
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИївськоl ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про продаж права оренди земельної діJIJIИXИ 
площею 0,0336 га, розташованої по вул. ЧК8JIОВа, 7 

І) 

РОЗГЛJIнувmи подання земельного відділу від 18.08.2009 року N!!lS89 
про продаж права оренди земельноі ділянки площею 0,0336 ra, розташованої 
по вул.Чкалова,7, керуючись ст.16 Закону Украіни ,Дро оренду землі", 
СТ.СТ. 124, 127, 134-138, п. 12 Перехідних положень Земельного кодексу 
Украіни, п. 34 ст. 26 Закону Украіни «Про місцеве самоврядування в 
Україні», а також враховуючи пропозиції постійної комісії з питань розвитку 
та благоустрою територій, земельних відносин, архітектури, будівництва та 

інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Продати право оренди земельної ділянки площею 0,0336 ra, 
розташованої по вул.Чкалова, 7, IПJIJJXом проведеННJI аукціону. 

2. Затвердити Порядок проведеННJI аукціону з продажу права оренди 
земельної дimппm (додається). 

3. Визначити уповноваженою особою ва підгот~вку ~ пр~ведеВВJI 
а)'JЩЇону комунальве підприємство БроваРСЬКОl М1СЬКОl ради 

·(<Бровариінвестбу~). 

4. Коmpоль за виконанням цього рішеННJI. попасти ва I!Остійну 
Комісію з питань розвитку та благоустрою територій, земельних в1диосии, 
архітектури, будівництва та інвестицій. 

Виконуючий обов'язки міського 
гоnови - секретар ради 

м.Бровари 
від 27 серпня 2009 року . 
Ни al~-~J-{)~ 

І.В.Сапожко 



ПОДAllllЯ: 

.шу · за пропозицією земельноro B~.. ' 
постійноі КОМІс!! з питань ій 

та благоустрою територ , розвитку • rt'МInи 
земельних відносив, ap~~ ..... " r , 

будівництва та іввесТИЦ1~ -. 
начальника земельного Bl.r.rт~_ 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступних міськоro голови 

ВИКонуюча обов'юхи нач8JIЬниха 
юрИДИ1JИоrO BЇддiJIy - ГO~OB~ 
спеціапіст ЮРИДИЧНого BIДЦ1JIy 

НачlUIЬВИtc упрl1ВJIiввя 
міСТОбудyDlUIВJI та архітехтури _ 
головний архітеКТОр міста 

ВИКОНУЮча обов'оtcи начlUIЬВИka 
звranьпоro вi,tщiny - ГоловНИй 
спеціаліст загальноro Вi,tщinY -

І 
І • 

Голова постійної КОмісії з ПИтань 
розвИТКу та ~aroycтpo~ теРИТОрій, 
земельних вlДRосин, арХ1теkТypи будівНИЦтва та інвеСТИЦій , 

000542 

(' 

<.. 

Л.М.Гудименко 

В.В.Руденко 

А.В.Баба-Мірзоєва 

Л.Є.Рибuова 

YТ~ --,І;_ C.B . .1JJWQV 



Затверджено: 
РішеННJlМ Броварської MiCЬK9I.P~ 
від 27 серПНJI 2009 р. N! t:t'f'~6r-t"~ 

ПОРЯДОК проведення аукціону з продажу права оренди 
земельної ділянки 

ПОРJJДОК проведенНJI аукціону з продажу оо • 

• rr. д) б " права оренди зеМCnЬНОI дШJIВICИ 
(H8Д8JI1 - ""ор ОК розро лений ВlДПов1ДНО до Конституц'" У оо З .t'_.. ,.. Ц . 11 крВlНИ, eMCnЬHoro кодексу 
УIСрIWUl' .і осподарського та ИВШltноro кодексів Украіни Бю'~ У оо . у ві: n . , _стноro кодексу КРВІНИ 
ЗакоВ1В • кр ни ес ро МІсцеве caмoBpндyВВННJI в Украіні», «Про оцінку земель»' 
ссПр~ о~uпcy майн&, майнових прав та ~РОфесійну оціночну ДЇJInьHicть», «Про оренд; 
зсмт». шmиx нормативно-правових ВКnB з питань регуmoвВННJI зем-IR.НИХ • 
Украіні. _nІ вІДНОСИН в 

1.3аraJlьні положенни 

1.1. Цей .ПОРЯДОК • визначає процедуру підготовки, орraнiзації та проведеННJI 
зсltleJlltИОГО аукцІОНУ (дam - аукціон) з продажу права на оренду земcnьної дbumки 
зазначеної в пункті 1.2 цього Порядку. ' 

1.2. У цьому ПОJIожевві наведені нижче терміви застосовуються у такому значенні: 

- аукціон - форма проведеННJI земcnьних торгів, за пою об'єкт торгів продaєтьcJI 
учасвиху, ЩО запропонував за нього найвищу ціну, па фіксуєтьси У ході проведеВНJI 
тopriв ліцитатором; 

. - raравтіАвиА внесок - виесок, JПOIЙ має сплатити претендевт до ПОдaвНJI з8JIви на 
участь у аукціоні JП( забезпечеВВJI своіх зобов'JIЗВНIt в разі перемоги у аухціоні та JIКИЙ 
CJCJJ8Дaє 10% від стартової ціви лоту; 

- зареєстрований учасвих - учаСIlИК, JПCИii, оплатив реєcrpaційвиіі та гаравтіАвий 
Інеса та зареєструвввCJI перед початком проведеНВJIЗемельноro аукціону; 

- земельна дimппca - земельна дimпuca площею 0,0336 ra, РО3Т8ІПовава в м. Бровари 
ПО BYJL Чхалова, 7 , з цільовим призначеВНJIМ оо землі комерційвоro ВlПСОриC'1'lUlD; 

• - КРОК аукціону - мівімапьна нвдбавха, на яку в ході аукціону здійсвюЄТItCJI 
lUДВищeвu стартової та КОЖНОЇ наступної ціви лота; 

_ niцвraтop _ представник організаціі, па проводить a~oв, - фізичва особа з 
відповідною підготОВКОЮ тв/або досвідОМ проведeJIВJI тopnв, па безпосередвьо 
ПРОВОдиТЬ торги на аукціоні; 

оо ,""avrnr З визначеввми vu'оввми її оревди, що - лот - право на оренду земельНОI ,.,...-- ~_. 

lactaвJurєтьси ДJUI продажу на аукціоні; 

- ОРганізатор - БроварсьКІ міська рада; • . . . 
• • . спеціалізоввва орramзвцUl, ва Має веоБXJДВ1 

МІ - opl'Вll13IЦUI, па проводить аукціОН - фахівців з відповідввм досвідом 
ВPOBeдellВJ( аукціону приміщеВВJI, оБJlвднaIПIJI та 

PDбotи; 

- ореццодавець земельної ДЇJWIКИ - Броварська міська рвда; 
. у ході аукціону запрОПОВУВ8JIа за лот 

- переможець - особа з ЧИCJIа учасВИК1В, JП(8 
lІаІіВВЩУ ціну; 



~ 

- реєстраційвиl внесок - внесок, JПCИЙ 
учасиика аукціону і JIКИЙ СПРJIМовуєтьCJI ва по;:,~ент сплачує за реєстрацію йож:о JП( 

8 8.. '."'"" &4 витрат щодо проведеННJI aV1l'n1oвy; 
рОЗМІр реєctp8Ц1ИВОГО внеску осоБОIО становить 17 (cїмнllДЦJlТЬ) rpпвень; :J 8- , 

- стартова ціна - ціна права на оренду земельної дimппcи _ 
продаж лота на ауІЩіові; , з по! розпочивaєtЬCJI 

- уповноважена особа - визнавена Б . 
8 8 .~ роварською мtСЬКОIО радОЮ юридична особа, 

JI(a здШСИlOє ШДГОТОВКУ лота до продажу на аукціоні; 

- уповноважена особа учасника - особ&, JПCa діє в інтересах претеиде • • 
Ф 

_. вта на ПІДстав! 

вапеХСІІИМ чином о opмneHOI •• ДОВІреності або статуту (положеНВJI, засновницького 
договору) учасника - юридично! особи; 

- учасник - особа, па відповідає встановnеиим цим ПоложеНIIJIМ та чиввим 
З~ОНО:фшCТDом вимогам, подала відповідні доК}'lt.енти та зареєстрована Виконавцем 
В1,ЦПовlДИО до цього ПоложенНJI . 

• І 1.3. Орендарем земельної дimппcи може бути громaдJlНИН Украіин та інозеr.mої 
держави, особа без IpOMaдJlВCТВa, українська та іноземна юридична особа. 

1.4. РішеВВJI про вадlШВJl земельної дimппcи в оренду за результатами аукціону 
затверджує Броварська міська рада на підставі Протоколу аукціону та документів, що 
підтверджують сплату Перемохщем визначеної за резупьтатами аукціону діви лоту 
відповідко до укладевого договору купівлі-продажу права ореllДИ. 

1.5. Уповноважена особа має право відмовитиCJI від проведeuIIJI аухціону ве 
пізШmе, ніж за 10 днів до його проведеВIIJI з обов'J13КОВОЮ публікацією офіційної 
іиформаціі про скасувlШВJl аукціону із зазначеНIIJIМ прИЧIDIИ cкacyвВIIIUI на офіційному 
. сайті міської ради у мережі Івтернет. РїшeВIIJI Уповвоваженої особи ЩОДО відмови від 
проведеlПUl аукціону може бути скасоване Броварською міською радою. 

ПовідомnеВВJI про cкacyвauНJJ аукціону не пізніше ніж наступного ДВJI ПЇCJIJI 
ПРВЙВJrrrИ рішеВВJI про його cкacyв8ВВJI надсилаєтьCJI Оргавізатором усім учасникам, JПCЇ 
ПoдaJIИ запи про участь в аукціоні та ліцитатору. 

У разі cкacyвlВВJl аукціону Уповвоважена особа повертає учасникам peєcтp~ 
та raравтійві ввесkи, сплачені вими У зв'.sзку з ПОДIIВIIJJМ ЗIJIВ про участь в а)'ІЩ10UJ, ве 

пiзuimе ніж ПРОТJIГом п'J1ТИ бввківсысих днів. . 
РimеlПUl про скасувauви аукціону може бути оскаржево в судовому ПОpJJДJCY. 

1.6. Koвтponь за підготовкою та проведеlПlJlМ аукціонів здійсвює Орraвiзатор 
безпосередньо або через своі оргави. 

2. ПоввоважевВJI ЩОДО організаціі та проведевВJI аукціону 

2 1 3 
- mдro' товІСИ та проведевви аухціоиїв, Броварська міська •• метою безпосередньо! 

