часткове або повне невиковlIИВJI 
зобов'язlІВЬ .~a цим Договором, JIК~O це. невиконання є примим наслідком обставин 
вспереБОРНОl сили, що виниXJIИ П1сЛJI П1ДПисання ДОГОВОРУ, які Сторони не могли 
передбаЧИТИ та попередити. 

6. Термін діі ДОГОВОРУ 

6.1. Договір набуває чинності з MOMemy підписання ЙОГО Сторонами і діє до його 
оC1lточвого BJU<OHaвнJI. 

6.2. Одностороннє розірвано даного дОГОВОРУ допускається виJCJПOЧВО в випадку 
звзваченому в пункті 4.3 даного ДОГОВОРУ· 

7. РеквЬпти старів 

Продавець 

Броварська міська рада 
07400, м. Бровари, вул. Гиraріва, 15 
пJр ____ _ 

Виконуючий обов'пп міського 
roпови - секретар ради ___ -

ВD!ОRyIOЧИЙ обов'пки міського 
roпови - секретар ради . 

І.В.Сапожко 

Покупець 

І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

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

Просимо розглянути на черговому засіданні Броварської міської ради 
ПИТ8НWI .~oдo продажу права оренди земельної ділянки 0,7578 га, 

розташован01 по вул.Красовського в районі розміщення заводу "Торгмаш": 

1. Продати право оренди земельної ділянки площею 0,7578 га, 
розташованої по вул. Красовського в районі розміщення заводу "Торгмаш", 
ЩЗІЯХом проведення аукціону. 

2. Затвердити Порядок проведення аукціону з продажу права оренди 
земельної ділянки площею 0,7578 га, розташованої по вул. Красовського в 
районі розміщення заводу "Торгмаш" (додається). 

3. Визначити уповноваженою особою на підготовку та проведення 
аукціону комунальне підприємство Броварської міської ради 
(<Бровариінвестбу~). 

4.УповноваженіЙ особі (комунальному підприємству Броварської 
міської ради <<Бровариіввестбуд») .здіЙснити дії щодо підготовки л?ту до 
продажу на аукціоні, передбачеm п.3 Порядку проведення aYКЦI0~ з 
продажу права оренди земельної ділянки площею 0,7578 ra, розташованОl по 
вул. Красовського в районі розміщення заводу "Торгмаш", а саме: 

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

ВИКонуюча обов'язки начальника 
земельиого відділу -головний 
спеціаліст земельного відділу 

С.А.майборода 
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