
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киІвськоr ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про продаж права оренди земельної дїЛJlики 
площею 0,0068 га, розташованої по вул. Гагаріна, І-а 

РозгJUlН)'ВШИ подання земельного відділу від 18.08.2009 року N!!IS90 
про продаж права оренди земельної дinвнки площею 0,0068 ra, розташованої 
по вул. Гагаріиа,I-а, керуючись СТ.16 Закону Украіни ,,про оренду землі", 
СТ.ст. 124, 127, 134-138, п. 12 Перехідних положень Земельного кодексу 
Украіни, D. 34 ст. 26 Закону України <<Про місцеве самоврядування в 
Украіні», а також враховуючи пропозиції постійноі комісії з питань розвитку 
та бnагоустрою територій, земельних відносин, архітектури, будівництва та 
інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Продати право оренди земельної дinвики площею 0,0068 ra, 
розташованої по вул. Гагаріна,I-а, IПJUIXом проведеНИJI аукціону. 

2. Затвердити Порядок проведеНИJI аукціону з продажу права оренди 
земельної діляики (додається). 

З. Визначити уповноваженою особою на підго~вку ~ Dp.?ведення 
,аущіону комунальне підприємство Броварсько! Мlсько! ради 

«Вровариіввестбуд». 

4. Контроль за виконанням цьоro рішенвя .~ОКJIасти на ~остійну 
Комісію з питань розвитку та благоустрою територш, земельних ВІДНОСИН, 

архітектури, будівництва та інвестицій. 

Виконуючий обов'язки міськоro 
toпОВИ - секретар ради 

м.Бровари . 
від 27 P~DВJI 2009 року 
Jfg[j,'~-6J>-&~ 

І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицією 
постійної комісії з питавь 

.о. 

розвитку та благоустрою територ1И, 
земельних відносив, архітектури, 
будівництва та інвестицій

начальника земельного відділу __ +--=~~ Л.М.Гудименко 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Виконуюча обов'JlЗКИ начальника 
• • о. 

Юридичного В1ДДШу - головнии 
спеціаліст Юридичного відцШу 

Начальник управлівни 
містобудування та архітеxrypи
головний архітектор міста 

Виконуюча обов'JlЗkИ начальника 
зaranьного BЇддiJIy - головний 
спеціаліст зaraпьного B~" 

Голова ПОстійної Комісії 3 ІІИТ8НЬ 
розвИТКу та благоустрою теРиторій 
зем~вих Відносин, архітектури, ' 
БУДІВНИЦтва та інвестицій 
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В.В.Руденко 

А.В.Баба-Мірзоєва 
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Затверджено: 

РішеНIIJI,.. Броварської ltlіської ради 

від 27 сеРПIIJI 2009 р. Н! ~~~6P'05 

Порядок проведення аукціону з продажу права оренди 
земельноі ділянки 

ПОРЯДОК проведе~ИJI a~ioнy з продажу права оренди земельної дїЛJulки (Н8ДlШі _ 
ПОp1lдок) розроблений ~ІДПОВІДНО до ~OHcnrryцiї України, Земельного кодексу Україин, 
Госп~дарськоro ~ ЦивІЛЬНОГО кодеКСІВ України, БIОДЖетного кодексу України, Законів 
Укршни «Про МІсцеве самовр~8ИIIJI ~ Украіні», «Про оцінку земель)), «Про оцінку 
MвDвa, маАнових прав ~ профеСІЙНУ ОЦІночну дUшьність)), «Про оренду землі)), інших 
норма'ПJВНО-ПРавових актіВ з питань реГУЛlованllJl земельних відносин в Украіні. 

1.3аг.anьвіположеВВR 

1.1. Цей ПорJIДОК визначає процедуру підготовки, організації та проведеНIIJI 
земельного аукціону (далі - ll)I1ЩIОІІ> з продажу права на оренду земCJlЬНОЇ дimппcи, 
зазначеної в пункті 1.2 цього ПорJJДК)'. 