рв.ца призначає Уповвоважену особу. 
• оважева' 2.2. Уповноважена особа має наcтymп повн • 

- здійснює підготовку лоту до аукціону; • •. 
• . проведeвu аукціону, умови учаcn в aYJCЦ10ц 

• - оприmoдuює шформaцuo про 
ВІДМову від проведеВВJ[ аукціону; • 

• з інформаціЄЮ ЩОДО проводeВВJI aYJCЦIoнy (в 
- забезпечує озваіомлеИВJI Уча~ ""'" умовами оренди; 

ТO~ 1!Иcni з цим ПОpJJДКОМ), інформlЦ1ЄЮ по l1u • .1' 

- приймає документи від УчасUJП(ЇВ; 



- відкриває окремиіі бавхівський рахунок ДпJI обcnyroвувВIПUI аукціонів; 
- niциштора ухпвдає договір з організацією. яка проводить аукціон; 

- прнйм~є від Учасників реєстраційиі та гарантійні BHecКR, рeaniзує інформаційні 
пвкerв по аукцІОНУ; 

- ~epeдaє оргавізаціі, па ~ОВОдиТЬ аYJЩіон. документи. необхідні ДJIJI реєстрації 
УчасlШК1В в день проведевия a}'КЦJOНY та проведеllВJl аукціону; 

• - п~ве~є сплач~ні гарантійні внески Зареєстрованим учасникам. JПCЇ не перемогли 
в а)'lЩ10Вl (КРІМ ВИПадКІВ, визначених цим ПоложеННJIМ); 

- піCJUI приiiнJrrrJl РішеНRJI про нlІДІІИШІ земcnьної ділянки в оренду за результатами 
аукціону, перераховує на визначений Броварською міською радою рахувок гарантійні 
внески Переможци; 

- приймає рішеRНJI про приmmеИНJl твlабо поновnеRНJI аукціону у випадку 
виonеВВJI порушення поридку проведеRНJI аукціону, ве може вПJIJIНYТИ на ііого 

результати, а такжо у iвmиx випадках, передбачених цим ПОРJJДКом; 

- приймає рimеННJI про поновnеRRJI торпв по лоту або припинеllВJl аукціону, у 
випадку копи Переможець відмовивCJI від підпиCВНВJI протоколу аукціону; 

приймає рimеНВJI про визн8JIВJI ведійсвими результатів аукціону в разі 
ВИDПeв:вJI піCJUI зВІСівчеНRJI аухціону порушень. JПCЇ впnивynи (могnи ВПJIIIВY11I) на ЙОГО 

результати. 

2.3. Організвція, па проводить аукціон, зanyчаєтьCJI до проведеllВJl аYJЩiону 
УПОВIІОВажевою особою. 

2.4. ОргавізaцiJI, яка проводить аукціОIl, має lІаС'І')'ПВЇ ПОВІІОВ8ЖеIlВJl: 

організовує підготовку приміщeвu, облвдв8ВВS та персовапу ДJIJI 

безпосередвього проведеВВJI аукціову; 

_ проводить реєстрацію Учасвиків в день проведевви аукціову; 

_ за погоджеВВJIМ з уповноваженою особою та відповідно до цього Порядку 
прпіімає рimеВВJI щодо допуску ва аукціОIl третіх осіб; 

_ самостійно првзвачає ліцитатора ДJIJI проведеllllJl аукціону; 

_ забезпечує дотрим8ВВJI порJJ.дКY під час проведeIIIIJI аукціову; 

- складає протокол про резУJDiтати аукціону. 

3. Шдrотовка лоту до продажу ва аукціоні 

б· Ш JIК Qnu1I' МЇCJIЦЬ та вКJПO'ІВЄ забезпечеНВJI 
3 1 Пiдro vrtnioav триває ве IJIЬ - б • • товха &:"'6-- -'" П""'lrlПtnМ) УПОВIІОВаженою осо ою: 

()praвbaтopoM або (у випадках ВИ3ІІачСВВХ цим vr-o-- _ • 
оо • лота та затверДЖСIIIIJI стаРТОВОl Ц1ВИ ЛОТІ; 

- замОВJIeВВJI експертної ~ОШО~Оl О~етоДИКJlI затвepдzевоі ПОСТІІІовою КМУ 
~CIIepтвa оцінка проводитьса B~OВIДIIO до іВІІІОЄ ціви, BCТВIIOВJIeвoi за результатами 
ВІД 11.10.02 р. Н!1531. Стартова ЦlIIa лота дор 
еrcnертвоі грошової оцівхи; 

• І",", земeJIыlіi ДЇJUIIПCИ; - ВИГОТОВJIeВВJI тexmчвоro паСПОr6- • _ • 

првва оренди земeJJЬJIОl ДШJПJКИ ва 
_ оприmoдиеВВJI повідомлеRВJI про продаж 

ІУІщіоаі lПJIIXом: 
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- опубniкyваввя огоnошеВВJI в raз . Б оо. оо 
паворамв» та ва веб-саіі . Б СТІ .. p~BapC~KOI MI~ЬK01 ради «Броварська 

. m роварСЬКОI МІСЬКО1 ради ІЗ зазначеllВJlМ розміру 
та юфсцезваходжевия земCJlЬВОЇ дiтпucи, її цільового призвачеВllJl, BOltfepa 
теле ону, за JIКНМ Можна отримати додаткову іНфОРltfацію; 

- розміщеВIUI ва зеltfcnьвій дітпщі рекламного інформаційного щип; 
.. передачу вїдповідвих матеріапів Організатором Уповноваженій особі; 

• - підготовку оргавізаційво-розпорJlДlJОї та техвічвоі документації щодо проведеВRJI 
аукФОВУ; 

.. ПРIlЙВJ1ТrJl ЗВJIВ на участь в аукціоні. 

3.2. АуІЩіон ПРОВОДИТЬСJl ВИКJПочво за умови виковВИИJI зазначених в пункті 3.1 
цього ПорJJДКy. 

3.3. Документи щодо nота, пий виCТВВJIJIЄТЬCJI на аущіОll, формуютьCJI 
УповноважеНОJО осоБОJО в окрему справу і піcmr зшнчеИRJI аущіону передВlOТЬCJl його 
переможцю за умови, що вів здійснив відповідно до договору купівлі-продажу права 
оренди земельної дimппcи розрахymcи за придбаний ва аущіові лот. Переможець піCЛJI 
укпвдеВВJI договору ореиди земельної дimппcи, передає його ДJJJI державної реєстрації в 
устаиовnеному порядку. 

3.4. Умови, оголошені перед провсдеНИJIМ аукціону, під час ухпадеВВJI договору 
ОРеиди зміні не пiдnmuoть. 

3.5. Броварська міська рада затверджує технічний паспорт земельної дimппcи. що 
ВИCТВВJIJIЄТЬСJl ва ауІЩіов, дату проведеВВJI аукціону та істотні умови договорів оревди. 

3.6. На підставі рішеВВJI Броварської міської ради Уповноважена осоБІ, не пізніше 
ІК за 30 днів до проведеВВJI аукціону оприnюдвює в газeri Броварської міської ради 
«Броварська павОРВМ8» та ва веб-сайті Броварської міської ради у мережі Інтернет 
офіційву інформацію про проведеВВJI аукціону. 

3.7. Офіційна івформaцiJI про провсдeRВJI аукціону має вКJПOIJВТИ тахі відомоаП: 

- дату та час проведеВВJI аукціону; 

, - місце проведеНИJI аукціону; 

.. хараперистики лоту, що виcтaвnJlЄТЬCJI ва аукціон, із зазначeВВJIМ: 

.. місцезнаходжеВВJI земельної дітппси; 

.. площі земельної дimппcи; 
.. т",lrIIТl'IiI_ допуСТИМИХ та пріориrelВИХ _ цільового призначеВВJI земепьвО1 p,w--, 

видів її впориCТII!ID; . 
_ містобудівних умов і обмежень забудови земепьвої дimппcи; 

.. стартової ціви лоту; 

.. умови участі в аукціоні; .. • 
•• • ..:3uoгo внесків та порвдок ІХ сплати • .. РОЗМІр raравтійвоro та peєcтp~ 

• . Ф аційвоro Пакету· 
.. ваpnсть ш орм ' raвiзaтOра, Уповноваженої особи, 

• .. ввймевув8ВВJI та місцезнахОДЖСВИJlима: додаткову івфор!"вцїю та дізН~ТИCJI, JI1JUrraтора, вомер телефову, за JDCИМ .мохта :Портом земenьвої ДIJШПCII, тexR1IJRОЮ 
де МОЖНа озваіомитиCJI з тexmlJВВМ о СИДИ. 
дOtcyмСВТВЦією із зcмnеустрою, проeJC'1'OМ договору Р , 



- дату початку та ЗВКЇВЧеllВJl npиh . 
участь в аyJЩiові. IВВIIJI ДОICyr.leнnв дпJr осіб. що бlDК8lОТЬ В3J1ТИ 

3.8. 3 моменту оприmoдвеlПUl офі lів - . Ф 
".ОlUПlВість особам JПd бажають ЦІ 01 ІН opr.laцU Уповноважена особа вадає 
N , В3JIТИ участь в .. 
вСТВВОВJПоєrьСJl Уповноваженою особою . Ф .аУКЦІ0НІ. придбати за цівОІО, що 
надає безкоmтовві консультації з питань • ІН ормацl~Й пахет учасввка аукціону та 

проведеНИJI аYlЩ10НУ. 

3.9. Інформаційний пахет має ВКJlJочати I·НфОР . мацuoщодо: 

- місцезнвходжеВНJI, ІШощі та цільового призначеНIIJI зеМeJlЬноі m ncn:lV'a. 
• ~"'UODAA, 

- ВПОП1Ювamut з геВПJIаиу, схему розміщеlПlJl земельної дiJuппcи; 

- умови вихорисТ8ННJI земельної дiJuппcи • • 
- істотні умови договору оренди; 

- копіІо цього ПоложеНIIJI; 

- інші матерівли і документи (при веобхідноcri); 

- вомер рахувху, відкритого ДJIJI обcлyroвувlRНJI аукціону; 

- блавх договору про умови учаcri в аукціоні. 

3.10. Особа, JПCa бажає прИЙВJIТИ участь у аукціоні, має подати Уповновuceвїй 
особі зu:ву ва участь в аукціоні з lПIД8ВНJIМ згоди ЩОДО умов повервeIUIJI або yrpимВВRJI 
реєстраціЙВИХ та гаравтійвих внесків. ПриіімВИВJI зaJIВ РОЗП01DlllаєтьCJI з моменту 
oro.11omeВВJI про проведеJПUI аухціону та захівчуєтьCJI за 3 робочих дві до дати проведеВВJI 
аукціону. 

3.11. 3uвa на участь у аукціоні подвєтьCJI Уповвоважевій особі згідно із 
затверджевою формою (ДОдаток 1). ІІідпис ва ЗlJIВі керівника Учасника - ЮРидв'Dlої 
особи має бути скріплений печаткою цієї юридичвої особи. Підпис ва ЗlJIВі Учасвиха -
фізичвоі особи має бути завірений HoтapilJIЬBo. 

3.12. Подана зuва разом з доДІІВИМИ докумевтами ДJIJI ywiacтi в аукціоні 
peєctpyEТЬCJI Уповноваженою особою у журналі реєстрації (Додаток 2), ій присвоюєтьCJI 
реєстраційвиіі номер. У журналі реєстрації також міститьCJI івформun. про дату поДIIJIП 
3IUIJIИ, а також порJJДICОВИЙ номер ЗaJIВи. 

