
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИІвськоl ОБЛАСТІ 
РІШЕННя 

г 
Про продаж права оренди земельної діJJJlНКИ 
площею 0,7708 га, розташованої на перетині 

бульв. Незалежності та вул. Щопківська 
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Розгшmyвши ПОД8.ННJIземельного відцілу від 13.05.2009 року Н!!935 про 
продаж права оренди земельної ділянки площею 0,7708 ra, розташованої на 
перетині бульв.Незалежності та вул. Щолківська, керуючись ст.16 Закону 
Украіни ,,про оренду землі", ст. ст. 124, 127, 134-138, п. 12 Перехідних 
ПOJIожевь Земельного кодексу України, п. 34 ст. 26 Закону Украіни «Про 
місцеве самоврядування в Украіні», а також враховуючи пропозиції 
постійної комісії з питань розвитку та благоустрою територій, земельних 
відносин, архітепури, будівництва та інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Продати право оренди земельної дimlнки nЛОЩ~Ю 0,7708 ra, 
lЮ3тamованої на перетині бульв.Незалежності та вул. ЩОЛХ1вська, ШJUlXом 
IІроведеlUlJ[ аукціону. 

VJtfТioнy з продажу права оренди 
2. Затвердити Порвдок проведеВWI 8J .. - аноі на перетині 

3еt.teзu.вої діJUППCИ площею 0,7708 ra, розтamов 

буnЬВ.Незвлежності та вул. Щоmdвська (додається). 
б Ю на підготовКУ та проведення 

а • З. Визначити уповноваженою осо о Броварської міської ради 
Ykцl0вy комунальне піДПРИЄМСТВО 
«Бровариї стб 

ИВе уд».. му підприЄМСТВУ Броварської 
.u 4.УповноваженіЙ особ! (комунально дії щодо підготовки лоту до 

СЬІСоі ради «БровариіивестБУд») здіЙСН~ ядку проведення аукціону з. 
Dpoдахсу на aVТt'IIioHi передбачені п.3 ор ю О 7708 ra, розташованої на 
Прод 'J .. ~, .. • "КИ площе , 
N ахсу права оренди земельнО 1 ДІЛИ ·вська а саме: 
epP.'lot_.~ б . л ЩОЛJ(1' • 
-.ЩU ~льв.НезалеЖНОСТl та ву . . .. з землеуСТРОЮ по лоту, 

.. забезпечити виковання дoкyмe~11 лота . 

.. замовити експертну rpОІПову оц ку 





і. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 
комісію з питань розвитку та благоустрою територій, земельних відносин, 
архітектурИ, будівництва та інвестицій. 

ВиконуюЧИЙ обов'язки міс 
roлови - секретар ради 

м.Бровари 
від 28 тpaв1U1 2009 року 
Х! 11J,9- б.J- оь 

І.В.Сanожко 



ПОДАННЯ: 

-оо - іnv за пропозиw земельного вІДД_о.", 
о -. шrraвь постійно і КОМІСІІ з ою терJПорій, 

та бпаroустр розвитку _ 1fИ apxitel\-r)'plf, 
земельних ВІДНОС , О .. 

О а та інвеCТJЩ1II-БУДІВНИЦТВ бов'ЯЗКlI наЧ8JIЬRlfКa 
виконуюча о О - _ головНJШ 
земельноro ВІДДІЛУ __ 

спеціаліст земельноro ВІДДІЛ)' 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міськоro roЛОВИ 

Начальник ЮРидичНоro BЇДЦiny 

Начальник УПРавлівив 
містобудувавня та аРхітектури_ 
ГОЛОВНИЙ аРхітектор міста 

Начальник загального BIIJ]° ~.~ __ 

Гоnова ПОстійної Комісії з IПrraпь 
JIII38Иткy та ~IO YepIlТopiIi, 
земельних ВЇДНОСIПr, аРхітектури, 
будіВНИЦтва та іввectJщii 

с .А.1vlаfiборода 

В.О.АндрЕЕВ 

І ~') 

с 7 І.Г.Лавер 
с:я 

r л.Є.PибuoвI 

H.I.ГHaТJO! 

JIjC.B~~ 



Затверджено: 
РішеНИJIМ Бр-оварської міськоїJ'ЦИ 
відР{)!:О9 НІ -І-ІІI-6.1-1).Г 

Порядок проведеllНЯ аукціону з продажу права 
ореНДІ' земельної діЛЯНКl1 

Поридок проведе~вя aY,КUioвy з продажу права оренди земельної дinявки (надалі -
Порядок) розроблений ~1ДПОВ1Дно до КОНСТИ1}'Ції Украіни, Земельного кодексу Украіни, 
Госп~дарського :а Цившьного кодексів Украіни, Бюджетного кодексу Украіни, Заковів 
УIgJВ1ВИ «Про МІсцеве самоврядування в Украіні», «Про оцінку земель», «Про оцінку 
Maitвa, майнових прав та професійну оціночну діяльність», «Про оренду землі», інших 
нормативно-правових актів з питань регулювання земельних відносин в Украіні. 

1. 3агальвіпоnоженви 

1.1. Цей ПОРИДОК визначає процедуру підготовки, організації та проведеRВJI 
земельного аукціону (далі - аукціон) з продажу права на оренду земельної дinявки, 
зазначевої в пункті 1.2 цього Порядку. 

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

- аукціон - форма проведевня земельних торгів, за пою об'єкт торгів продається 
учаснику, що запропонував за нього найвищу ціну, па фіксується у ході проведевня 

торгів ліци11П'Ором; 

_ гаравтіівий ввесок - ввесох, JIКИЙ має сплатити претендент до подaвIIJI з8JIви ва 

участь у аукціоні п забезпечеНRJI своїх зобов' ЯЗ8ВЬ в разі перемоrи у аукціоні та JIКИЙ 
скпадає 10% від стартової ціви лоту; 

_ зареєстрований учасвих - учасвих, який, оплатив peєcтpaцi~ та гаравтіАвий 
ввески та зареєструвався перед початком проведеивя земельвого ayкцtoнy; 

_ земельва дimппcа - земельна ділянка пл?щею О, 77~8 ra, розташована в М. Бровар~ 
ва перетині бульв.Незалежності та вул. ЩОЛК18СЬка, з ЦІЛЬовим призваченням - земm 
транспорту; 

_ крок аукціону - ~альна B~~aвкa, H~ яку В ході аукціону здійсвюється 
підвищеRВJI стартової та КОЖНОI наСТУПНОl Ц1ИИ лота; 

. представ~ оргавізаціі. па проводить аукціон, - фізичва особа з - mцитaтор _.аа- • 
.. . кою _/або досвідом проведеНRJI торпв, яка безпосередньо 
в~ов~ою ~TOB ~, 

проводить торги ва аукціоні; 
.unv земельвої ДЇЛJПDCИ з визваченими умовами її оревди, що 

- лот - право ва ор--." .. 
ВИC'I'8ВJIJIється ДJIJI продажУ на аухцІoНl; 

_ організатор - Броварська міська рада; 
•• дить аукціов - спеціалізована організація, яка має необхідні 

- орган1ЗlЩ1JI, ~ прово .nтeВВJl, облвдиaНRJI та фахівців з відповідним досвідом 
ДJIJI проведеВВJI ayкцtOНY прИМ16Ао\ 
роботи; 

" ..: "cnnnr _ Броварська міська рада; 
- орендодавець земельВО1 p.w--



• переможець - особа з ЧИсла учасників па у хо . . 
найвищу Ц1В)'; , ДІ аУКЦІОНУ запропонувала за лот 

• реєстраційний внесок - внесок ПИй 
учасвпка аукціону і SIКИЙ спрямовуєrьс~ претендент сплачує за реєстрацію йоrо п 
розмір реєстраційиоro внеску особою стан:::КР17итr( ~ витрат щодо проведеRИJI аукціону; 

CIМНaдцJlТЬ) гривень; 

• стартова ціна - ціна права на оренду земель оо • оо 
продаж лота на аукціоні; НОІ д1JUIRКИ, з ПОІ розпочииаєтьCJI 

'й· уповн~важена особа - визначена Броварською міською радою юридична особа, 
JКВ 3д1 с!ПОє П1Дfотовку лота до продажу на аукціоні; 

• УПОВНОВaJJсена особа учасника - особа, па діє в інтересах претендента на підставі 
належним чином оформленої довіреності або статуту (положенИJI засновНlЩЬКОro 
доroвору) учасника - ЮРRДНЧИої особи; , 

• учасник - особа, па відповідає встановленим цим ПоложеRИJIМ та ЧIUUПIМ 
з~но~ством вимоraм, подала відповідні документи та зареєстрована Виконавцем 
ВlДПовlДИО до цьоro ПоложеRИJl. 

1.3. Орендарем земельної дimпucи може бути громaдJПIИИ Украіни та іноземної 
держави, особа без громадииства, українська та іноземна юридичиа особа. 

1.4. РimеВШІ про надВRИJI земельної дimпucи в оренду за результатами аукціону 
затверджує Броварська міська рада на підставі Протоколу аукціону та документів, що 
підтверджую'l'Ь сплату Переможцем визначеної за резУЛЬтатами аукціону ціви лоту 
відповідно до yкnaдeHoro AOroBOpy купівлі-продажу права оренди. 

1.5. Уповноважена особа має право відмовитиCJI від проведеИВJI аукціону не пізніше, 
ніж за 10 днів до йоro проведеНВJI зобов 'язковою публікацією офіційної інформації про 
cкacyвВВIIJI ау.щіону із За3начеВНJIМ причини CKВCYВ8ВВJI на офіційному сайті міської ради 
у мережі Івтернет. РimеВШІ Уповноваженої особи щодо відмови від проведеНВJI аукціону 
може бути скасоване Броварською міською радою. 