1.2. У цьому Положевві наведені нижче терміни застосовуютьCJI у такому значенні: 

- аукціон - форма проведеНIIJI земCJlЬНИХ торгів, за пою об'єкт торгів проД8ЄТЬCJI 
учаснику, що запропонував за нього найвищу ціну, JIК8 ФіксуєrьCJI У ході проведеНIIJI 
~pгiB ліцитатором; 

- гарантійвиА внесОК - внесок, вий має сплатити претендент до подaнIIJI запи на 
участь у аукціоні JII( забезпечеlПlJl своіх зобов'JlЗВНЬ в разі перемоги у аукціоні та JIКИЙ 
cКJUIД8Є 10% від стартової ціви лоту; 

_ зареєстровавиА учасник - учасник, ВИЙ, ОПJIатив реєстраціАвий та гapaнтiAвd 
внески та зареєструвавCJI перед початком проведеНIIJI земenьвого аукціону; 

_ земсльна дimпuca - зеМCJlЬна дiJшпca ПJlощею 0,0068 ra, розташована в м. Бровари 
по вул. Гагаріна, І-в, з цільовим првзначеllllDl- землі комерційного викориC'I'IIВIIJI; 

_ КРОК аукціону - мiвiмanьHa H~aвкa, на JIКY в ході аукціону здійсвюєтьCJI 
підввщеВВJI стартової та кожної наступної ЦIВR лота; 

_ ліцитатор _ представник організ~іі, JIК8 проводить a~OH, - фізична особа з 
відповідною підготовкою твlабо ДОСВІДом проведеRВJI торпв, JIК8 безпосередньо 
проводить торrи на аукціоні; 

_ лот _ право на оренду зе~~ої дiшm:ки з визначеними умовами її оревдв. що 
ВИCТ8ВJlJlєrьCJI ДШІ продажУ на аукцІОНІ; 

_ оргавізатор - Броварська міська рвда; 
• • ~ ПРОВQ'tnrrr., аvrпПон - спеціапізоввва оргавізвцї., JIК8 має необхідні - орramзaцur, _ _.- 'J6_- Ф •• •• • 

ДJIJI проведеВВJI аукціону приміщеlllUl, оБJl8дllВВIUI та 8XUIЦIВ з ВlДПовlДВИМ ДОСВІДом 

роботи; 

_ орендодавець земCJIЬНОЇ дiшm:ки - Броварська міська рвдв; 

ба З чиcnа vaасвиків, JIК8 у ході аукціону запропонувала за лот - переможець - осо J - • 

найвищу ціну; 



J. 

- реєC'l'pаціЯвиА внесок - ввссох, JIICИЙ 
учасника аукціону і JlКИЙ СDpИМОВУєтьси претендент сплачує за реєстрацію його п 
рmшр реєC'l'pаційвого внеску особою c:raв ва ПОКР17Н'1Т~ ВlП'рат ЩОДО проведеR1lJl аукціону; 

овить (ClftmaдIUrТЬ) rpпвень. 
- стартова ціва - ціна права ва ор - . ' 

продаж пота на аукціоні; еаду земельНОI ДШJDIICIІ, з пої розпочппаєтьси 

- уповноважена особа - визначена Б . 
JП(IL здШСIDОЄ підготовку Л рова~сь~ою МІСЬКОЮ радою ІОРlfДПЧНа особа, 

ота до продажу на аУКЦІОНІ; 

- уповноважена особа учасниха - осоБІ, па діє в інтересах прете •• 
uапСЖІПВI ЧІПІом оформn оо • вдента на ПІДставІ 

еНОI ДОВІреності або статуту (положенни засновницькоro 
договору) учасвнка - юридичної особи; , 

- учасвик - особа, па відповідає вставовnеним цим ПоложеНВJIМ та ЧlIНИНМ 
з~оно~ством вимогам, подала відповідні докумеnти та зареєстрована Виконавцеftl 
ВІДПОВІДВО до цього ПопожеВВJI. 