3.13. Учасвик аукціону - юридичва особа разом із ЗIJIВОЮ має подати наступві 
документи: 

- нотаріально посвідчеві KOJ!ii уставовчих документів; 
_ копію та оригівап свідоцтва про державву реєстрацію юридичвоі особи; 
_ копію та ориriвап платіжного документа про сплату гарlUl1iйиоro ввеску; 
_ копію та ориriвan платіжного документа про сплату реєстраційиоro ввеску; 

" • • "':vruoгo д' oYVa.feнтa про оплату Bapтocri івформацііівоro 
- АОП1lO та ориnвап ПJlВ:А~ -J.-

ПВltery; 

_ довідку про бавхївсЬІСИЙ рахув~кlрахунки .. з JПCИX здiilсвюватиму'1'ЬCJI розрахувхи 
заupидбаву земemaну ДітППСУ; _ 

• • що посвідчує право уповвоввхсеНОI особи на 
- КОП1lO та орвnвап дохумеита, • (у випадку веобхїдвоcri). 

1RIc0IlIIВВJI діі, пов' JlЗВВВХ із проведеВВJIМ аукФОВУ 

Цей перелік документів є вичерІІІПІМ. 



3.14. Учасвих аукціону - фізична особа разом із ЗВJIВОІО "!ВЄ подати наступні 
докумевти: 

- копiJо та орпгінвn свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприо.пvr 
(ДJUI nотів, вихориCТВВJIJI JIXIІХ передбачає підприємницьку дUшьність); 

- копiJо та ориriввn платіжного документа про сплату гаравтіііного внеску; 
- копію та оригінвn платіжного документа про сплату реєстраційного внеску; 

- копію та ориnнвn платіжного документа про оплату вартості інформаціііного 
пакету; 

- довідку про банківський рахуноxlрахунхи, з JIICИX здїАСRЮватимyrьCJI розрахунхн 
за придбану земельну дimппcy (ДтІ фізичних осіб - не підприємців така довідка подаєтьCJI 
за HUВHOcтi банківського рахунку); 

- копїJI та оригінвn документа, що посвідчує право уповноваженоі особи на 
ВИJCоВВRIIJI дій, пов'JlЗаних із проведеlШJlМ аукціону (у випадку необхідності). 

Фізична особа також подає свій паспорт та довідку про присвоЄIIВJI 
ідeвmфіхаційвого номеру фізичної особи - плаТІІИХа податків. 

Цей персліх документів є вичерпним. 

3.15. Всі дії, ПОВ'JlЗвві із ЗВІІовнеJIIIJIМ та ПОДaвIIJIМ ЗВJlВи на участь в аукціоні, 
ВИlCОВУЮТЬCJI безпосередньо УчасИИJCОМ або його уповноваженою особою. 

3.16. Уповноважена особа при приiburrri ЗВО УчасlDПCiв перевіряє: 

- прввильвїC'l'Ь оформnеВВJI ЗВJlВи; 

- відповідвіC'l'Ь документів, що ДОДВlOТЬCJI до звои, перenixy, BcтaвoвneHoмy 
nyвктaми 3.13 чи 3.14 ПопожCВRJI; 

- відповідвіC'l'Ь копій документів іх оригівапам. 

Оригівапи документів повертаютьCJI звовику безпосередньо піCПJI зrudвчеJDIJI 
перевірки. 

3.17. Яхщо під час перевірки ПОД8RИX документів ве вuвneHO ПОМІШок та 
порушень, представDJП( Уповноваженою особи: • 

. у асвика (уповноваженої особи Учасника) реєструє ПОдав1 
- у прис~осп ч._ -і завоситьCJI порJJДКОвиА номер, дата, рехвізитв 

докумевти в ХВИЗl peєcтpaцu, дО АА" • азнаЧВЄ'l"ЬCJI. 
Учасвпа або уповноваженої особи. Крім того, в ICIDIЗI З.. • 

·б • вище ім'я та по батьковІ, зареєстроваве МІсце 
- Д)IS фізИЧВИХ. ОСІ ф •. ПР~fhmй'номер У ДepDВВoмy реєстрі фізИЧRИX осіб 
прожив~ ~ 1Дe~ 1КВЦJ. обов'JI3КОВИХ ПJIатexdв. да .інозСМІІИХ 
• пnаТВИJC1В по~ТІОВ та іВІПИХства • IpOM8ДIIJICТВO, прізвище, ІМ'" та по 
rpом8ДJПI та ОСІб б~) ІрО: місце проживВВRJI за межами Украіви; 
батькові (за НВОВОCn , по. - вб 

rpомlДIRВМИ УкрlWlИ о юрИДИЧIIИМJI 
• ДJIJI юридиЧНИХ осіб (засвованих міСЦе3нвхоДжeJIIIJI, ідевтифіющіiimdt код 
особами УхраівИ) - нвймевув8IПIJI, . 

згідно з ЄДРПОУ; .б .ВИХ підприємcrв • HalмeвyвВВRJI, 
• ю'nИДИ*UIJIX ОСІ , С D1nnIDa особа та • Д)IS 1ВОЗCМJDIX r JПCiй зареЄС1Ровава така юр_~ 

місцезнвходжеВВJI та держав&' в Україні. 
адреса реєстрації прСДС'1'8ВВllЦТВа в • 

- .,: '"""сом та пеlJатхою, • • о.vuСВТИ сво1М ~ • 
- засвІДЧУЄ поДВВ1 Д AJ.- - доДВВИХ до веі докумепnв; 

ом заоу та копп - ЗlШИIПає в себе подану УчасВИІС 



- видає Учасввху довідку про 
(додатоК 3), вхідний квиток, інформ . ОТРИltIВIUIJI ДОJCyrtlеRТЇв із звзвачeиJUIМ іх перenixy 
звзвачеВВJIМ ва зворотному боці умо~пр картку ва JI~T (додатох 4) та хартху учвсввха (із 

• oвeдeВВJI аYJЩIОНУ) (додатох 5). 
3.18. Івформ8Ц1JI про особу Учасввха (його . 

вим дохумевтах, не підпа:гає РОЗГОJlоmевmo . пред~ввха), щО l.IІСТИТЬСЯ в подавих 
, ICpIM ВИПaдJC1В, устанОВJIеlПlX зВІСОВОМ. 

3.19. Документи повертаються заявнику б .-
ез petcтpaцll у вппадхах: 

- ВlUDШеlПlJl поМRJIОк, JПCi ВІШИВВІОТЬ на зміст заявИ. , 
- Biдcyrнocтi на момент подaвRJlз . ВJl8И дохумеНТІВ, передбачених цим ПОJlОжеllRJlМ· 

- подaRJIJI ЗВJIВИ особою, па не має ва це В1ДП· ов; IIDD'V ' _ ...... повноважень. 
Цей пере.піх підстав є вичерпним. 

ШCJUI ВИDpaВJIеRRJI ВИJlВJlевих ПОМИJlох У чвсввх має право 
повторно. подати дoкyr.reнтв 

3.20. УчасНИІС має право ОГJIJIИYТИ земепьну mnll1ntV • 

О • б ' ""'-".J дО проведеВНJI а)'ІЩ10НУ. 
prвII138TOP зо ов JlЗВВИЙ створити МОЖJIИВості ДJIJI доl!'rVnV vaвc . -

дbuппcи з метою її огшrдy. --J-J J. ВИIQВ до зеМeJlЬВОI 

3.21 •• Зареєct.Pо~ава зuвв є підставою ДJIJI YICJlвдеllВJl з Учвсввхом договору про 
умови учаcn в ВукцІОR1 та набуття Учвсввхом статусу 3ареєстровавого учвсвиха. 

4. Порядок та умови проведеННJI аукціону 

4.1. АуІЩіон проводиться оргавізацією. JIICВ проводить аухціов, ва підставі 
. договору з Уповноваженою особою не paвime ніж через 30 днів піCПJI опуБJIЇJCyВ8ВВJI 
оФіційвоі інформації про провеДIUIJI аухціону. 

4.2. на аукціоні можуть бути приcyrвi 3ареєстроваві УЧВСIDIICИ (іх предстввВИ1Cll), 
предствввихи opraвiв місцевого самОВРЯДУВIШВJI м. Бровари, засобів масової інформації та 
rpомвдсьІСИХ оргавізацій. Iвmi особи можуть бути присyrвi на аущіоні за згодою 
Уповвовazeвоі особи. Аукціон проводиться за наявності не менше двох 3ареєстровввих 
)'ЧаСВИКіВ. 

4.3. У день проведеВВJI аукціону особою оргавізацією. JIICВ проводить аукціон, 
ПРоводиться peєcтpaцiJI присyrвix УчасИИ1СЇВ. Учвсиих (його предстввв:их) зобов'JIЗавиіі 
ПРед'JIВИТИ пвспорт та (для предствввиків yчacmпciв) доручеВВJI на вчввеllВJl діі під час 
аукціону, зокрема участь в торгах та підпис8ВWI пр~хоJl)' про резуJILТ8ТИ торпв. ШCJIJI 
цьoro представВJПC оргавізвціі, JIICВ проводить а)'ІСЦ10Н, видає учаCIDIICY таБJDlЧlC)' з 
Вомером, па повертаєтьCJI пїеа захівчеВВJI аукціону. 

Реєстрація почиваЄТЬCJIза roдивУ та захШчуєrься за 1 О ХВИJIИВ до початку аукціону. 

4.4. ШCJUI оголоmeввJI початху проведeвu ayкцi~нy представ~ op~~ !fD 
ПРОводиТЬ аущіон, ОЗВ8Йомmoє ЗареєС'1'рОВавих учас~ та присynпx на аYJCЦ10Ш ОСІб з 
ОСНоВНИМи пр8ВИJJВМИ проведеВВJI аукціону (в Ч8C'I'ИВ1t .ЩО безп~середвьо стосyєn.ся 
I1pDведевва аукціону пїCJIJI цього ОГОJlоmеввя) та оrОJlОmyє шфорМВЦІІО щодо: 

_ ха ...... 00-1 ..; .. cnnnI (місцезнаходzelllW, ШІощі, ЦЇJILOBOro 
рвхтериCТИJC зем~- ,..,...-- - • 

1Ірвзвачевп. моxmиві види фymcцiонВJIЬВОro вихориC"1'8llВJl земeJIЬВОI ДШJIIПCИ. умови 
0IJeвди тощо); • 

_ зaranьноі JCЇJILxoCТЇ зареєстрованих УчасвикїВ, допущених до аYJЩ10ВУ; 

- craPTOBoi ціви лоту. 
4.5. ПРОВОДИТЬ аукціов JIjцитaтор в наступноМУ порндхУ. 



Аукціон почввaєrьСJl з оroлошеRRJI Ліцnтa 
.. :_ Якщо ПРOТJlГOМ '1'рЬОХ ХВИJIПВ • ropoM характеристих лоту та стартової 
ЦU-. ПІCJIJI ТРиразовоro оroлошеИНJI .... 
3ареєctpовВИИХ учасвихів не ВИCJIовнв бвжaиu стаРТОВОI ЦІВИ ІПХТО З 
niцитaтором або тахе бажавии придбати лот за ЦШОЮ. оroлошеною 

'. ВИCJIОВП ПИШе одни Зареєстрований учасllИX, аукціон 
прJIJIIDIJIЄfЬСИ. 

у разі хопи ~o готовність придбати лот за стартовою ціною сповіCТИJJИ не менш JJJ( 

два 3ареєстров8Н1 учаснихи лі'nrN.I .. о б· . , -- ~ ... ~ р з шьmyє стартову ЦІНУ запропоновану 
Зареєстров~ учаснихом (дani - ціна), на КРОК аукціону з подa1lЬ~ поCJIiдовlІИМ 
збшьmе~ ЦІВИ. 3начеНВJI кpo~ aYJC;Цioнy вставОВJIЮЄТЬСJl Ліцитатором за погоджеВIIJIМ 
з Ор1"8lDЗатором у межах до 1 О ВЩСОТКІВ стартової цilUl • 

• 3а~еєстрованим учасникам. икі вїДМОВИJIИСJl придбати лот за стартовою ціною. 
raравтійиі внески не поверmОТЬСJl. 