ПовідомлеВШІ про cкacyвaНВJI аукціону не пізніше ніж наступиоro ДВJI піCЛJI 
прийнaтrя рimеВШІ про йоro cxacyв8ВВI надсилаєтьCJI Орraиiзатором усім учасникам, JПd 
подали ЗВJIВи про учаC'l'Ь в аукціоні та ліцитаТОРУ· 

У разі с~асувaRИJI аукціону Уповноважена особа повертає учасникам peєcтp~ та 
rapаитійві внески сплачені ними У зв'язку з поДВRВJIМ зап про участь в аУКЦ10В1, не . . ' . . 
П13ВШІе ніж протягом п'яти бaВJC1ВСЬКИХ ДНІв. 

РimеИВJI про скасувaRИJI аукціону може бути осхаржено в судовому ПDpJlДIC)'. 

1 б К ..n ""'товкою та проведеВВJIМ аукціонів здійснює Орraиiзатор " овтроль за -"~'OO 

безпосередньо або через свої орraии. . 

2. Поввоважевв. ЩОДО opraBbaцiI та проведевВJI аукціону 

2 
оо шдго' товКИ та проведеНJW аукціонів, Броварська міська 

.1. 3 метоЮ безпосереДВЬОl 
раДа призначає уповвоважену особу. 

2.2.Уповноважева особа має наступні повноважеННJI: 

• здійсвює підготовку лоту до аукціОНУ; 



• О~ИJПOДRЮє івфОР~вціЮ про проведеИНJI 
.ЇДNOBY вІД проведеlПUl аукЦІОНУ; аукціону, умови участі в аукціоні, 

• забезпечує ознайомлення Учасників з інф . 
ТQ)!Y числі з цим ПОРJIДКом) інфор· ормацlЄЮ щодо проведенвя аукціону (в 

, МВЦlЄЮ по лоту, умовами оренди; 

• приймає документи від Учасників· , 

• відкриває окремий баикіВСЬЮfЙ рахунок ппо обr..~ . . .-- _.J' овувания аукщоВ1В; 

• укладає договір з організацією, па проводить аукціон; 

• прийм~є від Учасників реєстраційні та гарантійні внески реалізує інформаційві 
пакети по аyюnону; , 

•. передає організації, па проводить аукціон, документи, необхідні ДJIJI реєстрації 
VчасВИК1В в день проведення аукціону та проведення аукціону; 

• поверт~є. СDЛ~чені гарантійні внески Зареєстрованим учасвиквм, які не 
перемогли в аУЩІ0Вl (крІМ випадків, визначених цим Положенням); 

• після прийняття Рішення про надання земельної дimппcи в оренду за 
результатами аущіову, перераховує на визначений Броварською міською радою рахунок 
rapавтійві внески Переможця; 

• приймає рimеввя про припивевия тalабо пововnеввя аукціону у випадку 
ВИJIВJIеlПlJl порymеввя порядку проведеввя аукціону, пе може ВПJIВВY1'И на його 
результати, а також у ївmвx випадках, передбачених цим ПОРJlДICом; 

• приймає рimевия про поновnеВВJI ТОРгів по лоту або првпивенвя аукціону, у 
випадку коли Переможець відмовився від підписВВВJI протоколу аукціону; 

• приймає рimевия про визн8ВВJI ведійсвими результатів аукціону в разі 
ВlUlВJIеlПlJl після заківчеввя аукціону порушень, які ВIJ.JIIПIYnИ (могли ВІШИВ)'ТИ) на його 
результати. 

2.3. Організація, па проводить аукціон, залучається до проведенвя аукціону 
Уповноваженою особою. 

2 4 О . ате яка проводить аукціон, має ваступні поввоважевu: .. рг8В1З~-, 

• шдго. тов'"' прmdщеввя, обл8ДВ1UIВJI та персоналу JI)Ul 
ОРГaвlЗовує -J 

безпосереднього проведевия аукціону; 

cтpвцuo• Учасвиків в день проведеввя аукціону; 
• проводить реє 

У новажевою особою та відповідно до цього ПОРЯДКУ • за пого'""'еИВJIМ з пов ..б _.. • еТІХ ОСІ· 

ПРИЙМає рimеивя щодо допуску на ayКIXlOB тр , 
. а ДJIJI проведеввя аукціону; 

• самостійно призвачає JJiЦИТIlТор 
порядкУ під час проведевu аукціону; 

• забезпечує дотримaRJIЯ 

Упьтати аухціову. • СICJIадає ПРОТОКОJl про рез 
. оп .. ..., ва аукціоні 

3. ІПдготовК8 лоту до пр ",-'.J 



-ппоПUземenьної~, , 

- цільового DpизначеlПUI земeJIЬНО-" . 
ВВJ(ористaRIUI; І дШJIНки, ДОПУстимих та ПРlоритеlНИХ видів її 

- містобудівних умов і обмежень забудови земельної дimпucи; 
- стартової ціни лоту; 

- умови участі в аукціоні; 

- розмір гарантійного та реєстраційного внесків та порядок їх сплати; 

- вартість інформаційного пакету; 

- найменування та місцезнаходжеНВJI організаторІ, Уповноваженої особи, 
ліцитаТОРІ, номер телефону, за ЯХlfМ можна отримати додаткову інформацію та дізнатиCJI, 
де можна ознайомитися з технічним паспортом земельної дimrнки, технічною 
документацією із землеустрою, проектом договору оренди; 

- дату початку та заЮнчеННJI прийм8НJIJI документів ДJIJI осіб, що бажають взJlТИ 
участь в аукціоні. 

3.8. З моменту оприmoднеННJl офіційної інформації Уповноважена особа надає 
МОЖJIИВість особам, які бажають ВЗJlТИ участь в аукціоні, прщ:tбати за ціною, що 
вставовmoЄТЬcJI Уповноваженою особою, інформаційний пакет учасllИICa аукціону та 
надає безкошrовні консультації з питань проведеННJI аукціону. 

3.9. Івформаційвиі пакет має ВlCJПOчати інформацію щодо: 

- місцезнаходжеВВJI, площі та цільового призначевви земельної дimrнки; 

- ВИlCопіювавни з генплану, схему розміщевви земельної дішппси; 

- умови ВИJCориcтaвнJI земельної дїJUlНКИ; 

- істотні умови договору оренди; 

- копію цього ПоложеВВJI; 

- інші матеріали і документи (при необхідності); 
• ДJJJI обспyroвувВВИJI аукціону. - номер рахунку, ВJДICpИТОГО 

асть у аукціоні має подати Уповноваженій особі 
3.10. ОсоБІ, JD(Il б~ає.прИЙВJ1ТИ уч згоди щодо ;..мов повервеВВJI або УТРИМIВВJI 

ЗВJlВy на участь в aYKЦ1~Н1 з B~~ n ИЙМaВJIJI зlUlВ розпочивlЄТЬСВ З момевту 
реєстраційвих та гараитійвИХ ~весюв. aкi~єтьcв за 3 робочих дві до дати проведеmur 
ОГQлошевия про проведеввя аукЦІОНУ та з 

аУКЦіону. _:. б. . • 
. . подаєтьСЯ Уповноважеm.a осо 1 ЗПДRО 13 

3.11. Заява на участь У аУКЩ~Нl с ва З8lDlі керівниха УчаCllИICa - юридичної 
затвердженою формою (додаток 1). ~рИДИЧВОї особи. Підпис ва зuві УчасllИICa -
особи має бути скріплений печаткоЮ ЦІ.Є! 
Ф• • -"' нотаРІально. . 
1ЗИЧВоі особи має бут завlреlU'1» . . .. 

кумевтами ДJJJI учаcn в аУКЦІОНІ реєcrpуєтьси 

3.12. Подана зuва разом з до!Ж~ ~ (Додаток 2), ій присвоlOЄ'l'ЬСВ реєстрацjflвИЙ 
Уповноваженою особою у журнaJП Р ctp 



ноМер. У журналі реєстрації також міСТИТЬСR і . 
поpJJдКовиі номер зВJIВИ. иформацlR про дату подaнJUI ЗUВИ, а також 

3.13. Учасник аукціону - юридична б 
докумевти: осо а разом із ЗaRВОЮ має подати наступні 

- нотаріально посвідчені копії установчих . докумеНТІВ; 

- копію та ориriнал свідоцтва про державну . оо реєстрацІЮ ЮрИДИЧНОІ особи; 

- копію та ориriнал платіжного до кумевта про сплату гарантійного внеску; 

- копію та ориriнал платіжного до . кумента про сплату реєстрацІЙНОГО внеску; 

~~= та ОРlігінал платіжного документа про оплату вартості інформацііного 

- довідку про банківсь~ рахунок/рахунки, з JПCИX здііСRЮватвмyrьси розрахунки 
за придбану земельну ДІЛJIНКУ; 

- копію та. оригі~ал дo~eнтa, що посвідчує право уповноваженої особи на. 
виконaивJI дій, пов J13аних ІЗ проведеRНRМ аукціону (у випадку необхідності). 

Цей перелік документів є вичерпним. 

3.14. Учасник аукціону - фізична особа разом із ЗaRВою має подати наступні 
документи: 

- копію та оригівал свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприЄМЦІ 
(дпи лотів, викориCТ8ИНJI JIКИX передбачає підприємницьку ДЇJJJIьHicть); 

_ копію та ориriвал платіжного документа про СІШату гаравтійвоro внеску; 

_ копію та ориriвал платіжноro документа про СІШату реєстраційвого ввеску; 

_ копію та ориriвал платіжного документа про ОІШату вартості івформаційвоro 
пакету; 

_ Д~Biдкy про банківсьКИЙ рахуиокlр~, З ~ здійс~ва~си розр~ 
за придбану земельну ДЇJIJПIКY (ДJIJI фІЗИЧНИХ ОСІб - не П1ДПриЄМЦlВ така довІДКа 
подається за BIUlВBOCТЇ бавківськОro рахунку); 
_ копія та оригівал докумевта, що посвїдч!є право уповнов~ноі ~соби ва 
виковaивJI дій. пов'JJЗ8ВИХ із проведеВИJIМ ayкцtoвy (у випадку веобюдвоcn). 