у ході а~іОИУ Заре~овані учасники повідоМJlJПOТЬ про намір придбати лот за 
оголошеною ~aтopOM ЦІНОЮ ~OMa способами: пiдwnтим таблички з вомером. 
DОlервyrим до ~~op~ що засвІДЧУЄ ПРИЙВJlТrJl ціви, запропонованої ліцитатором 
(прВЙВJ1ТПl пропозRЦU ЦІВИ без голосу), або пiдwrrrим таБJIИ1ПOl з одночасним 
оголошeвВJJМ своєї пропозиції crocOBHO ціни ЛОТІ, па повивва буш бinьШОIО. ніж названа 
JIiциraтoРОМ ціва. мінімум ва один КРОК аукціону, але обов'язково краТНОIО кроху 
(пропозиціи ціви з голосу). 

Яхщо запроповована ЗареєС1рОВавим учасвиком ціна перевищує оголошену 
ліцитатором ціну. ліцитатор вазиває номер учасника і повідоМЛJlЄ про його пропозицію. 

У разі хопи ціва. запропонована з голосу одним із Зареєстрованих учасників, 
бinьmа за ціну, оголошену Ліцитатором, але ве кратна кроку аукціону, Ліцитатор трахтує 

. таку пропозицію JП( згоду ЗареєС1рОВаного учасника збinьПІИПІ ціву ва відповідну 
кinькicть крохів аухціону, називає вомер цьоro ЗареєС1рОВаноro учасВВІСа і запропоновану 
вим ціну, кратну кроху аухціону. 

МовЧ8ВВJI Зареєстрованого учасника. ЩО першим ПЇДВJIв табличку з номером піCJIJI 
оroлошеВВJI ліцитатором ціви. трахтуєтьси JII( згода Зареєстрованого учасВВІСа на 
запропоновану Ліцитатором ціву. Шcmr цього Ліцитатор називає. номер. Зареєстрованого 
учасника, ЩО першим пiдвJIв таБJJИЧКY, і оroлошує наступну цшу. зБІЛЬШену на крох 
аукціону. 

у разі хопи ПРOТJlГOм трьох ХВИJIИВ пїcmr триразового повтореВRJI OC"I'8IIIIЬoi ціви не 
буде запропоновава вища ціна. Ліцитатор закінчує торrв"за лотом о~очасно з ударом 
а)'JЩЇоВRОГО молотха та проголошemurм слова "Продано , називає цшу прод~ лота, 
номер ПеремоЖЦJI і вИКJIИКВЄ йоro ДJIИ пїдписавви протоколу, JПCИЙ ведетьси пщ час 
l)'JЩiону. 

4 б За • ВУ ОlnгавізaцiJI па проводить аукціов, складає протокол •• результатами 8уІЩ10 r • 
ІІКОМУ зазначає: 

- назва лоту; 

- стартова ціва лоту; 
- результати торгів (остаточва niвa продажУ); 

• б ВЙМ_VVRIIIId ПеремоXЩJI. - прізвище ім'я та по баТJd(ОВI а он -,J-
J IVneMOXCЦeм і Ліцитатором 'l'a З8ТВердzyєтьси 

4.7. Протокол аУкціону ПЇДDИсуЄІЬСІІ "r. 
УПОВНоваженою особою у деиь проведеВВJI аукФОВУ. • 

• підпИcaвиit JIiцитaтором протокол 8)'КЦ10ВУ 
ОДразу ПЇCJIJI захівчеВD аухФОВУ ати переможцем комісійноі винагороди в 

перeдaєrьси уповноваженій особі. Шспя СПJI 



ctpOK ве більше З днів з ДIIJI проведеlПlJl аукціону Уповноважена особа передає 
переможцю ВИТJIГ з протоколу. 

Переможець JПCИii вІДМ' овинCJI в' . 
, " ІД ПlДПИсlUlRJl протоколу, позбlUШJlЄТЬCJI права ва 

подanь~ участь в аYJЩ10ВІ. Д~ протоколу ВНОСИТЬСR запис про відмову Перемохщи від 
Воro mдпиC8ВВJl. у цьому разІ протокол підпиСУЄТЬСR ЛіцитаТОРО,.1 та затверджуєтьCJI 
Уповноваженою особою у день проведеННR аукціону, cyr.la гарантійного внеску 
Переможцю не повертаЄТЬСR. 

За умови наивності достатньої кількості Учасників, що вИJlВИЛИ бажавви придбати 
лот, Уповноважена особа поновmоє торги у день проведеНИR аукціону. 

4.8. Кошrи сплачені Зареєстрованим учасником их реєстраційний внесок та за 
івФОРМ~ пакет поверненню не пiдmmuoть. 

4.9. КопiR Протоколу та документи, що підтверджують сплату Переможцем 
визначеної за результатами аукціону ціни лоту відповідно до укладеного договору 
купівпі-продажу права оренди є підставою ДЛR ПРИЙВRТТR рішеВВR Організатором про 
)'КJIвдeвRR між Броварською міською рвдою та Переможцем договору оренди земельної 
дішпси. 

4.10. Усі спори (розбіжності) щодо поридку проведеВВR аукціону розв'изуютьси 
(врeryльовуютьси) під час його проведеВВR організацією, па проводить аукціов, за 
поroджсВВJIМ з представником Уповноваженої особи. 

4.11. Гаравтійиий внесок перераховуєтьси всім УчасВИІС8М відповідно до пункту 7.2 
цьoro ПорRДКy ва іх поточні рахунки, зазначені в документах, пі ДОдаІОТЬси до заои про 
участь в аукціоні, крім ПеремоЖЦR та Учасників, пі не вИRВИJIИ бaжaВВR придбати лот за 

. стартовою ціною. 

4.12. РеєC'l'pаційві внески поверневвю не Шдппвють, крім випадків, передбачених 
цим Порядком. 

4.1З. під час проведеlПlJI аукціону (від моменту його початку до завершCВВR) ве 
ДОЗВОJIRЄТЬСИ: 

_ втрyчaJDIJI В будь-JIICИЙ спосіб У торrи осіб, що не ЗlUJВJIеві в торгах за ковкрerвим 
ЗІотом; 

- переміщеlПlJI у зВJJi, де проводатьсв торrи, без дозволу Ліцитатора; 

- вЧlDleвJIJI iвmиx дій, що порушуюТЬ порядок проведеВВJI тopriв. 

4.14. Ліцитатор ДJUI ycyвeJIВJI порушень та ПОНОВJIеlПlJI поридку має право: 

_ усво попередити Зареєстрованоro учасвика чи присyrвю особу про ycyвeВВJr 
порушень, ее не більше одвоro разу за КО)КІІИЙ вид порушень; • 

свикв чи приcymьої особи ЗВJWПИІИ зап тopnв - вимагати ВІД' Зареєстрованоro уча • 
торпв· за неодноразове порymeJIВJI порJJДК)' проведеВВR , 

аукціону та ОfOJlОCИТJI перерву У разі 
- тимчасово прВIІИНИІИ проведeВВR тopriв 

порушевви Зареєстрованими учасниками прВВИJI проведсllНR • 

РезуJlЬтатв аукціону 
. аукціону Уповноважена особа пyБJШcyє в 

5.1. ПРОТJlГOМ ЗО днів шCJIJI проведeВВR рама» або веб-сайті Броварськоіміськоі 
I'8зсті Броварської міської ради ссБроварcr:" П~~ .. -еau. . 

• 13 зll!lВ .. ~~-· ~ РІІ,ЦІІ DОВщомлеВВR про результати торпв 
• • ,v земcJIыlіi ДЇJIJIIIКИ; - М1CЦJI розтamyвaIIIIR та РОЗМІр" 
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- ціви продажу права оренди зсмепьноі дimппm 
aYJCЦЇOВY; • BIf3HaqeHOi за результатами 

- цільовоro ПРlDнаqеВВJI зсмепьноі дimппm. 

5.2. Аукціов ввзваЄТЬСJl таким. що не відбувси. у разі: 

- відсутності Уqасвиків або НlUПIності на торгах пише одвоro Учасвиха; 
- КOJIИ жодев з Уqасвихів не запропонував ціНУ. вищу за стартову; 

- ве підпиСВНВJI Перемохщем Протоколу із зазначеВНJIМ результатів аукціону; 

- ве підпиCВНВJI Перем?хщем AorOBOpy купівлі-продажу права оревди у 
встввовлевий цим ПорJIДКОМ теРМІН; 

- несплати в установлеиий строк Переможцем належноі суми за придбавиіі пот; 

- ве підписВНВJI AoroBOPY оренди в терміни. визначені цим ПорJIДКОМ; 

- припивеВВJI та не поновлеНИJI аукціону в ВИПВДКIX, передбачених цим Поридком; 

- в разі ВИJDlJlеВВJI піCЛJI заківчеНИJI аукціону порушень. JПd ВII.JIИВ)'JIИ (могли 
ВJШИIIYl'И) ва його результати; 

- в iвmиx випадках передбаqевих цим ПорJIДКОМ. 

РїшeВВJI про визнEUIНJI аукціону таким що не відбувси. приіЬ.lаєтьCJI 
Уповноважевою особою утридеввий С1рок піCJIJI ВlПDlXllеНВJI підстави ДJIJI такого 

ВИ3В8IIIIJI. 

В разі вивихвеRIUI підстави ДJIJI визнlUDIJI аукціону таким. що не відбувся • 
. Уповноважева особа HeBiдxnaдвo повідоМЛJIЄ про це Орraнiзатора. 

РЇШеВВJI про визнEUIНJI аукціону таким, що не відбувси може бути оскаржево у 

судовому порJЩICy. 

5.3. Результати аущіону, проведеного з порymеВВJIМ вимог цього ПорJrДК)', можуть 
бути визваві У судовому порвдку ведійсними. 

Визв8ВВJI результатів аукціону недійсними ТJlПlе за собою визнВНВJI недійсним 
договору оренди, укпвденого з Переможцем. 

5.4. у разі прИЙВJ1'1ТJI рimевви про визн8ВВJI ayкцi~вy таким. що не відбувси, або 
ВИ3ВВВВJI ведійсвими його результатів, повторний ~УЩ10В ,:,оже бути проведевиІ ве 
пізніше ніж qерез шість МЇCJIЦЇВ з ДВJI вабyтrJl чивноcn 'l"8ICИМ Р1ПlеВВJlМ. 

0'__ --",. проваmrrLСЯ У ЗВ'JI3X)' з тнм, що жоден з учасlllПdв ве 
I~O повтор.IUIA aYJCЦ10B _ .. - . 

ВИІВВВ баж8ВВJI придбати відпОВідний пот за ЦІНОЮ, вищою ~a craPТOBY. МОЖJПIВе 
3В1DКe - • о raвiзатором, але ве ввхсче ЦUIИ, що визначена за 

ВВJI стаРТОВО1 Ц1ВИ nота ~ • ВВВJIМ вимог уставОJШевих цим 
резУльтатами експертної ГРОШОВО1 oЦ1ВКll, з дотрим • 
ПDpJJдtcом. 