Фізична особа також подає . свій паспорт та ДOB~ про присвоЄIIВJI 
ідентифікаційиоro вомеру фізичної особи - ПJIaтника подаТКІВ. 

Цей перелік документів є вичерПНИМ. 
З IS В··.. 'JI3ані із заповнеНRIМ та под8ВВJIМ ЗaRВи на участь в аукціоні, 
. • СІ ДІІ. пов б ~ уповноваженою особою. 

ВИХОВУЮТЬСЯ безпосередньо УчасНИКОМ а о nоro 
З.l б. Уповвоважена особа при прИЙJlЯТl'Ї Заяв Учасників перевіРRЄ: 
_ правИJIЬвїсть оформлеввя зuви; 

дВЮТЬCR до заяви. перeniкy. встаиовпевому 
• •• _~11 nyo "о 

- ВЩПОВ1ДВ1сть дoкyм~~~, -. ,... 
пynтами З.ІЗ чи З.14 положения; 



• відповідність копій документів іх OPliriHanaм. 

ОРигі~алв документів повертаюТЬСJl ЗВJIВНlіКУ безпосередньо пісЛJI захіичеВВJI 
переВІРКИ. 

3.17. Якщо під час перевірки поданих до . 
кумеВТ1В не ВИJlВЛено помилок та порушень 

предСТВВJlИl( Уповиоваженою особи: ' 

- у присyrн?сті УчаС~lіка (уп~вноваженоі особи Учасника) реєструє подані 
документи в КНИЗІ peЄCТP~11, дО JПC~1 занОСИТЬСJl порJIДКОВИЙ номер, дата, реквізити 
УчасllИJ(a або уповноважеНОl особи. КРІМ того, в книзі зазначаЄТЬСJl: 

• - ДJUI ~із~ осіб - прізвище, ім'JI та по батькові, зареєстроване місце ПРОЖИВВIIВJI 
та щевтиф1КвційвиІі номер у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та 
iвпmx обов'JlЗКОВИХ ІШатежів. Дnи іноземних ГPOMaдJIR та осіб без гpoMaдJlВcтвa -
IpOM8ДJIRCТВO, прізвище, ім'JI та по батькові (за наявності), постійне місце ПРОЖИВВIIВJI за 
.Іежами Украіни; 

- ДJUI юридичних осіб (заснованих громадинами Украіни або юридичними особами 
Украіви) - И8ЙМенувВННJI, місцезнаходженНJI, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ; 

- ДJUI іноземних юридичних осіб, спільних підприємств - ввйменувlВНJl, 
місцезваходжеВВJI та держава, в JIКЇЙ зареєстрована така юридичва особа та адреса 
реєстрації представНИЦІва в Украіні. 

- засвідчує подані документи своїм підписом та печаткою; 

- Залишає в себе подану Учасником ЗВJIВу та копії доданих до веі документів; 

_ видає Учаснику довідку про отриманви документів із зазвачCВНJIМ іх пер~ 
(додаток 3), вхі,цвий квиток, інформаційну картку на л~т (додаток 4) та картку учасВИІСа (ІЗ 
зазвачеввям ва зворотному боці умов проведеВRJI а)'ІЩ10НУ) (додаток S). 

3.18. Івформація про особу Учасника (його предс:авиика), що міСТИТЬСJl в поданих 
вим докумевтах, не підпигає розголоmевню, крім ВИП8ДIQВ, установлених заковом. 

3.19. Докумевти повертаюТЬСJl зВJIВmпcy без реєстрацііу випадках: 

_ ВlUПШеВВJI помилок, які впливають на зміст ЗВJIВИ; 

• . OДaRВJI з8JIВИ документів, передбачевих цим Положевпм; - В1Дсутвocn ва момент п І 

б Ве має ва це відповідвих повноважень. - под8ВВJ[ З8JIВИ ОСО ою, па . 

Цей перелік підстав є вичерJIllИМ. 

Ш,...... помилок Учасник має право подати докумевти 
_АА виправленвя ВИJlВJlеИИХ 

ПОВторно. 
земельну дiлsвxY до проведеВRJI аукціону. 

3.20. Учасник має право oг~ocтi ДJUl доступу учасвиків до земспьноі 
Оргаиізатор зобов'JI38ВИЙ створити мо 
дinивки з метою її or1lllPJ'. • • 

. о отримВНRJI докумеНТІВ ВІД Учасника 
3.21. Зареєстрована заява та AOBU:: ~ є підставою ДJIJI набyrrя Учасвиком 

. аУІщіову з продажу права оренди земeJIЬJI 
статусу Зареєстроваиого учасвика. 



4. Порядок та Yl\I0811 проведеннн аукціОl1У 
4.1. Аукціон проводиться організацl'єю па пр '" , OBOДliТЬ аУКЦІОН на ПІДставІ договору 

3 уповноваженою особою не раніше ніж через ЗО днІ 'в ПІ',. .. n О 'б' ф' '.к.. .. 
'" , '-<ІUI пу ЛІКУВанвя о IЦllUIOI 

івфОРМ8Ц11 про проведення аукЦІОНУ, 

4.2. На ayкцi~Hi ~ожуть бyrи присyrні Зареєстровані учасники (іх представники), 
представники оргаи~в M~~цeBOГ~ самоврядування м, Бровари, засобів масової інформації та 
rpОМВДСЬКИХ ~РПШ13ацlИ, ~Шl особи можуть буги присyrні на аукціоні за ЗГОДОІО 
Уповно~аженО1 особи, АукЦІОН ПРОводиться за наявності не менше двох Зареєстроваиих 
учасВІШВ. 

4.З. У день пр~ведеННR аукціону особою організацією, па проводить аукціон, 
проводиться реєстрац1Jl присyrніх Учасників, Учасник (його представник) зобов'язаний 
пред'явити паспорт та (дтr представників учасників) доручення на вчинеllВJl дій під час 
аукціону, зокрема участь в торгах та підписання протоколу про результати торгів. mcnя 
цього представник організації, па проводить аукціон, видає учаснику табличку з 
номером, па повертається після закінчення аукціону, 

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

4.4. ШешІ оголоmеННR початку проведеННR аукціону представНИІС оргавізаціі, ва 
проводить аукціон, ознайоМJПOЄ Зареєстрованих учасників та присутвіх на аукціоні осіб з 
основними правилами проведеННR аукціону (в частині, що безпосередньо стосується 
проведеВВJI аукціону пісJUI цього оголошеННR) та оголошує івформацію щодо: 

_ характериC'l'ИI( земельної дimmки (місцезнаходжевия, ~o~ цільового 
призвачеВВJI, можливі види фувкціонального вихориставвя земельНОl ДШJIВКИ, умови 

оревди тощо); 

_ загальної ICЇJIьKOCТЇ зареєстроваиих Учасників, допущених до аукціону; 

- стартової ціни лоту, 

4.5. Проводить аукціон Ліцитатор в наступноМУ порJlДК)', 

А . он починається з оголошeвнJI Ліцитатором харапериСТИІС лоту .. ~ cтa~Boi 
• YJЩl ПЇCNЯ триразового оroлоmеВВJI стартОВОІ ЦІВИ ВІХТО З 

;ШВ' Якщо протJlГOМ тp~ox 'XDИnИВ вив бажанвя придбати лот за ціною, оголошевою 
~реєстровавих учаСВИЮВб не ВИСЛвиОслови пиmе один Зареєстровавиі учасвих, аукціов 

JlЩИraтором, або таке ажаввя 

IlpJmивяt:ТЬся. 
, . б лот за стартовою ціною сповістили ве Meвm .як 

у разІ КОПИ про готовВ1СТЬ ~ИД аТИ бinьшує стартову ціну, запропоновану 
два Зареєстроваві учасники" ~)p наЗ крок аyюdову з подвльІІІИМ послідовним 
Зареєстрованим учасвихом (Дат - ЦІН.а, ставоВJПQється Ліцитатором за погоджeвВJIМ 
ЗОUlЬшевпм ціви Звачеввя кроку аукФОВУ в .. ціви 
з ОРraвiзатором у'межах до 1 О відсотків стаРТОВОІ ' • 

, . овИJIИСЯ придбати лот за стартовою ЦlВОЮ, 
Зареєстрованим учасвикам, JК1 віДМ 

raрllВ'liйвi внески не повертаються. . 
, повїДОМJlJllOть про ВВМ1р придбати лот за 

У ході a~oнy ЗареєстровВВ1 учаСВИКИ б"UV' пiдвaтrRМ таблички з номером, 
'J --- • двома спосО -А'" .. • 

ОГОлошеною Ліцитатором Ц1ВОЮ. ИЙJIR'I"fR ціви, запропоновавОI mцитатором 
DОВер!lyТИм до ліцитаторІ, що засвіДЧУЄ пр бо ПЇДJIR'IТJIМ таблички З одночасним 
~~__ ... mvт.1' без голосу), а 
:"-1"-al1.L-а пропозИЦ11 ""~ 



оroпошеВВJIМ c~oєi ~о~озиціі стосовно ціни лоn, па повинна бyrи більшою ніж названа 
niциТaтор~м ~1Нa, МІВ1МуМ на ОдИн крок аукціону, але обов'JI3КОВО кр~тною кроку 
(пропозИЦUI ЦlВИ З голосу). 

Якщо з~оп~нована Зареєстрованим учасником ціна перевищує оголошену 
niц1патором ЦІну, лщитатор називає номер учасника і повідомлиє про його пропозицію. 

У разі коли цiн~ запропонована з голосу одним із Зареєстрованих учасників, більша 
за ціну, ~голошену Л1ЦIfТатором, але не кратна кроку аукціону, Ліцитатор трактує таку 
пропозицuo JП( згоду Зареєстрованого учасника збільшити ціну на відповідну кількість 
кроків аукціону, називає номер цього Зареєстрованого учасниха і запропоновану вим 
ціну, кратну кроку аукціону. 

Мовч8ВНJI Зареєстрованого учасник&, що першим піДИJIВ таБJlИ1ПCY з номером післи 
оroлошеlПUl ліцитатором ціни, трактуЄТЬСJl як згода Зареєстрованого учасника на 
запропоновану Ліцитатором ціну. ПіСЛJl цього Ліцитатор називає номер Зареєстрованого 
учасвика, що першим піднп табличку, і оголошує наступну ціну, збільшену на крок 
аухціону. 

у разі копи ПРОТJIГOм трьох хвилин піСЛІ триразового повтореНВJI оставкьоі ціни не 
буде запропонована вища ціна, Ліцитатор закінчує торги за лотом одночасно з ударом 
аукціоввого молотка та проголошенням слова "Продано", називає ціну продажу. лоТІ, 
номер ПеремоЖЦJI і ВИЮІИКає його ДJlJI підписанНJI протоколу, JIКИЙ ведетьси ПІД час 

аукціону. 

4.6. За результатами аукціону оргаиізaцїJl, па проводить аукціон, спадає протокол в 
вому зазначає: 

- назва лоту; 

- стартова ціна лоту; 

- результати торгів (остаточна ціва продажу); 

- прізвище, ім'я та по батькові або нвймевув8ВВJI Перемо)I(ЦL 

4 7 N . ону підписуєтьси Переможцем і Ліцитатором та затверджуєтьси .. ротокол ayкцt • 
Уповноваженою особою у день проведеИНJI аукцІОНУ. 

. • . . підписавий ліцитатором протокол аукціону 
Одразу ШCJIJI з~еВНJI ~~oнy сплати переможцем комісійноі вивагороди в 

передається уповвова:жеR1Й осоБІ. Шеля аукціону Уповноважена особа передає 
C'l'pOk не більше 3 днів з ДfUl проведeJПIJI 
переможцю витяг з протоICQЛУ. 

.. . . підписll!lВJl протоколу, позбaвЛJlЄТЬСЯ права ~a 
Переможець, JIКИИ ВІДМовивCJI вІД носитьCJI запис про відмову ПеремоXЩJI вІД 

подaJIЬшу участь в аукціоні. До протоколу ~ cYEТЬCJI Ліцитатором та затверджується 
ЙОГО підпиC8ВВJI у цьому разі протокол Ш:: аукціону сума гаравтійвого внеску 
Уповноваженою· особою у день проведе ' 

Переможцю не повеpтaєrьCJI. .. вИJIВJIJDI бажанвя придбати 
.. кількоcn Учасmпaв, що 

За умови BВJDIHOCтi достаТНЬО1 день проведеввя аукціону. 
лот, Уповноважена особа поновлює торги 1 cтp .. ..:~ внесок та за 

учасиихом JП( реє ILЦ&AпAA • 

4.8. Кошти сплачені Зареєс'l'PОВ~ ть 
iuф a":~ поверневию ве пiдJJIГIЮ • 

ормощ&.rUJ.IШ. пакет . е ~ТЬ сплату Переможцем 
nокумеВТИ, ЩО mдтв Р 

4.9. Копія протоколу та ,.. 



ВD3вачевоі за результатами а""'"іо . • .J'_ ну ЦІВИ лоту в' . 
JCYDi1UП-прод~ права оренди є підставою ДJIJI 1ДП0ВlДИО. до укладеного договору 
yкnвдеJIJIJI МІЖ Броварською міською р ПРИЙВJrn'Я РlшеВВJI Орraвізатором про 
ДЇJIJJПCИ. адою та Переможцем договору оренди земельної 

4.1 О. У сі спори (розбіжності) щ 
(вреrynьовуються) під час його пров~:~н::р~ .про~еденИJI аукціону розв'язуються 
DоroджеJIIIJIМ з представником Уповноваженої осрraнб lЗIЦ1ЄЮ, яка проводить аукціон, за 

о и. 

4.11. Гарантійний внесок перерах . 
ЦIIoro Порядку на ЇХ поточні рахунки з:~:с~ ВСІМ Учасникам ~ідповіднО до пункту 7.2 
участь в a~iOHi, крім Переможця T~ Учасн::вВ :кументах, ЯКІ додаюТЬСЯ до заяви про 
стартовою ЦІНою. ' не виявили бажввия придбати лот за 

4.12. РеЄС'1'раціііні внески поверненню не пі . . цим Порядком. ДJШ'IЮТЬ, КРІМ ВИПaдIQВ, передбачених 

4.1З. під час проведеНИJI аукціону (від моменту його початку до зввершеВВJI) не 
дозволяється: 

- В'1'ручавня в будь-який спосіб у торrи осіб, що не зaявnені в Toprax за конкретним 
ЛОТОМ; 

- переміщеНВJI у залі, де ПРОВОДИТЬСЯ торrи, без дозволу Ліцитатора; 

- вчивеВВJI інших дій, що порушують порядок проведеВВJI торгів. 

4.14. Ліцитатор ДJ1JI ycyнeВВJI порушень та поновnения порядку має право: 

_ усно попередити Зареєстрованого УЧВСВИJCВ чи присynпo особу про ycyвeВВJI 
порушень, але не більше одвоro разу за кожний вид порушень; 

_ вимагати від Зареєстрованого учасника чи присyrньої особи ЗIJІИШИІИ ЗIJl торІів 
за неодноразове порymеВВJI порядку проведеВВJI торгів; 

_ тимчасово ПРИ" ИНИ1'И проведеНВJI аукціону та оroлосити перерву у разі порушеВВJI 
Зареєстровавими учасниками правил проведеВВJI торгів. 

S. Результати аукціону 

5.1. Протягом ЗО днів піCЛJI проведеВВJI аукціону Уповноважена особа пубnixyє в 
газеті Броварської міськоі ради «Броварська панорама» або веб-сайті Броварської міськоі 
ради повідомnеВВJI про результати торгів із зазначеННЯМ: 

_ місця розтamyв8JIВJI та розміру земельвої ДЇЛJIВICИ; 
_ ціви продажу права оренди земельної ДЇЛJIВICИ, Визваченої за результатами 

аукціону; 

_ цільовоro ІІризначеВВJI земельної ДЇJUIIПCИ • 
. б уразі' 

5.2. Аукціон визнаєтьCJI ТВХИМ, що не вІД увся, . 
. . У • "'бо наявності ва торгах пиmе одвоro Учасника; 

- ВІДсутноСТІ часJППQВ g • 

_ коли жоден з Учасників не запроповував ціну, ВИІЦУ за стартову; 
. Протоколу із зазначеНВJIМ результатів аукціону; 

- не mдписаввя Переможцем 



- не підписанна ПереМожце~ 
встановлений цим По І. ДОГовору купівлі-продажу права оренди PJlДJ(OM теРМ1Н; у 

- несплати в установлений стр П 
• ОК ереможцем належноі суми за придбаний лот; 

- не П1дПИсавНJI договору оренди в терміни . 
,визначеН1ЦИМПОРЯДКОМ; 

- припивеВНJI та не поновлеННJI а . . УКЦ10НУ В випадках, передбачених цим Порядком; 

- в раз1 ВRJlВлеННJl після закінчеННJI аукціо 
впливути) на ЙОГО результати; ну порушень, JПCi вплинули (МОГJШ 

- В iвmиx випадках передбачених цим порJIДJCОМ. 

РішеВВJI про ВRЗнаввя аукціону таким . 
Уповноваженою особою у триденний строк. що не вщбrвСJl, приймаєrься 

П1СЛЯ ВRИИкнеВНJI пщстави для тахого 
ВИ3НВВНJI. 

В разі вивиквеВНJI підстави ДJUI ВИЗН8ВНJI aVll'nioнy т .. ..".,.. у б. ~.- --, що не відбувся, 
Dоввоважена осо а невІДКЛадно повідоМЛJIЄ про це Організатора. 

РішеВВJI про вRЗИ8ИВJI аукціону таким . б , що не ВЩ УВСJl може бути оскаржено у 
судовому поридку. 

5.3. Р~уJIЬтати аукціону, прове~еного з порymеНВJIМ вимог цього Порядку, можуть 
бyrи визнlUП У судовому порJЩICy недійсними. 

ВизнaввJI результатів аукціону недійсними TJlГВe за собою ВИЗНaввJI недійсним 
договору оренди, укладеного з Переможцем. 

5.4. у разі ПРИЙЮlТТJI рішеННJI про ВRЗНaввJI аукціону Т8ІСИМ, що не відБУВСJl, або 
~8ВВJI недійсними його результатів, повторний аукціон може бути проведеllИЙ не 
mзиimе ніж через шість міс.иців з дни набyтrJl чиввості таким рішеВВJIМ. 

Якщо повторний аукціон проводитьCJI У зв'.sзку з ТИМ, щО жоден з учаCВJПCiв не 
ВИJIВИВ б8Ж8IШJI придбати відповідний лот за ціною, ВИЩОЮ за стартову, МОЖJIИВе 
Звижеива стартової ціви лота Оргавізатором, але не нижче ціви, що виЗначена за 
результатами експертної грошової оцінки, з дотрИМIIВJDМ вимог, установлених цим 

ПОРJIДКОМ. 