. • а;иuо до цього Порsдкy. 
Повторвий аукціов проводитьСЯ ВlДПо_ • 
'. . ові не допусквютьси Переможець поперeдIDX 

• 5.5. До учаcn уповторвому аухФ ОК ва сті nота за договором. відмовився від 
topnв, що ве сплатив в уставовле~ .СТР .:; підпиC8IШJI протокОЛУ із зазначеВВJIМ 
YIoIв.цellВJl договору оренди земCJIЬВО1 ДЇJIJIIIICИ 
резУЛЬтатів аYJЩiову. • • 

проведеlПDl ауІСЦ10ВУ. JIIQ ВПJIИВаІОть на 
5.6. у разі вИJIlШCВВJI порушень пор~ДІТЬ до дискриміваціі ЗареєстровlUIВX 

06'єrcrиввість визваqеВВJI ПеремоЖЦJI, _ ПР~~а уповноважена особа має право визнати 
У'ІаСВВКіВ або iвmим чином порУШУЮТЬ ІХ ~-

І 



ayJCЦЇOH таким, що не відБУВСJl та 
DОВЇДОмиm Орraвiзатора. РОЗПОllати оргаиізацію повторних торгів про що 

б. Укладання договорів купівлі-пр од • 
ореодп земельної дinЯНКl1 ажу права ореНДІІ зеl\lМЬНОЇ ділПНКl1 та 

6.1. На підставі затвердженого прото . 
зобов'азвві протягом 3 баихівсьхих днів :ИЛУ a~IOВY .о~гаиізатор та Переможець 
Переможець зобов'азввнй перерахувати:Жшти ДОГОВІР kyR�BJII-ПРОДВЖУ права оренди, а 
ra .... .....;hoгo внеску) ПРОТJlГQм 5 б' З~ придбаний пот (за внрахув8НШІМ суми 
!'8"".uAAA. аиювських ДНІВ з дати vtrR впзваllевий Орramзатором рахунок. ~ ._.адеИИJI цього договору на 

Якщо Перемохсець не вніс належної до СJШати С .. 
перlПDМ цього пункту гарантійний в й уми в строк, передбаllевии абзацом 

, несок ому не повертаєтьCJI. 

6.2. Договір оренди земельної дimппcи піДJlJП'8' . 
державвіі реєстрації. є нотаРІальному ПОСВlДllеввю та 

6.3. Усі витрати, пов'азвві з )'КJJ~ та нотаріапь-· п . • • _ OCBlДlleВRJIМ договору 

~-продажу права оренди земельної дinJппcи та договору оренди земельної дimппcи 
несе u Орендар. ' 

6.4. Договір оренди земельної дimппcи має відповідати типовому договору 
затвердженому постановою КМУ від 03.03.04 р. Н!!220. ' 

• 6.5. Ум?ви договору, не зазнаllені в типовому договорі, умовах проведеlDUl 
а)'JЩ10НУ та рuпеВIIJIX Броварської міської ради, прИЙIIJIТИX згідно з цим ПОРJlДом 
ВИ3В8118ЮТЬCJI за погоджеRВJIМ сторін. ' 

• 6.6. Договір оренди укпадаєтьCJI в 1 О-ти деRIIИЙ термін з MOMell'1')' ПРИЙJU1Т1'Jl 
р1ІПeввJI Броварською міською радою про надаИВІ земельної дimппcи в оренду та ПРОТ.ІГом 
30 ІаШевдарвих днів піспа його yкnaдеИВJI пiдmIraє державній реєстрації. 

6.7. У разі відмови Перемохсци укласти Договір оренди земельної дimппcи аукціон 
визваєтьCJI таким, що ве відбувCJI, а гаравтійвий внесок Переможцю не ПОВерт8ЄТЬCJI. 

6.8. Право оренди земельної дimппcи ВИIDIКВE У Ореидара піCJl!l підпиcaиu ахту 
прпіім8ВВJI-передаЧЇ земельвої дimппcи згідно з yJCJIвдевим договором оренди. 

7. Порядок розподілу та вuкорuстання коштів від проведення 
аукціону 

7.1. ЦроведеlDUl робіт з підготовки лоту до продажу. на аукціоні здїйсвюєтьCJI за 
рахунОК КОштів Уповноваженої особи з наступвим ВIДІПІСОду88ВВJIМ за рахунок 
p~ ввесків ywraсвихів ayкцioвr. Провсде~ ayкцio~ та ВИПJI~та в~aroроди 
Ліцитатору здійСВЮЄТЬCJIза рахунок копmв реєстрацlЙJDIX внесКІВ yqасВИIQВ аYlЩ10~. 

Розмір реєстраційного внеску визна~єтьCJI Упо~оваженою о~обо~ та 
ОбчиCJПoєтьса з ypaxyв8ВRJIМ потреби у покритn витрат, пов паиих з орГ8В138Ц1ЄЮ та 

ПроведеВIIJIМ аукціону. 

7.2. У разі відмови уповноваженої особ~ від пров.сде~ аукціову СП1J8l1еві суми 
Р~аційвих ввесків за вирахув8ВIIJIМ Шlа~ за б~СЬК1 ~ерекази ПОВepт8JOТЬса у 
UlТИдеlПlИЙ строк 3 моменту прИЙВJlТDI відпов~ого p~~ УСІМ У1І8СRИКDІ У ПОВ~ОМУ 
О~CJI3і, а витрати Уповвоважевої особи, пов'из8В1 з орnuпз8ЦІЄЮ та провсде~ аYlЩ1Овr, 
II,Ц1nкOДOBYIOТЬca за рахунок Оргавізвтора. В iвmИX випадках суми реЄC'l'p8Ц1ЙВИХ внесКІВ 
lІе ПОВeptaюТЬCJI. 
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~ raрб=с:х BHec~ за вирахувВВllJlr.f платежів за бamdвсьхі переквзи 
upQ1'JlrOM п пи ІШХ ДIUВ З MOt.I~ВТY прийuтrJl рimеИНJI про ВВДВВВВ земCJIЬВОЇ 
дinJВКИ в оревд?' за результатами аукЦІОВУ, ПРИЙВJПтJl рimеИНJI про ВИЗВaIIJUI аYJЩiову 
'1'8КИМ, ЩО не ~1Дбувсв, або визв~ недійсllИМИ його резуnьтатів повертаютьCJI усім 
УчасВИХВМ, JПQ вс буnн визн8В1 ПеремоЖIUlМИ, крім випадків, передбачених ЦШtI 
ПорJJДКоr.l. 

7.3. Уповн~в~ена особа відповідно ДО доroВОРу з ліцитатороr.1 сплачує йому 
впвaroроду У рОЗМІрІ, що зазначаЄТЬСJl у договорі. 

7.4. Право ва оренду земCJlЬНОЇ дimmки не може бyrи придбане за рахунок 
бlОДЖетвих коштів. 

7.5. Іноземні lоридичві особи, іноземні rpoМaдJlВи омачують вартість лотів 
відповідно до захову в ваціОН8JJЬній ватоті на ЗarВJJЬВИХ підставах і пише З банківських 
рахунків. 

7.6. Сума гаравтійвого внеску, смаченого Переможцем, зараховуєтьCJI в рахунок 
впхон8ВВJI вим зобов'язань за укладеним доroвором купівлі-продажу права оренди 
зеr.leJlЬноі дimmxи і перерахОВУЄТЬСJl Уповноваженою особою на рахунок Оргавізатора 
ПРОТJlГOМ одваг0 бавхівського ДВJI ваступвоro за днем підпиcaиu протоколу аукціону. 

У разі відмови від укладеВВJI договору купівлі-продажу гаравтіАвий внесок 
Переможцю не повертаєтьСJl. 

7.7. на рахунок Уповноваженої особи H8ДXOДJIТЬ копrrи: 

- від реалізації Учасиих8М івформаційвих пакетів; 

- реєстраційні ввески; 

- гарантійні ввесІСИ. 
7.8. Кошти, що ввдjііпши Уповиоважевій особі від рeaniзаціі УчаСІІИІС8М 

інформаційних пахетів та реєстраційні внесІСИ не ПОВертаІОТЬcJI Y~ac~ : 
вихористовуютьсв Уповвоваженою особою на покрИ1"r;' .витрат з mдroТOB 
npоведеВВJI аукціонів, а також на підготовку наступних аУХЦІ0И1В. 

8. Умови оренди 

8.1. Істотними умовами договору ореиди, зохрема є: 
вди згідио з типовим договором, затвердженим 

- YJШ8де~ ДОГО.ВОР?' уоре .. щ. 03 03.04 р. ](2220 та умовами, визначеиими ва 
постановою Кабшету МініСТРІВ хр8ІВИ в . 
а)'JЩiові; 

РЇХ; 

.. • за цільовим призначeRllJlМ; 
-вихориanшвиземСПЬВОlдUUmКИ 

- умови вихористaвВJI земспьноі ДЇЛJIВКИ; 
.. ";wcnnnr обмежень та обтJDICCВЬ; 

- BcтaнOВnCВВJI ДJIJI зеМCJ!ЬВОІ ~--
• иихворм - дотримВJПIJI державних буДІВeJIЬ • 

ОРені Орraиiзатором: 
8.2. Істотні умови договору оренди, встав 

- термів оренди: 25 рохів; ..".. 
• • від вормаТИВНО1 rpОШОВО1 ОЦUIICИ зeмm ва 

- розмір оревдвоі плати: 10% вщсоТЮВ 

coцїanьHOЇ та івжеиервоі іифрacrpyxrypи 
- здійсвеВВJI відрахувань ва розвитоК • будівlDЩТВа об'єкта МЇС'1'ОбудувllВlW, 

ЩСТВ: 10% ЗaraJIЬвоі кошторисної вартоCn 
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аD3Slчеsоі зПдво з державними будіаельипми нормами, без урахуа8IПUI витрат з 
прJlдбaJDUI та ввділ~ИВJI земельної дimппcи, звinьнеШIJI ~yдiвeJlЬBOro мвiiдaичmcа від 
буДЇВeJIЬ. споруд та ПDКенериих мереж, ВJJamтyвlШllR ВВУТР1ШИЬО- та позамвйдапчикових 
іJDКеsервих мереж і споруд та транспортних комунікацій. 

8.3. Про умови ореи.ци мають бyrи поінформовані всі УчасИІПСИ. 3а цієі yt.sови 
ОрraвiзaТOр може відмовити Переможцю в ук.падевві доroВОРу оревди ва умовах, які 
аідрізВЯlОТЬCJI від істотних умов, визначених з· о з ЦИJ.І Порядком. 