Повторний аукціон ПРОВОДИТЬCJI відповідно до цього Пор.идку . 

. 5.5. До участі у повторному аукціоні не до~скаютьCJI Переможе~ попер~ 
торт, що не сплатив в установлений ~K ~Cn. лота за договором, ~1ДМовився вІД 
)'ІСЛадеRВJI договору оренди земельноі дiЛJППCИ чи ВІД D1ДПИC8НВJI протоколу 13 зазначеНВJIМ 

результатів аукціону. 

5.6. у разі ВИJlВЛеВВJI порушень порJrДК)' проведеВВJI ayкцi~вy, ~ впливають на 
об'ЄКТИвність визначеВВJI Переможци, прИЗВОДRТЬ до дискрИМ1ВВЦU 3ареєстроваиих 
'Valll-.%_ аб • opunnnnтf. іх правн. уповноважена особа має право визнати 
J -IUUWI О 1ІППИМ чином Пl--,J·--- • • • 
аYlЩiов тахим, що не відбувCJI та розпочати орnuпзaцuo повторвих тopnв про що 

ПОВЇДоМИ'l'И Оргавізатора. 

6 ІВ• ~вт-nnnд8Ж)' права орендп зеl\leлLвоі 
• YкnaдaВВJI договор -,J -- -r-' • 

дimlВКП та оревдп зеl\leJlЬвоі ДJЛJlВКD J 

6 
.. оro протоколу аукціону Оргавізатор та Переможець 

.1. на ПІДставІ затверджев 



зоБОВ'IЗВВЇ протягом 3 бamciвсьхих днів 
Переможець зобов'изаний перерахувати укласти договір купівлі-продажу права оревди а 
rapaвтirmoгo BBec~) протJlГОМ 5 банків::: з~ придбamfЙ лот (за вирахувlUlВJlМ c~ 
впзвачевий Оргавlзатором рахунок. ДНІВ З дати yxnадеJПUr цього договору на 

Якщо Переможець не вніс належи оо 
01 до Сплати суми в б перпmм цЬОГО ПУНКТУ, гарантійний внесок й строк, перед ачеННЯ абзацом 

ому не повертаЄТЬСJl. 

6.2. Договір оренди земельної дinинки . . 
державній реєстрації. П1дтrГaЄ нотаРІальному ПОСВЇДWIенню та 

6.3. Усі витрати, пов'Jlзані з yxnаданн . . 
vvrПRпі-продажу права оренди земель оо • им та нотаРІальним ПОСВ1ДЧеННJlltI договору 
"'"1-- НОІ ДШJIНки та договору о - . несе П Орендар. ренди зеМСЛЬНОІ Д1ЛJDIКИ, 

6.4. Договір оренди земсльної дооки ма . . 
зшердженому постановою КМУ від 03.03.04 р. H!!22~. В1ДПОВ1Дати типовому договору, 

. 6.5. Умови ДOГOBO~y, .не зазначені в типовому договорі, умовах проведеННJI аукціону 
та рппеВИJIX БРОВ~РСЬКОІ МІСЬКОЇ ради, приiburrиx згідно з цим Порадом визначаютьСJl за 
поrоджеВВSIМ сторш. ' 

. 6.6. Договір ОР~нди yxnадаЄТЬСJl в 1 О-ти денииіі термін з моменту приiНJrrrJl 
РШlCВВJI Броварсь~ою ~IСЬКОЮ радою про H~aнНJI земсльної дiJuппcи в оренду та протJIГОМ 
ЗО календарних ДНІВ ПІCJIJ1 його укладеННJI п1дJIJп'aє державній реєстрації. 

6.7. У разі відмови ПеремоЖWI укласти Договір оренди земсльної дiJuппcи аукціон 
визнаєтьCJI таким, що ве відБУВСJl, а гарантійний внесок Переможцю ве повертаєтьCJL 

6.8. Право оренди земельної дiJuппcи вивихає У ОрендаРJl піепи підписaННJI акту 
приімВВlUl-передачі земельної дiJuппcи зriдво з укладеним договором оревди. 

7. ПОРЯДОК розподілу та BBKOPIICТ8DJl КОштів Від проведевВJI аукціону 

7.1. ПроведеВВJI робіт з підготовки лоту до продажу на аукціоні здїйсНlOЄТЬCJI за 
Рахунок коштів Уповноваженої особи з наступвим. вiдmxодуваввим за рахунок 
реєстраційвих внесків учасвихів аукціону. Проведеввв аукціону та виплата вивaroроди 
Ліцитатору здійсвюєтьCJI за рахунок кошriв реєстраціівих внесків учаснихів аукціону. 
Розмір реєстраційного внеску визначаєп.си Уповноваженою особою та обчиcmoєrьCJI з 
УРахуваввим ПОtpеби у похритri вИtpат, пов'язаних з організацією та проведеВВJIМ 
а}'ІЩЇОНУ. 

7.2. У разі відмови Уповноваженої особ~ від пров~е~ аукціону сплачені суми 
~ЄСТРаційвих внесків за вирахувІННJIМ плате~ за б~СЬJ(J ~ерекази ПОВертаІОТЬси у 
ПnИДеввий CtpOK з моменту прИЙRJlТ'1'JI відпов~ого p~e~ усІМ Учасвихам у пов~ому 
о~сJl3і, а вИtpати Уповноваженої особи, пов'JIЗ~ з орramзацlЄЮ та проведе~ a)'XЦ1°вr, 
В1ДШхОДОВУЮТЬСJl за рахунок ОрганізаторІ. В ІНШИХ випадках суми реєстраційних внеСХ1В 
Ве повертаютьCJI. . 

С _--=.к.- . за вирахув8.ВВJIМ ПJIатежів за бапівсьхі перекази 
уми гарсuпUUUIA BHecXIВ . -lIJЮrJa-o ' б' • з моменту прИЙВJl'lТJI рuпеВВJI про RaдaННJI земепьНОl 

. м п JIТИ анювсьхих ДВ1В • d:Вn"'DI рішCВВJI про визнaННJI аукціону 
::::и в оревд?' за результатами а~:і:іими його результатів повертаютьCJI усім 
у • що не відБУВСJl, або ВИЗR~ крім випадків, передбачеиих цим 
часRИxaм, JПd не були визнlН1 ПеремоЖЦJlldИ. 

Пор_ом. 



7.3. Уповно~~ева особа відповідно до договору з ліцитатором смачує йому 
BUВaroPOДY У рОЗМІрІ, ЩО зазначаєrься у ДОговорі. 

7.4. Право на оренду земельної дітппси не може бути придбане за рахунок 
БЮДЖСТВИХ коштів. 

7.5. Іноземні ЮРI~і осоБІ!, іноземні ГРОМaдRни оплачують вартість лотів 
відповідно до закону в наЦІональній валюті на загальних підставах і лише з банківських 
рахунків. 

7.б. Сума гарантійного внеску, сплаченого Переможцем, зараховуєт&CJI в рахунок 
ВПКОВIUIВJI вим зоБОВ'JlЗань за укладеним договором купjвлj-продажу права оренди 
земельної дішппси і перерахОВУЄТЬСJl Уповноваженою особою на рахунок Організатора 
ПРОТJlГOМ одвого банківського ДНJl наступного за днем підпис8ННИ протоколу аукціону. 
у разі відмови від укладеННJI договору купівлі-продажу гарантійний внесок ЛеремоХЩІО 
ве повертаєтьСJl. 

7.7. На рахунок Уповноваженої особи надходить кошти: 

- від реалізації Учасвиквм інформаційних пакетів; 

- реєстраційні внески; 

- гарантійні внески. 

. 7.8. КОП1ТИ, щО надіііlПJlИ Уповноваженій особі від реалізаціі УчасllJlЮlМ 
івформаційвих пакетів та реєстраційні Вllески не повертаюТЬСJl У;асвикам, та 
використовуються Уповноваженою особою ІІа ПОКРИn:JI .витрат з mдroтoвхи та 
npоведеВIIJI аукціонів, а також на підготовку наступних аукщоН1В. 

8. Умови оренди 

8.1. Істотними умовами договору оренди, зокрема є: 

еиди згідио з типовим договором, затверджСІІИМ 
- yкпaдe~ дог::у ор У a';uu ВІД' 03 03.04 р. Н9220 та умовами, ВИЗllачевими ва ПОCТВ!lОВОЮ Кабшету СТРІВ ICpu.uи6 • 

аУ1ЩЇові; 

- . за n11П.ОВИМ ПРВЗllачеВВJIМ; -ВИkОРИСтaввJlземельНОlдцgвxи ~-

- умови ввхориCТl1ВНJl земельної ДЇJIJППCИ; 

оо ЇJIJIНXИ обмежень та обтяжень; - встановлеВВJI ДПJI земельНО1 Д 

. них норм - дотримaввJI державввх буДІВель . 
овлені Організатором: 8.2. Істотні умови договору оренди, встав 

-~~~~~ оо' • 

. . ., нормативної rpОШОВО1 ОЦ1RКИ зeмm ва • - _. 10% ВІДсоТКІВ вІД - рОЗМІр оревдвОI ПЛІІАА. 

рік; . оо' Ф ctpvrnmи 
. anьBOЇ та івжеllерВОl1В ра " ••• ,J r 

- ЗДЇЙсвеВВJI відрахувань на роз..виток .:С: будіввицтва об'єкra містобудувВВllJl, 
ldcтa: 10% загальної коmтoрИСІІО1 ~:Ьвими нормами, без ypaxyв8ВJIJI витрат. з 
IJbначеВОі згідно з державВИМИ оо б~ звШьвеВВJI будівельвоro м8ЙДIIIrЧИICa вІД 
ПJщцбаввк та ввдШCВВJI земCJIЬВОІ дiЛJППCИ' 



буДЇвenь. споруд ~ інженерних мереж, вnaurryвaиня внyrpішньо- та П03ВМВЙДВНЧИХОВИХ 
іJl)Кeиерних мереж 1 споруд та транспортних комунікацій. 

ВJ11(ОНУЮЧИЙ обов 'изки міського 
roпоВИ - секретар ради 

• 

І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицією 
постійноі комісіі з питань 
розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій -
виконуюча обов'язки начальника 
земельного відділу - головний 
спеціаліст земельного відділу l')fIi}77V 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

С.А.майбороД8 

В.О.Андрєєв 



Реєстраційний номер ЗВJIВИ ____ _ 

Дата реєстрації с<_» ____ 200_ р. 
Реєстратор _________ _ 

ЗАЯВА 

Додаток 1 

до Порцку проведеИИJI аукціону з 
продажу права оренди земельної 

дinявЮl в м.Бровари, в редакції 
рішеВНJl Брова~ської АІіськоі ради 
від Н. 1)1: tJ 9 14'2 "'~.L!J-6"$ -01:' 

ва участь у аукціоні 3 продажу права ореНДІ. зеl\lе.І1ы�оіi діnJlПКlI 

Прошу допустити до участі в аукціоні з продажу права оревди земельної дiшmки 
пnощею ra, розташованої в м. Бровари _____________ ' 

3аиввик (повие И8ЙМеиувавви) - . 

lдеитифікаційввй ход або номер -

Свідоцтво про державну реєстрацію (дпя юрИДІАВИХ осіб та фізичвих осіб -
суб'єniв підпрИЄМВИЦЬ1(ої дiJшьиості) - . 

МісцезваходжeввJI (місце проживаввя) - . 

Керіввик або уповвоважена особа - . 

Паспорт - N! , виданий «---1> ------р. ------ ~-----' . 
~д::--------:;:--rrav-є-п-о-в-н-ов--:аж=е=ВВJI::-'керіВВJП(а або уповноваженої особи -
охумевт, що посв_.~ -

Реаізити бавхівськоro рахувху ДJJI повервеввя гарaиriйвоro внесху: 
Ввп 
ОТримувач: 

N!рахуику: 
КоА отримувача: 
МФО: 

ВИJI аукціону озн8Йоr.шeвиl та зобов'язуюсь іх 
3 умовами та правилами проведе в сплати комісійної вииaroроди орraвiзації, JIКa 

Вl!1Совувати. ВиспоВJПOЮ зroду щодо умо еєстраційвих та гараитііівих ввесхів. 
11роводиТЬ аухціов, повервeВИJI або утримВИВJI Р 
СС_» 200_р. 

Мп. (прізвище та ініціали) 



(3вороmнв сторона) 

ПерeJIЇК документів, що додається до звиви 

IОрllДПчпа особа: 

-HoтapiaJIЬHO посвідчені копії установчих документів; 

- коПЇJI та оригінал свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи; 

- коПЇJI та оригінал платіжного документа про сплату гарантійного внеску; 

- копїJI та оригінал платіжного документа про сплату реєстраційного внеску; 

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

-довідка про банківс~кий рахунок/рахунки, з яких здїйснюватимyrься розрахунки за 
придбану земельну Д1ЛRнку; 

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

-довідка про відсутність заборгованості по заробітній платі; 

- копїJI та оригінал документа, що посвідчує право уповноваженої особи на виконанu дій, 
пов'из8ВИХ із проведенням земельного аукціону (у випадку необхідності). 

ФЬочна особа: 

-копів та оригінал свідоцтва про державну реєстрацію фізичвої особи-підприЄМЦІ; 

- копів та оригівал платіжноro документа про сплату гарантійвого внеску; 

- копів та оригівал платіжного документа про СІШату реєстраційного внеску; 

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

-довідка про банківський рахунок/рахунки, з яких здійснюватимутьси розрахунки за 
придбану земельну ДЇЛJIНКy; 

v ... ~... • ента, nyо посв; nUVE право уповноваженої особи ва виковВНIUI дій, 
- AUUЦ& та орипвал докум АЧ _.~ б • .). 
пов'извних із проведеВRRМ земельногО аукціону (у випадку нео XlДНoCТI • 

Ввхонуючий обов'юки мicь~ 
ГОпови - секретар ради 

.", 

I.В.Свпожко 



ПОДАННЯ: 

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

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

С.А.майборода 

В.О.Андрєєв 



Додаток 2 

до Порядку проведеНRJI аукціону з 
продажу права оренди земельної 

дimmки в м. Бровари, затвердженого 
ріmениям БРОВ:,СЬКОі міської р'ади 
від Ц ().f: f2fJ J(g "~J-P-6.J"()5" 

Журнал реєстрації 
завв У'Іасооків аукціону 3 ПРОДажу права ореllДП зеl\leJJьноі діЯJlllКП 

1. Реєстрацiibmй номер 
по~ ______________________________________ __ 

2. Дата реєстрації; номер 
доруч~. ____________________________________ _ 

3. НаймевувllВRJl Учасника - юридичної особи 

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

S. МісцезваходжеВИJI або місце прожив8ВВJI Учасвика (поштові 
р~із~)~ ____________________________ _ 

6. Бавківські 
р~ізmm[ __________ --____ ----------------------------

7. документ про сплату реєстраціЙНОГО внеску 

8. документ про сплату гарантійного внеску 

9. документ про оплату інформаційнОГО пакету 

іО. з' земельною ДЇJDIВКОЮ ознайоМЛений 

(підпис) . 
11. З правилами проведеввя ayкцtoвy 

озваім.пеВИЙ і згоден --------;::(m~·J;:~IIJ=и::;с);----------



12. 3 порядком оплати за придбаний 
об'єкт ознаЯомлений і згоден 

13. Картку Учасника аукціону одержав 

(підпис) 

14.13 свнкціями за порушення правил 
ознайомлений і згоден 

15. Достовірність даних, внесених до 
журвапу реєстрації, засвідчуlO 

Виконуючий обов'язки міськ 
roлови - секретар ради 

(підпис) 

(підпис) 

(підпис) 

(підпис) 

І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

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

ПОГОДЖЕНО: 

Заступвик міського голови 

С.А.МаЙборода 

В.О.АнДРєєв 



Довідка 

Додаток 3 

до Порядку проведенНJI аукціону з 
продажу права оренди земельної 

дimrнки в м. Бровари, затвердженоro 
рішенням .~OBapCЬKOЇ міської ради 
від JI. O~ 09 Н!! #01-.9 -QJ-tJГ 

про ОТРПl\lаИИR документів від УчаСllІІка аукціону :. продажу 
права оревдп :.саsельної ділВllКlI 

цк довідка видана Учаснику аукціону з продажу права оренди земельних дimrнOK в 

М.Бровари ______________ ~--------------------------------~~ 
(прізвище, їм'я, по-батькові фізичної особи, повне нвйменувВННJI юридичної особи) 

втому,що ____ ~----------~--------~--~~-----------
(нвйменувВННJI Уповноваженоі особи) 

прийшrri наступні документи: 

Виконуючий обов'язки міського 
roпови - секретар ради 

\ 

I.В.Свпохско 



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 

спеціаліст земельного відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

С.А.МВЙборода 

В.О.Андрєєв 



Додаток 4 

до Порядку проведеВИJI аукціону з 
продажу права оренди земeJlЬНОЇ 

дiтrнки в м. Бровари, затвердженого 
рішенням ~OBapCЬKOЇ міської ради 
відН, O~ 01 14'2 H~9·G3-().5-

ІІІформаціЙІІа картка ІІа лот 

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

НaiмeвyвВВВJI лоту - право оренди земeJlЬНОЇ рнки площею __ ra, розташованої за 
адресою м. Бровари, ____________ _ 

ЦiJJьoBe призначеВВJIЗемenьної дimппcи - _____________ __ 

С'1'рок оренди - _______ років. 

Розмір орендної плати - ________ гривень на рік. 

Стартова ціва лоту _______ гривень. 

(п • . е та 1ВЩ1' • 'али представвика Уповноваженої особи) 
осада, ПlДПИс, ПРІЗвищ 

мп. 

Виконуючий обов'JI3КИ міського 
ГОJJОВИ - секретар ради 

І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

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

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

С.А.Майборода 

В.О.Андрєєв 



ДодатокS 

до Поридку проведення аукціону з 
продажу права оренди земeJIЬної 
Д!mmки в М. Бровари, затвердженого 
РІшенням Б,Роварської АlіСЬКОї!8ДН 
від ,/І ()}, 09 N2f1'/f..-БJ-О;-

Картка учаСНІІка аукціону 

Дата проведеНВSI аукціону - сс_» ____ 200_ року. 

HdмeнyвВIIВJI учаСRИJ<а - _________________ _ 

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

Лот, ва JIКИЙ претендує учасвих: _____________ _ 

(посвдв, підпиС, прізвище та ініціали представника Уповноваженої особи) 
м.п. 



(ЗвороТRJI сторона) 
УІ\ІОВП проведеппя аукціону 

(BlI'I1Ir:l Порядку проведення аукціону _ 
:І ПРОдlDI\"У права ореНДІІ зеl\lenЬ.lоі ділЯ.IКП) 

4.1. Аукціон проводиться організацією па проводи . . . , ть аУКЦІОН на пщставl договору з 
УПОВRов~еною особою не р~іше ніж через 30 днів пістr о~лікуваивя офіційної 
івформвцu про провеДИВJI аYJЩ10ИУ. 