ВИКОВ)'Іочий обов' язки міськоro 
roпови - секретар ради 

I.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицією 
постійноі комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітеxrypи, 
будівництва та інвестицій -
наЧ8JIьниха земельного вїдд,_" .. ~_ 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського гоnови 

Л.М.ГудимеlП(О 

.В.Руденко 



Реєctpвційвпй номер ЗIUlВИ -----
Дата реєстрації «_)) ____ 200_ р. 
Реєстратор _________ _ 

І ЗАЯВА 

Додаток 1 

до ПорJlДК)' проведеlПUl аукціону з 
продажу права оренди ЗеАrельноі 
дimoпcн в )1.Бровари, в ред8ХЦ1Ї 
ріmеlПUl Броварської міСЬКО!J:адІІ 
від 27 серDJIJI 2009р. N! a~f::ff'rf2t)b 

на участ~t у aYJЩi~i,tJ продажу права ореllдll земелы�оіi діЛRllКН 
\ , 

Прошу допу~ до )"шстї в аукціоні з продажу права opelfДJl земельної дimппcи 
ШlощеІО ra, розташованої в м. Бровари ____________ _ 

ЗlUlВвик (повне наімевувmпm)-________________ __ 

lдевтиФіхаційвиі код або номер - ________________ _ 

Свідоцтво про державну реєстрацію (ДJIJI юридиЧIDIX осіб та фізИ'ІІПІХ осіб -
суб'єктів підпрИЄМJПЩЬкоі дiJшьності) - • 

МісцезнвходжеlПUl (місце прожив8НВJI) - ______________ _ 

Керіввик або уповноважена особа-________________ _ 

Паспорт - Ни • ВИД8ВИЙ «_)) ______ р. ___ _ 

Документ, що посвідчує повноважеВВJI керіввика або уповноваженої особи -

Реквізити банківського рахунку ДJIJI повернеlПlJl raравтійвого внеску: 
Бux __________________________________________________ _ 

01римувач: ____________________________________________ __ 

N!p~:------------------------------------------

КОдО1римувач~ __________ -----------------------------------

мфО: ________ ------------------------------------
З умовами та правилами проведеВВJI аукціону ознвйомлевиіі та зобов'JlЗУЮСЬ іх 

виховувати. Висловmoю згоду щодо умов СШlати комісійної виввroроди орraвiзації, па 
проводить аукціон, повернеllJlJl або yrpИМaIIJIJI peєcтpaцiibmx та raравтійвих внесків. 

«_)) 200_ р. 

м.п. (прізвище та івіціапи) 



(ЗвороmllЯ cmopOlla) 

Перenix документів. що додається до заяви 

юрОДI ..... а особа: 

- нотаріально посвідчені копії установ1ІПХ документів; 

- коПЇJI та ориriвan свідоцтва про державну реєстрацію ЮРидJl1lВої особи; 

- коПЇJI та ориriнan плаnжного документа про сплату гарaнriйного внеску; 

- коПЇJI та ориriнan плаnжного документа про сплату реєстраційного внеску; 

- коппо та оригінan плаnжного документа про оплату Bapтocri інформацііmого 
пакету; 

- довідка про банківський рахунок/рахунки. з яких здійснюватимyrьСJl розрахунхи 
за придбану земenьну дЇJuJнкy; 

- довідка про відсутність заборгованоcri щодо платежів до бlОДЖетів усіх рівнів; 

- довідка про відсутність заборгованоcri по заробітній плаn; 

- КОПЇJI та оригівan документа, що посвідчує право уповноваженої особи на 
виковВIIВJI дій. пов'язаних із проведеННJIМ земельного аукціону (у випадку необхідноcri). 

ФЬJl8lllа особа: 

- КОПЇJI та оригівan свідоцтва про державНу реєстрацію фізичної особи-підприємци; 

- КОПЇJI та оригівan платіжного документа про сплату гаравтійвого внеску; 

- КОПЇJI та оригівan платіжного документа про сплату реєстраційного внеску; 

- копію та оригівan платіжного документа про оплату Bapтocri івформаціАвого 
ппery; 

_ довідка про банківський рахунок/рахунки, з JIКIIX здійснюватимуться розрахунки 
за придбану зсмenьну дішппсу; 

_ КОПЇJI та ориriнan документа, що посвідчує право уповноваженої. ОСОб~ ва 
ВИКОНВIIВJI дій. пов'п8ВИХ із проведеННJIМ ЗСМeJIЬного а)'lЩ10НУ (у випадку неоБXJДВОCn); 

- КОПЇJI паспорту; 

_ КОПЇJI довідки про присвоЄНВJI ідевтифіквційвого номеру. 

Виконуючий обов"пки міського 
nШови - секретар ради 

І.В.Свпожко 



поДAllllЯ: 

земельного Bjдцiny, за пропозицією 
постійноі комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносив, архітектури, 
будівництва та інвестицій -
начальника земельного ві · 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Л.М.ГУдиМеRkO 

В.В.Рудеихо 



Додаток 2 
до Порвдку проведевшr аукціону з 
продажу права оренди земепьної 
диIJDПaI в J.I. Бровари, 
затвеРдЖеноrо рішеlПlJlМ 

Броварської міської ради 

від 27 серПВJI 2009р. Н! 1ft~~tO 

Журнал реєстраціі 

звяв УчаСНII"ів аукціону з продажу права ореНДІ. земельної ділвпкп 
1. реєстраціАвий номер 

W~~--------.7,----------------________ __ 
2. Дата реєстрації; Ho~6p 
доручеlПUl ' l.·,. ~ . . , 
3. НаймеВУВlUПIJIlУчаСВИlCа - юридичвоі особи 

.'-

4. Прізвище, ім'. та по-батькові Учасника - фізичної особи, або предC'l'8JlВllI(ll Учасника-
ю~mособи ____________________________________________ ___ 

S. МісцезнВходжеllВJl або місце проживaввJI Учасника (поштові 
~Wnи) ____________________________ __ 

6. Бавківські 
~mм[ ____________________________ -----------

-

7. ДОК)'Мевт про сплату реєстраційвоrо внеску 

8. ДОК)'Мевт про спла'l'j гарввтїйвоrо внеску 
9 -~------~~ ___ ~~==----• ДokyМeвт про оплаТу івформаційвоro пахе'1')' 
10 3 -::==---:-----~-~---. 3еМenьвою дimппcою ознайомлений -
11. 3111\ 

-J-1ВИnaми проведеllВJl аукціону 

(підпис) 



ознaflомлеввl і згоден 

12. 3 порJJДXОМ опnати за придбввнй 
об'єкт озвaitомnевий і згоден 

13. Картку Учасвиха аукціону одержав 

14. Із C8ВIЩЇJIМИ за порymеННJI правил 

ознайомлений і згоден 

15. Достовірність даних, внесених до 

журналу реєстрації, засвідчую 

Документи у хільКості. ________ .аркymiВ 
~mmo. _________________ __ 

ВИКОИУЮ'DIЙ обов"JlЗКИ міСЬКОГО 
l'OJlОВИ - секретар ради 

(підпис) 

(підпис) 

(підпИС) 

(підпис) 

(підпис) 

(підпис) 

І.В.Сапоzко 



ПОДАННЯ: 

земельного відцілу, за пропозицією ..... . ... 
ПОСТJИIIО1 КОМІС11 З питань 

розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій-

начanьНRКa земельного BjДЦ~·~_-~Г-~~~~ 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Л.М.ГуJUlAreвra 

B.B.Pyдeвro 



Довідка 

Додаток З 

дО ПОРЯДКУ проведеНИJI аYJЩiову з 
продажу права оревдв земenьноі 

дimппm в м. Бровари, 
затвердженого рimеlПlJlМ 
Броварської міської ради 

від 27 серПВJI2009р. Н!! аlfб'Р-Р!Г 

про отримання документів від Учасника аукціону з продажу 
права оренди земельно; ділянки 

цк довідха ВRДвиа УчасВRlC)' а)'ІЩіону з продажу права оренди земeJIЬВИХ дimmOK в 
М. Бровари " 

(прізвище, ім'., по-ба11окові фізlPlноі особп, ПОВНІ: HWII:11)'ll1UDUI ЮРlrдlPlноі особll) 
....; ...... 

втому,що ______________ ~.~·----------------------------. 
• .. .' 

(нaOмell)'llaНIIJI Уповноваженоі особll) 

прdвJrri наступні докумевти: 

( 
• 1_ 1-1_1 __ •• предC'l1lВВНКR Уповвоввжевоі особи) 

посада, 1DДПIIс, прgаПЩО 18 UlЩlAlua 

м.п. 

Виковуючиі обов"JI3ІСИ міського 
roпови - сехретар ради 



ПОДАННЯ: 

земельноro відділу, за пропозицією 
постійної комісіі з питань ... 
розвитку та благоустрою територ1И, 

земельних відносив, архітектури, 
будівництва та інвестицій
начanьника земельного в· .n.< .... _ 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського ГOJIови 

Л.М.ГУдименro 

В.В.РудеRICО 



Додаток 4 

до Порцку проведеВВJI аукціону з 
продажу права оренди земельної 

дinяmcв в м. Бровари, 
затвердженого рішеllllJlМ 

Броварської міськоі ради 

від 27 серПВJI 2009р. Н!! t:l~~6f?-P.Г 

Інформаційна картка на лот 

Дата проведеНВJI ауіщіову - ес)) 200_ року. 
( -

НвймевувВНВJI ,nоту - право оревди земельної дimпucи ПJlощею __ ra, 
РОЗТDIПовавої за адресою м.\Р~ов~ри, ____________ __ 

Цільове ПРИЗJtачеВИJlземелЬвої дinяmcв - _____________ ~ 

Строк оренди "0_0 _' _____ рокїв. 

Розмір орендної ПJlати - ________ rpивевь ва рік. 

Стартова ціна nоту - rpивевь. 

(посада. пiдпnс. прізВIПЦО та ініціВJIИ ПРОДСТВВНИn Уповваважевоі особи) 

м.п. 

Вповуючий обов"JI3КИ міського 
гоnови - секретар ради .СвпоЖІСО 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицією . .,.. . ... 
ПОСТ1ИИО1 КОМіС11 З питань 

розвитку та благоустрою територій, 
о о 

земельних вIДИОСИН, аРХ1теxrypи, 

будівництва та інвестицій -
начальника земельного B~O !iW0 ~-~k~§Р.~ 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міСЬКОГО ГОЛОВИ 



Додаток 5 

до ПорJ(ДК)' проведеВВJI аукціону з 
продажу права оренди земcnьної 

дimппcи в м. Бровари, 
затвердженого рimеlПlJlМ 
Броварської.uськоїрцди 

від 27 ссршur 2009р. Ни g{,-'"J7-~ 

Картка учасника аукціону 

Дата проведенші аукціону - «_)) ____ 200_ року. 
НвймевувllВllJi учасчка.~ __________________ _ 

Прізвище т'JI та по-батькові представника учасника - _________ _ 

Лот, на JIКИЙ претендує учасник: _____________ __ 

(посаді, підпис, прізвище та fиiцiamt предcтuнuп Уповноваженоі особи) 

мп. 



(3sороmня сmОРОllа) 

Умови проведення аукціону 

(вuтяг з Порядку проведення аукціону з продажу права оренди 
земельно; ділянки) 

4.1. АYJЩіов ПРОВОДJПЬСJl орrввізаціЄІО, JDCa проводить аукціон, ва підставі 
доroвору з УповвоважеВОIО осоБОIО ве раніше віж lІерез ЗО днів піCЛJI опублікув8ВВJI 
офіційвої інформації про провеДНВJI аукціону. 

4.2. На ayкцi~Bi !"ожуть бyrи присyrві Зарсєстровані учасВИJCII СІХ прсдставвmcи), 
представвmm oprввlB МІСЦСВОГО caмoBpвдyвaнВJI м. Бровари, засобів масової івформації та 

rpомвдсысих орrввізаціЙ. Інші особи можуть бyrи присуші ва аукціоні за згодою 
Уповноважевої особи. Аукціов проводитьCJI за виввості ве мснше двох Зарсєстрованих 
учасвшdв. 

4.З. У день ПРОВСДСRВJI аукціону особою орraнiзацією, JII(8 проводить аукціов, 
проводитьCJI реєстрація присyrвіх Уllасвиків. Уllасвих (його представвик) зобов'взавиіі 
пред'пити паспорт та (ДJIJI прсдставвихів YlfасВИJCiв) дорYlfеВВJI ва ВIlИВСВВJI дій під I18С 
аукціову, зокрема участь в торгах та підпис8ВНJI протоколу про результати тopriв. ПіCЛJI 
цьоro представвик орrввізації, па проводить аукціов, видає Ylfасвику таБJIИ1DC)' з 
номером, JII(8 повсртаєтьCJI піCЛJI звкiнllСВНJI аукціону. 

Реєстрація ПОllИНаєтьCJI за годину та зaкiв1lyєтьCJI за 1 О ХВИJПIВ до ПОllатку аукціову. 

4.4. ПіCЛJI ОГОЛОШСIIВJI ПОllатку ПРОВСДСВВJI аукціову представвик оргавізаціі, JII(8 

проводить аукціов, озвайомлює Зарсєстровавих ywrасвиків та присутніх ва аукціоні осіб з 
освоВІІИМИ правилами ПРОВСДСВВJI аукціону (в lІастиві, що безпосередньо CТOCYЄ'I'ЬCJI 
проведеВВJI аукціону піCЛJI цього оголошсНВJI) та оголошує інформацію щодо: 

_ характеристик земельвої дiJIJmки (місцезнаходzсВВJl, ПJlощі, цільового 
призваlleВВJI, можпиві види фувкціОВ8JlЬвого викориeтIUIJg земельної дiJIJппar, умови 
оревди тощо); 

_ загальвої кількості зареєстровавих Уllасвиків, допущевих до аукціону; 

- стартової ціви лоту. 
4.5. Проводить аукціов Ліцитатор в ваступному порJIДКy. 

Аукціов П01DlllаєтьCJI з оголошCНВJI Ліцитатором характеристик лоту та стартової 
ціви. Яхщо ПРОТJlГOм трьох хвИJIИВ піCJIJI триразовоrо оголошeвиJI cтaFBoї ціви віхто З 
Зареєстроваиих ywrасвиків ве висловИВ баж8НВJI придбати лот за ЦJВою, оголошев~ю 
піцитатором, або таке б8Ж8llllJ[ ВИCJIови лише одни ЗарсєстровlUIИЙ Ylf8Свик, аукцІОВ 

DpIlПИВJlЄ'І'ЬCJI. 

у разі коли про готовність придбати лот ~a стартовою ціною ~ОВіCТИJIИ ве мснш JIIC 

два Зареєстроваві YlfВCIППСИ, ліцитатор зБІЛЬШУЄ с:тартову ЦJвy, запроп?в~ваву 
ЗареєстровlІІПІМ Ylf8свиком (,цапі - ціва), ва крок аукцІОНУ з ПОД8JIЬПІИМ ПОCJl1ДОВВИМ 
збinьшеввим ціви. ЗваllеllВJl кроку аукціону Bcтaвo~єтьCJI Ліцитатором за ПОГОджeIIВJIМ 
з Орrввiзатором у межах до 10 відсотків стартової ЦІВИ. 

З .. ~ vaасНИКВМ ві відмОВИJlИCJI придбати лот за стартовою цівою, 
apeєCТPOB~ ~ - J 

гаравтійві ввески ве повертаІОТЬCJI. 

У ході аукціону Зар~єстроваві учасввки повідО~ТЬ про вамір придбати лот за 
о,...,. тr.;..w;;...~no-"" ~vою двома способами: JI1ДIIJПТJIМ таБJIИ'ПCИ з ВОМ!'Ром, ... .пошевою Jи.цAj.aj.Vr .. - оо· - • 
повервутим до ліцитаторІ, що засвїД'ІуЄ прИйllJlТТJ[ ЦІВИ, запропововавОl mцитaтором 



(пршlJlJlТl'Jl пропозиції ціви без ronосу), або пiдwmям таБJlИ1UCП З одночасним 
оronошеllllDl своєї пропозlЩЇЇ СТОСОВНО ціви поТІ, JПCВ ПОВИJПIа буш бinьmОIО, ніж назвава 
niцJiraтop~r.1 ~iвa, мінімум на один крок аукціону, вne обов'язково кратною кроку 
(пропозliЦlJl ЦІВИ з ronосу). 

Якщо запропонована Зареєстроваввм учасником ціна перевищує оronошеву 
nїЦ1ітатором ціну, nїцитатор називає номер учасника і повідомляє про йоro пропозицію. 

У разі копи цінІ, запропонована з гоnосу одним із Зареєстрованих учасників, 
бinьmа за ціну, оronошену Ліцитатором, вne не кратна кроку аукціону, Ліцитатор трактує 
таку пропозиціlО П згоду Зареєстрованоro учасника збinьmити ціну на відповідну 
кinькїcть кроків аукціону, називає номер цьоro Зареєстрованоro учасвика і запропоновану 
ШВІ ціну, кратну кроку аукціону. 

МовчВВВJI Зареєстрованоro учасника, що першим піДIIJПI табnичкy з номером піcnя 
оronоmеввя nіцитатором ціни, трактуЄТЬСJl як згода Зареєстрованого учасника на 
запропоновану Ліцитатором ціну. Шепи цьоro Ліцитатор називає номер Зареєстрованого 
учасника, що першим пїдRJПI таБJlИЧК)', і оronошує наступну ціну, збim.mену на крок 
аукціону. 

У разі копи ПРОТJIТOм трьох хвиnив піепи триразового повтореRRJI оставвьоі ціви не 
буде запропонована вища цінІ, Ліцитатор закінчує торти за потом одночасно з ударом 
аукціоввого моnотка та проronоmеВRJIМ слова "Продано", називає ціну продажу nота, 
номер ПеремоXЩJI і BВКnВКВЄ йоro ДnJI підписання протоколу, пий ведетьси під час 
аукціону. 

4.6. За результатами аукціону оргавізація, па проводить аукціон, CКJI8Д8Є протокол 
в пому зазначає: 

- назва nоту; 

- стартова ціва лоту; 

- результати торгів (остаточна ціва продажу); 

- прізвище, ім'я та по батькові або н8ЙМеву&авп ПеремОXЩJI. 

4.7. Протокоп аукціону підписуєтьси Переможцем і Ліцитатором та затверджуєтьCJI 
Уповноваженою особою у день проведевu аукціону. 

Одразу піепи заківчевu аукціону підписaвиl ліцитатором протокол аукціону 
передається уповноважевil особі. Шепи сплати перемо~ем Koмi~oi вввaroроди в 
розмірі 4% від остаточної ціви продажу лоту в строк не бшьmе 3 ДНІВ з ДВJI проведеllllJl 
аукціону Уповноважена особа передає переможцю BRТJIГ з протоколу. 

Переможець, JIКИЙ відмовився від підпис8ВВJI протоколу, ~озб8ВJIJIЄТЬCJI права ~a 
подал.ьmy участь в аукціоні. Д~ протоколу ~носитьCJI з~с про ВІДМову Перемохщв вІД 
йоro ПЇДПИC8IIВJI. У цьому разІ протокол ПlДllИсується Ліцитатором та затверджуєтьCJI 
Уповноваженою особою у день проведевu аукціону, сума гаравтійвоro внеску 
Перемо3ЩlO не повертаєтьCJI. 

За умови H8JlВHOcтi достатньої кількості Учасників, щО B~ бажаВВR придбати 
лот, Уповноважена особа поновmoє торти У день проведеввя ayкцtoнy. 

4.8. Кошти cпnачеві Зареєстр~вав:им учаСВИІСом JП( реєстраціііввй внесок та за 
івформаціііввй пакет поверневвю не ПiДJШ"8IOТЬ. 

4.9. Копія Протоколу та докум~вти, щО ~~ДЖУІОТЬ спnaту Переможцем 
визначеної за результатамв аукціону ЦІВИ nоту B~OВ1ДВO. дО укл.адев~ro доroвору 
кyпiвni-продажу права оренди є підставою ДJIJI ПРИИВaТrJI рuпCВВJI Орl'ВВJЗатором про 



)'XJIвдеlПlJl lt!ЇЖ БроваРСЬКОJО міСЬКОІО рвдою та Переftfохсцем договору оревдп земельної 
дimппcп. 

4.10. Усі СПОРІ! (розбіжвості) щодо порRдКY проведевmr аущіону розв'JI3УЮТЬCJI 
(врегуnьовуютьCJI) під час його проведеRВJI оргввізацієrо, па проводить аукціон, за 
поroджеввям з предCТ8DlІПКом Уповноваженої особи. 

4.11. Гарантійний внесок перервховуєrьСR всім Учасникам відповідно до пyнкry 7.2 
ЦIIoro Поридку на їх поточні рвх)'ВКИ, зазначені а документах, JПCi додаютьСR до ЗВRDи про 
участь в аукціоні, крім ПеремоЖЦR тв Учасників, Rкi не випили БВЖШRR придбати лот за 
стаРТОВОІО ціНОІО. 

4.12. Реєстраційні внески повернеRlПО не пiдnиrвють, крім випадків, передбачених 
ЦЮ! ПОРRдКом. 

4.13. під час проведеНRR аукціону (від моменту його початку до завершеRИJl) не 
ДОЗВОЛRЄТЬСR: 

- ВТРУЧШВR в будь-JIКИЙ спосіб У торги осіб, що не ЗВRDЛені в торгах за конкретним 
лотом; 

- переміщевu у запі, де проводRТЬCJI торги, без дозволу Ліцитаторв; 

- вчивевu інших дій, що порушують поридок проведеВRR тopriв. 

4.14. Ліцитатор ДJIJI усуиеНRR порушень тв поновnеRИJI порцку має право: 

- усно попередити Зареєстровшого учасника чи присyrвю особу про усуиеlПlJl 

порушень, апе не більше одного разу за кожний вид порушень; 

- вимагати від Зареєстровавоro учасника чи присутньої особи ЗaJWDИІИ зап торгів 
за llеодворазове порушевmr порRдКY проведеlUlJl торгів; 

- тимчасово ПРИПВВИІИ проведеВВJI аукціону та оголосити перерву у разі 
порушеВВJI Зареєстроваввмв учасВИІС8МИ правил проведеВВJI торгів. 

Виконуючий обов"JlЗКИ міського 
ro.пови - секретар ради І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицією 
постійної комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносив, архітектури, 
будівництва та інвестицій -. . 
наЧ8JJьника земельного ВІ ""---

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Л.М.Гудименко 

В.В.Руденхо 



Договір 

Додаток 6 

до ПорJIдICY проведеlПlJ( ВYJЩіову з 
продажу права ореидп земeJIЬвої 
дuuППcИ в м.Бровври, 
затвердженого рішеlUlJDo( 

Броварської міської paдll 

від 27 серпВJr 2009р. N! I'e:l-lУ-оJJ-()ь 

купівлі:~родажу права ореНДIІ земельної діЛJlПlСl1 

м.Бровари "_» ____ 200_р. 