4.2. На ayкцi~Hi ~ожуть бути присyrні Зареєстровані учасники [ІХ представиихи), 
представники оргаи!в M~~цeBOГ~ самоврядування м. Бровари, засобів масової інформації та 
rpомвдських ~ргаиlЗацIИ. ~Шl особи можуть бyrи присyrні на аукціоні за згодою 
УПОВRО~8ЖеНОl особи. АукЦІОН ПрОВОДlfrЬся за наявності не менше двох Зареєстрованих 
УЧВCВИIClВ. 

4.3. У девь проведеввя аукціону особою оргаиізацією, па проводить аукціон, 
проводиться реєстрація присyrніх Учасників. УчасlППС (його представник) зобов'язаний 
пред'пити паспорт та (для представників учасників) доручеИИJI ва вчииеввя дій під час 
Вукціону, зокрема участь в торгах та підписаивя протоколу про результати торгів. Шcтr 
цьоro представник організації, яка проводить аущіон, видає учаснику табnичкy з 

номером, па повертаЄТЬСJl піcтr закіичеввя аущіону. 

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

. 4.4. ШСШІ оголоmеВВJI початку проведеввя аукціону предствввик оргавізаціі, яка 
проводить аукціон, озваіоМJПOЄ Зареєстрованих учасників та присутніх ва аукціоні осіб з 
осноlJIIИМИ правилами проведевия аукціону (в частині, .що безп~середвьо стосуєrьСJl 
проведеRRJI аукціону після цього оголошеНИJl) та оголошує шформaцtЮ щодо: 

_ харaxrepистик земельної дimппcи (місцезнаходжеВIIJI, ~o~, цільового 
призвачеВВJI, можливі види фуикціОВВJIЬвоro використавня земельВО1 ДШJIIПCИ, умови 

ореиди тощо); 

_ зaraльноі кількості зареєстровавих Учасвиків, допущевих до аукціону; 

- стар1'9воі ціви лоту. 

4.5. Прово~ аукціон Ліцитатор в ваступвому порJlДК)'. 

. еввя Ліцитатором характериСТИІС лоту та стартової 
• AyкцtOH починається з оголо~ CJDI азового оголошеВВJI стартової ціви ніхто з 
~. Ящо ПРОТJIГOм тp~ox хвИЛИВ m б~ придбати лот за ціною, оголошеною 
~peєCТPOBaввx учасииюв не висловив е один Зареєстровввий учасвик, аукціон 

JlUUrraтором, або таке бвжaвиJI вислови лиш 
IIpИiJ]mяЄТЬСJl. 

. . лот за стартовою ціною сповістили не менш JIК 
у разІ коли про ГОТОВИ1СТЬ ~идбати збільШУЄ стартову ціну, запропоновану 

два Зареєстровані учасники,. mци:атор на ок аукціону з подапьшим поcniдоввим 
Зареєстрованим учасвиком (Дат - Ц1В~), BC:oвmoeтьCJI Ліцитатором за погоджеВВJIМ 
зБІnьmенвям ціви ЗначеИВJI кроку ayICЦl0ВY -т_ • .• стаРТОВО1_. 
З Орraвiзатором у межах до 10 ВІДсоТКШ . 

. в. овИJIИCJI придбати лот за стартовою Ц1ИОЮ, 
Зареєстроваввм учасВИКВМ, JПQ іДМ 

rap.""':~ ввес- не повеwraтnтr.с •. 
-Ч~UUU АА :,t'A---- • О вамір придбати лот за 

. асJUПCII повlДОМJIJllO'Пl пр 
У ході avтпnoвy ЗареєстровaJD уч бами· пiдвятrJIМ таБЛИ'ІІСИ 3 вомером, ',/._- . двома спосо • 

оroJIоmевою Ліцитатором Ц1Rою 



всрвyrим до ліцитаторІ, що засвідчує пр u • 

ОО ibuIТl'JI пропозиції ціни без го ) JfИИJПТJI. ЦІНИ, запРОПОRовавоі ліцитатором 
(прп .. '" лосу, або ПIДИJПТВI таБJlИ1ПCП З одночасним 
оronошеВВJIМ СВОЄl ПРОПОЗИЦІІ СТОсовно ціни лоn, па ПОВиина бvru б' . 

• • • J ••• шьшою, В1Ж названа 

JJiцитaтор~м ~a, МІІПМуМ на ОДИН крок аукціону, але обов'JI3КОВО кратною кроху 
(ПРОDОЗИЦUI ЦІНИ З голосу). 

Якщо ~апро~онована Зареєстрованим учасником ціна перевищує оголошену 
~ТOPOM ~1Ry, mцитатор називає номер учасника і повідоМЛJlЄ про його пропозицію. 
у разІ 1COJIВ ЦІНІ, з~ропонована з голосу ОДНИМ із Зареєстровавих учасників, більша за 
ціну, оro~ошену ШЦJlтатором, але не кратна кроку аукціону, Ліцитатор трактує таку 
пропозицuo JIК згоду Зареєстрованого учасника збільшити ціну на відповідну кількість 
хроюв аухціону, називає номер цього Зареєстрованого учасника і запропоновану ним 
ціну, кратну кроху аукціону. 

МовчlUIВJI Зареєстрованого учасника, що першим пiднJrв таб1lИ'lкy з номером піCЛJI 
оrолошеВНJI ліцитатором ціни, трахтуЄТЬСJl JlК згода Зареєстрованого учасника на 
запропоновану Шцитатором ціну. ПіCJIJI цього Ліцитатор називає номер Зареєстровавого 
учасника, що першим підняв табличку, і оголошує наступну ціну, збільшену на крок 

. аукціону. 

у разі коли протягом трьох ХВИJIИВ піCJIJI триразового повтореlШJl ОC"1'8ШlЬоі ціви 
ве буде запропонована вища цінІ, Ліцитатор заківчує торги за лотом одночасно з ударом 
аукціоввого молотка та проголошеИНJIМ слова "Продано", називає ~ прод~ лоТІ, 
вомер ПеремоЖЦJI і виxnикaє його ДJIJI ПЇДПИC8ИНJI протоколу, JПCИИ ведстьCJI пІД 'Іас 

аукціону. 

4.6. За результатами аукціону організація, па проводить аукціон, СICJl8ДВє протокол 
В JIКOиу зазначає: 

- назва лоту; 

- стартова ціва лоту; 

- результати торгів (остаточна ціва продажу); 

~ прізвище, ім'я та по батькові або нвймеиув8ВВJI ПеремОЖЦR. 
• . СУЄТЬСJl Переможцем і Ліцитатором та затвердхсуєтьCJI 4.7. Протокол аукЦІОНУ mдпи . 

Уповноваженою особою у день проведеВВJI аyюnоНУ. 
• • підписавиА ліцитатором протокOJI аYJЩiову 

Одразу ПЇCJIJI з~еВIIJI ~~oнy сплати переможцем комісійноі вивaroроди в 
передаєтьCJI уповноваженій осоБІ. Шспя строк не більше З днів з ДВJI проведенВJI 
Р " 4% • .. Ц1НИ' продажУ лоту в ОЗИlРІ ВЩ остаТОЧВОl жцю вИТJIГ З протоколу. 
аУІщіову Уповноважена особа передає поремо 

. підпиСВВВJJ протоколу, позбaвJJJlЄТЬCJI права на 
Переможець, пий вїдмовИDCJI ВІД RОСиrьCJI запис про відмову ПеремоЖЦJI від 

подапьmy участь в аукціоні. До протоколу ~СУЄТЬcJI Ліцитатором та затвердхсуєтьCJI 
loro niдпиC8ВВJ1 У цьому разі протокол аукціону сума гаравтійиоro внеску 
Уповноваженою' особою У день проведеВВJI. ' 

Переможцю не повертаЄТЬcJI. . или БВЖ8IIВJI придба'l'И 
оо хількоcri УчвсlDПC1В, ЩО ВИJIВ 

За умови H8JlВHOCТЇ достаТНЬ01 У деиь проведеВВJI аукціону. 
лот, Уповноважена особа поновлює торгв аційвий внесок та за 

8JIIDOI учасникОМ JIX реєстр 
4.8. Кошти сmrачені ЗареєстрО~ 

івформаційвий пакет повернеВВЮ ве пiдnJII'8IOТЬ. 



4.9. Копія Протоколу та ДОI\1'менти ЩО niдтвep.mrnnn П 
- за результатами aVll'n' " -"J'~YЬ сплату ереltfожцем 

возвачеВОІ J .~lOнy ЦІНИ лоту відповідно до укладеного договору 
кyoiвni-прод~ права ореНДИ, є підставою ДJIJI ПРИЙНJlТrя рішеНИJI Орraнізатором про 
yкnвдeВВJI МІЖ Броварською МІСЬКОЮ радою та Переможцем договору оренди земельної 
дiлJВКИ. 

4.1 О. Усі спор~ (рОЗб~ЖНості) щодо порцку проведеНИJI аукціону розв'J13УЮТЬCJI 
(ВРС1')'nьовуються) пІД час иого проведення організацією, яка проводить аукціон, за 
DоroджеВJIJIМ з представником Уповноваженої особи, 

4.11. Гарантійний внесок перераховується всім Учасникам відповідно до пункту 7.2 
цього Порядку ва іх поточні рахунки, зазначені в документах, які додаються до зlJlВИ про 
учвсть В аукціоні, крім Переможця та Учасників, які не вИJlВИЛИ бажанп придбати лот за 
ctaртовою ціною. . 

4.12. Реєстраційні внески поверненню не піДJlJП'8IOТЬ, крім випадків, передбачених 
Ц1DI Порядком. 

4.13. під час проведеВВJI аукціону (від моменту його початку до завершеВВJI) ве 
ДОЗВОЛJIється: 

_ втручаввя в будь-пий спосіб у торrи осіб, ЩО не зuвлеві в торгах за ковкрerним 
JlО1ОМ; 

_ переміщеИВJ1 у залі, де проводиться торrи, без дозволу Ліцитатора; 

_ вчинеИВJ1 iвmиx дій, ЩО порушують порядок проведеННJI торгів. 