Броварська міська,;. рада Київськоі оБJIасті (нвдlШi - Продавець) в особі 
що діє ва підставі 

_____ з одвієі сторони, та 
(ввдапї - Покупець) в особі --------------,-ЩО-ДІ-·є 
ва підставі ___________ ---', з дpyroi сторови, )'ІШaJIИ цей доroвір про 
ВDКJJaДеllе lDD1tЧе: 

1. Предмет договору 

. 1.1. Відповідно до результатів ауціову з продажу права орев.ци земeJIЬвої дїJDIПИ, 
lDДТIерджевих ПРОТОКОЛОМ аукціову Nз_ від <L-» 200_ року, Продавець 
ПСРеД8Є, а Покупцеь оплачує та приймає право оревди земсшыІїї дiJuпucи, 383Вачевої в 
11YВК'ri 1.2 давоro ДоroВОРУ, ва умовах, З83l1ачеllВX в пymai 1.~ даиого Доroвору. 

1.2. Договір поширюється ва право оревди земсшьвої дimDпcв ВJDВачевої 
ВІСТУПВИМИ характериCТJIX8МИ: 

• .uсцезll8ХОДЖeвJUl: М. Бровари, _----------------..J; 
• пnоЩ8-__ га; 

• • ~Веправач~-________ --------------------------------' 

• в~обм~виитаобТ~НВІ-__ -----------------------J; 
• НОрмаТИВНа !рошова оцівха гривень. 

1 З Прав .. ":ncnnnr придбаве за цим доroвором, передбачає: 
.• . о оревдв земeJIЬИОl .цw---' . 

• С'1'рок ореади - років; 
• ОРеццва ПЛата _ гривень ва рік. 

cropo Iвmi умови ореидв визначаються доroвором 
lIJl УІОЩЦУТЬ ва підставі даноro ДоroворУ. 

2'З060 ' , ~IJ!lg CТQPJ~ 

2.1. Продавець зобов'JlЗУЄТЬСЯ: 

оревди земельної ДЇJIJDПCИ, JПCИЙ 



2.1.1. Передати Покупцеві право орlAD'"' зе".ель - . _ • -- .. НО1 ДШJIJIXR lПJIJIXоr.1 укпвдеlПUl 
доroвору оренди земельНО1 дuuППa! протягом _ кanендарнпх днів з моменту укпвдеlПUl 
даного Договору. 

2.1:.2. Hвдa~ Покупцеві всю інформацію щодо характеристик земельної діляихи, 
зазначено! в пymm 1.2 Даного договору, та умов її викориCТВВllJr. 

2.2. Покупець зобов'JI3УЄТЬСЯ: 

2.2.1. Опnаmти вартість ПРllдбаного права оренди земельної дimoпm ПРОТRrОМ 5 
(п'пи) банківських днів з моменту укладення цього договору. 

2.2.2. ПрпfПIJIТИ від Продавця право оренди земельної діляихи lПJIRXом укпадеlПUl 
доroвору оренди земельної ділянки протягом 1 О (десяти) кanендарвих днів з моменту 
укпвдеВНJI даного Договору. 

3. ПорвДок розраХУІІків 

3.1. Покупець опnaчує придбане право оренди земельної дiJIJппm lПJIJIXом 
перерахувВВJIВ коштів на банківський рахунОК Продавця, зазначений в цьому договорі. 

3.2. Вартість права оренди земельної дiлJппcи, визначена за результатами аукціону з 
продажу права оренди земельних ділянОК в м. Бровари згідво з ПРОТОКОJlОМ аукціону 
N!_ від «_)) 200_ року, становить !'ривень. 
З ypaxyвВВВJIМ попередньо СІШаченого Покупцем гаравтійвого внеску в сумі 
_____ гривень опnаті за цим договором пiдпRraє !'ривень. 

3.3. Покупець зобов'язується ОІШатити вартість права оренди земeJIЬної дiJIJппm в 
повному розмірі ПРОТJlГOм 5 (п'пи) банківських днів з моменту укпадеllllJl даного 
Доroвору. 

4. Відповідальність сторін 

4.1. У випадках невиконВВВJI або ненaneжRОГО ВИКОНВВВJlзобов'.І31U1Ь передбачениХ 
цим Договором, Сторони несуть відповiдanьвість згідво з ЧИIDIIiМ законодавством 
Украіви. 

4.2. Сторони не несуть відповідВJIЬність за пор~еlDlJl своіх зобов'язlUlЬ за ~ 
Доroвором, JlКIЦO таке порymеlDlJl БУJlО ВИКJIИI(aRО змmвми в ЧИВІІому законодавСТВІ 

УКРВіВИ. 
4.3. В разі поpyIDeвВJI Покупцем пувпу 3.3 дaв~гo. Договору Продавець має право 

відмовитися від укпадеВНJI договору оренди земeJIЬНОІ Д1JIJIВКИ. В цьому випадку ДаІІИЙ 
Доroвір ввв.житиметься припивевим в односторовиьому поpJfдКY з моменту 01рИМВВlU( 
Покупцем повідомnеВВJI Продавцв про відмову B~ договору. СппачеllИЙ Покупцем 
гарантійний внесок в цьому випадку поверневвю не IIIДJIJIГВЄ. 

s. Форс-мажорні обставини 

5 1 С • . "'~ся вщ· BЇДDOBiдanьHOcтi за часткове або повне невиконВВIU( •• торони ЗВШЬAAIV6.. • б 
зоб ' Д о ом JDCЩО це невикоВВВВJI є DPJIМIIМ HacmдкOM о ставив 

ов язаиь за цим огов Р , • підпиCВIIВJI Договору які Сторони не могли 
непереборної сипи, JЦO JIИIIИКJIII mCПJI J 

передбачити та попередити. 

6. Термін діі договору 



6.1. Доroвір набуває чиввості з моменту підппC8IIIIJI його Сторон_ІН і діє до його 
ОC"l'8точвоro виконlIВВJI. 

6.2. Одвостороввє розірвlIВIIJI даного Договору допускаєrьс. ВИICJПОІІІІО В випвдку 
зазначеному в пункті 4.3 даного Договору. 

7. PeICВDlml сторін 

Продввец .. 

Бровврська міс .. ка рада 

07400, м. Бровари, вул. ГагарінІ, 15 
П/р ____ _ 

Вmcовуючий обов'JI3КИ міського голови -
секретар ради І.В.Сапожко 

ВИlCОВУЮЧИЙ обов"JI3КИ міського 
голови - секретар ради 

Покупец .. 

І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

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

ПОГОДЖЕНО: 

ЗаC'l')'lПlИК міського голови 

Л.М.Гудимеико 

В.В.Рудепо 



,v І б" 1.9 
.It'J 4 ,. () , . .liЮ.!І р. 

ВИКОНУЮЧОМУ обов'язки міського 
ГОЛОВИ - секретарю ради 

Сапожку І.В. 

ПОДАННЯ 

Земельний відділ міської радИ просить Вас розглянути на черговому засіданні 
сесіі міської ради питанНJJ про про продаж права оренди земельної ділянки 
lШощею 0,0336 га, розташованої по вул.Чкалова,7: 

1. Продати право оренди земельної ділянки площею 0,0336 ra, розташованої 
по вул.Чкалова, 7, IПJIJIXОМ проведеННJJ аущіону. 

2. Затвердити Порядок проведеННJJ аукціону з продажу права оренди 
земельної дimпп<и (додається). 

3. Визначити уповноваженою особою на підготовку та проведеННJI аукціону 
коМунальне підприємство Броварської міської ради «Бровариінвестбуд). 

Raч8JIЬНИІС земельного ві .----- л.м.Гудименко 

Броварськиіі МВ:К 

ВЦqввfI16 J ~ 1і! 
"1L." оГ 20~. 



Затверджено: 
Р!шенНJrМ Броварської міської ради 
вщ 27 сеРПНJI2009 р. N! ~~~ 1.,p.{)J 

ПОРЯДОК проведення а · УКЦІОНУ з продажу права оренди 
земельної ділянки 

Порвдок проведенu аукціону 
(HIIДВJIЇ - Пордон) розроблений відпОві;'о пр:дажу пр~~ ope~ земельної дiJJJmки 
Украіни, Господарського та Цивільного д .KO;~II УКРDlНИ, Зеt.,ельного кодексу 
законів Украіни «Про місцеве самов кодеКСІВ КРDlНИ, ~ЮfUКCТllого Ko~eKCY Украіни, 
«Про оцінку майно, майнових прав та ~-:=~ в ~КРDlНШ,. «Пр~ ОЦІнку земель», 
землі)), інmих нормативно-правових . р у ОЦІНОЧНУ ДUlЛЬНIСТЬ», «Про оренду 
Украіві. DКТIB з питань регулюввнНJI земельних відносин в 

1.3аraльві ПОJlожеВВR 

1.1. Цей .Порвдок . визначає процедуру підготовки, орraнізації та проведенu 
земenьно~ ayкцt~нy (дат - tl)I1Щіон) з проДlDК)' права на оренду земельної дiJJJmки 
зазначеНО1 в пyвкn 1.2 ЦIIoro Порвдку. • 

1.2. У цьому Положенні наведені нижче терміни застосовуютьCJI у такому значеині: 

- аукціов - форма проведеНRJI земельних тopriв. за пою об'єкт TOpriв проД8Є'І'ЬCJI 
~. що запропонував за нього найвищу ціну, па фіксуЄ1'ЬCJI у ході проведеRВJI 
~pnв mцитaтором; 

- гаравтійвиіі ввесок - внесок, пий має сплатити претендент до поД8ННJI зuви на 
участь у аукціоні JIК забезпечеВВJI своіх зобов 'пань в разі перемоrи у аукціоні та JIКИЙ 
ClCJl8Дaє 10% від стартової ціви лоту; 

_ зареєстроваввй учасвик - учасник, ПИЙ, оплатив реєстраційний та raрaвтiйвиl 
внески та зареєструвався перед початком проведеRIIИ земельного аукціону; 

_ земenьва дiJJJmки - земсшьва ДЇJDIИК8 площею 0,0336 ra, розташована в м. Бровари 
ПО вул.Чкалово, 7 , з цільовим призначеlПllМ - землі комерційного викориC1'llDlJl; 

. _ крок аукціону - мінімальна нвдбавка, ва пу в ході аукціону здійСВЮЄ1'ЬCJI 
lUДвищеllНJl стартової та КОЖІІОЇ наступвої ціви лото; 
• _ ліцитатор _ предСТВВВИК орraнiзаціі, JIК8 проводить аукціов, - фізична особа з 
ВІДповідною підготовкою тalабо досвідом проведеRIIИ тopriв, JIКD безпосередиьо 
ПРоводиТЬ торги ва аукціоні; 

_ лот _ право ва оренду земсшьвої ДЇJJJIВКИ з визваченими умовами її оренди, що 
ВВC'l'aluulєтьCJI ДJIJI продажУ ва аукціоні; 

- орraвізатор - Броварська міська рВДВ; 
_ орraвізвцiJI, JIК8 проводить аукціов - спеціалізована ~p~~, ~ має неОб~ 

:п: проведенu аукціону приміщеШUl, обnвдв8НІІІІ та фВХ1ВЦ1В з В1дПовlДВВМ ДОСВІДом 
о ОТВ; 

_ ореидодавець земсшьної ДЇJDПIКИ - Броварська міська рада; 
п б спа vaаCJПDCiв ва у ході аукціону запропонувала за лот 

1aIh.~_ ,еможець - осо а з 'ІН .І • , 

.--щуцmy; 
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