4.14. Ліцитатор ДЛJ( ycyвeВВJI порушень та поновлеННJI порJIДКy має право: 

_ усно попередити Зареєстрованого учасника чи присутшо особу про ycyвeВВJI 
порушень, але не більше одноro разу за коЖНИЙ вид порушень; 

• З aнoro vaасника чи присутньої особи зanишиІИ зап тopriв - вимагати вІД ареєстров J • , 

зв иеодворазове порymеВВJI порядку проведеВВJI торпв; . 
. та оголосити перерву у разі 

_ тимчасово прИПИНИТИ проведеВВJI ayкцtoвy . 
ип проведеНВJI торпв. 

ПОрушеВВJI Зареєстрованими учасlПD~~~~ 
9аі На 

ВИКОвуючий обов'JlЗКИ МіСЬКО 
roJlОВИ - секретар ради 

~~o\ (1''* 
~ ~ 

'А' '10 tp CfI: \ CJ 
I:t,-
c.dS 
f>..J; 

І.В.СапоЖІСО 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицією 
постійноі комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій -
виконуюча обов'язки наЧ8JIьника 
земельного відділу - головний 
спеціаліст земельного відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

С.А.майборода 

В.О.Андрєєв 



Додаток 6 

до Порядку проведеНRJr аукціону з 
продажу права оренди зеr.fельної 
д~ки в м. Бровари, затверджевого 
p~eHВJIМ Броварської міської ради 
вщ,J,l, Оf.Щ9 Н!! {/і9-63-()6 

• • Договір 
КУПlВЛI-ПРОДажу права ореНДІІ земелы�оїї ділRНІСІI 

м.Бровари «_» ____ 200_ р. 

Броварська міська рада Київської області (надалі - Продавець) в особі 
_______ --:-::-________ -' що діє ва підставі 

~---- з однієї сторони, та 
(вадалі - Покупець) в особі --------------,-щ-о-ді-є 

ва підставі ___________ --', з другої сторови, уклали цей договір про 
ImmaдeHe нижче: 

1. Предмет AoroBopy 

. 1.1. Відповідно до результатів аукціону з продажу права оренди земельвої дimппcи, 
JlJДrJерджевих ПРОТОКОЛОМ аукціону Н!!_ від «_» 200_ року, Продавець 
передає, а Покупець оплачує та приймає право оренди земельної дimппcи, З83ваченої в 
IIyJпai 1.2 дaвoro Доrовору, ва умовах, З83вачевих в пункті 1.3 даного Договору. 

1.2. Доroвір поширЮЄТЬcJI ва право оренди земельвої дimппcи визвачевої 
Racryпвими характеристиками: 

МЇсцезнвходжеВВJI: М. Бровари, _-------------------; 

Пnоща-__ ra; 

-ове npизвачеВВJI - ____ --:-----------------

HaebR: • -ш обмежеВВJI та оБТJDКевия __ -----------------..8. 
НОрмаТИВна грошова оцінка __ ------- гривень. 

1 З n - ";ncnntИ прunбаве за цим договором, передбачає: 
.. раво оренди зеМeJIЬВОl р.и..---' ,-

СТрок оренди - __ років; 

ОреВДИа ПЛата _ гривень ва рік. 
T~ о еиди земельної ДЇJIJПIКИ, JIКИЙ Сторови 
AAЦQ умови оренди визначаютьCJI договором р 

YJotaдyть ва підставі даного Договору. 



2. 30б08' JlзаН1IJ1 сторін 

2.1. Продавець зобов'язується: 

2.1.1. Передати Покупцеві право оренди зем ". 
доroвору оренди земельної дimппcи ПРОТRГОМ к ет.нOl д~ ПlЛJlXом yкпaдeВВJI 
давоro Договору. - anендврних ДНІВ з Mor.reвтy укпадеввв 

2.1.2. Надати Похупцеві всю інформацію щодо х оо • 

.. . 1 2 Д арактеристик земельНОI дuuппaJ 
З&ЗНlченОI в пyнкn. аного договору, та умов її використ8RИJl. ' 

2.2. Покупець зобов'язується: 

( 
, 2.2).~. О~атити B~pтicть придбаного права оренди земельної дiJIJпucи ПРОТЯГОМ 5 

п ШІ IIJПQВСЬХИХ ДНІВ З моменту укладення цього договору. 

2.2.2. ПрИЙВJIТИ від П~о~авЦ.R право оренди земельної дi.rшucи IПJIJIXОМ ухладеlDlJl 
доroвору оренди земельНОI Д1ЛJlНXИ протягом 1 О (десJIТИ) календарних днів з моменту 
yrладеВllJl даного Договору. 

3. Порsrдок розрахунків 

3.1. Покупець оплачує придбане право оренди земельної дi.rшucи lПJIJIXом 
перерахувaв:u коштів ва банківський рахунок Продавцs, зазна~евий в цьому договорі. 

3.2. Вартість права оренди земельної дimппaI, визначена за результатами аYJЩiову 3 

продажу права оренди земельних дimIвOK в м. Бровари згідво з протоколом аухціову 
N!-'-:BЇД <С_» 200_року, становить rpивевь. 

З ypaxyвaв:uм попередньо сплаченого Похупцем гаравтійвого внеску в сумі 
_ - гривень оплаті за цим договором під1ш'ає rpивевь. 

3.3. Покупець зобов'язується оплатити вартість права оренди земельної дimппaI в 
ПОвиому розмірі ПРОТJ1ТOм 5 (п'srrи) бавЮвсьІСИХ .цвів з M~Meвтy yxnaдeвu даного 
ДоroВОРУ. 

4. Відповідальність сторів 

4 1 у' б НeJlaJleжRОГО виконlIIПUI зобов'язань передба~ев:их 
" ВИП8ДІСВХ вевикоllВJlВЯ а ~ . . • о з ЧВIIIПW законодавством 

цим Договором Сторони несуть ВІДПовJДaJIЬВIСТЬ зnдв 
V1Сраіаи , 

4 2' • • • сть за порymеВИJI своіх зобов'яз8ВЬ за цим 
n: " Сторови не несуть ВJДПОВIДВnЬВ1 о змїВами В ЧИВRому законодавстві 
"іОГоВОром, ПЩО таке порymеlПUI було вJП(JIИ1WI 
УІСР -ВІИи. 3 З даного Договору Продавець має право 

4.3. В разі порушення Покупцем пуихту. оо ~ncraYIЖ В цьому випадку ДаВИІ 
~OB' о,nеиди земельНОI ,ци--' 
Д • ИТИСЯ ВІД укладеRR.R договору r oВВЬDМY порЯДХУ з момевту о'ІрИМаиия 
пОГоВІР ВВUcвтимeтьcJI прИIIИRевим в oдв~cтop ~ від договору. СПJIа~евий Похупцем 
OJ(ynцeM DОВЇДомлеВJUI Продавця про вІДМов" е IJiцmП'ВЄ 

raравтійвий внесок в цьому випадку повервеmuo и . 



5. Форс-мажорні оБСТDВlIJ1ІІ 

5.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невИ1СОНВНВJI 
зобов'язань за цим Договором, якщо це невИ1<ОНаиня є прямим наслідхом обставив 
вепереБОРНОЇ сили, що виникли після підписання Договору, яхі Сторони не могли 
переДбачити та попередити. 

б. TepJ\fil1 діі договору 

6.1. Договір набуває чинності з моменту підписання його Сторонами і діє до йОГО 
ОC'tlТОЧВОГО ВJП(онВНВJI. 

6.2. Одвостороввє розірвання даного Договору допускається ВІПСІПОЧВО в випадку 
зазначеному в пункті 4.3 даного Договору. 

7. РеКВЇЗПТІI сторін 

ПРОADВець 
Покупець 

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

Виконуючий обов'JlЗКИ міського 
roлови,,:, секретар ради ___ - І.В.Сапожко 

ВnОИУЮЧИЙ обов' ЯЗКИ міського I.В.Сапожко 

roЛОВИ - секретар ради 



ПОДАИВЯ: 

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

• • w 
земельного В1ДЦ1Лу - головнии 

спеціаліст земельного відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

С.А.МаЙборода 

В.О.Андрєєв 



Виконуючому обов'язки міського 
голови - секретарю ради 

Сапожку І.В. 

ПОДАННЯ 

~gз.;

~,,l.ОS· r2tю.7 

Просимо розгЛJIНУТИ на черговому засіданні Броварської міської ради 
питання щодо продажу права оренди земельної ділянки площею О 7708 га 
РОЗТ8ПІованої на перетині бульв.Незалежності та вул. Щолківська:' , 

1. Продати право оренди земельної ділянки площею 0,7708 га, 

розташованої на перетині бульв.Незалежності та вул. Щолківська, 1ПJIJIX0м 

npоведеНIUI аукціону. 

2. Затвердити Порядок проведення аукціону з продажу права оренди 
земельної ділянки площею 0,7708 га, розташованої на перетині 
бульв.Незалежності та вул. Щолківська (додається). 

з. Визначити уповноваженою особою на підготовку та проведення 
аукціону комунальне підприємство Броварської міськоі ради 
<<Бровариіквестбуд». 

4.УповноваженіЙ особі (комунальному підприємству Броварської 
міської ради «Бровариінвестбуд») здійснити діі щодо підготовки л?ту до 
продажу на аукціоні, передбачені п.З Порядку проведення аУКЦІОН?' з 
продажу права оренди земельної ділянкИ ~ощею 0,7708 ra, розташованОI на 
перетині бульв.Незалежності та вул. ЩOЛJC1вська, а саме: 

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

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

С.А.Майборода 

70 
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