1.3. Орендарем земельної дimпucи може бyrи rpОМaдRllИн Украіни та іноземної 
держави, особа без IpOMВДJIНCТВa, українська та іноземна lоридичва особа. 

1.4. РішеВВJI про HaдВВВJI земельної дimmxи в оренду за результатами аукціону 
з~тверджує Броварська міська рада на підставі Протоколу аукціону та документів, ЩО 
mдтверджують сплату Переможцем визначеної за результатами аукціону ціви лоту 
відпqвідно до укладеного договору кyпiвni-продажу права оренди. 

1.5. Уповноважена особа має право відмовитиси від проведеВВJI аукціону не 
пізніше, ніж за 1 О днів до ііого проведеВВJI зобов' изковою публікацією офіційної 
іиФормаціі про cxacyвВВВJI аукціону із зазначеВВJIМ причини cxacyвllВВJl на офіційному 
caiiri міської ради у мережі Івтернет. РЇШCВВJI Уповноваженої особи щодо відмови від 
проведеВВJI аукціону може бути скасоване Броварською міською радою. 

ПовідомnеRВJI про cкacyвlUlВJl аукціону не пізвimе ніж наступного ДВJI ПЇCПJI 
прИЙВПDI рішеВВJI про ііого скасуванви надсиnаєтьCJI Організатором усім учасиикам, JПCi 
поДВJIИ ЗВJIВи про участь в аукціоні та ліцитатору. 

У разі cxacyвВВВJI аукціону Уповноважена особа повертає учасвикам реєстраційні 
та raравтійві внесІСИ, сплачені вими У зв'изку З подlUlВJlМ звив про участь в аукціоні, не 
пізніше віж ПРОТJIГOм п'JlТИ бавхівсЬІСИХ днів. 

РЇШеllllJl про cxacyвllВJlJl аукціону може бути оскаржено в судовому поPJIДКY. 

l.б. Ковтроль за підготовкою та проведеВВJIМ аукціонів здійснює Організатор 
безпосередньо або через свої оргави. 

2. Повновazенви щодо організаціі та проведенн. аукціону 

2.1. З метою безпосередньої підготовки та проведеВВJI аукціонів, Броварська міська 
Рада призначає уповноважену особу. 

2.2. Уповноважена особа має наступні поввовВЖCJIВJI: 
_ здійснює підготовку лоту до аукціону; 

• Ф ..... mwn про проведева аукціону, умови учаcri в аукціоні, 
- ОПРИJIЮдвює ш ор_-

Відмову від проведеВВJI аукціону; 

б _3 ~or Учасвиків З інформацією щодо проведеВВJI аукціону (в 
- З8 езпечує ОЗНааомпеDDA • 

тому чиспі з цим ПОРJrДКом), івформаціЄlO по вату, умовами оренди, 

. - приймає документи від УчасВИКЇВ; 



- відкриває окремий бamciвсь1СИЙ . . 
рахунок ДJIJI обcnyrовувВJIJIJI аУКЦІОНІВ; 

- niцитaтора укладає ~oroBip з організацією, па проводиТЬ аукціон; 
- прнйм~є від УчасRИXiв реєстраційні та гарантійні внески реалізує інформаційні 

пu~поа~о~; , 

- ~epeдaє організації, яка ПРОВОДJПD аукціон, ДОJCyr.lентп, необхідні ДJIR реєстрації 
Учасвmaв в день проведеВНJI аукціону та проведеНIIJI аукціону; 

• - п~ве~тає спnач~ні гарантійні внески Зареєстрованим учаснихвм, ві не переАlОГnИ 
в аУКЦІОВ1 (КРІМ ВИПадК1в, визначених цим ПоложеНIIJI1tI); 

- піcmr прИЙНJ1'1ТJl Рішення про надання земcnьної дimппcи в оренду за результаТDIR 
аукціону, перераховує на визначений Броварською міСЬКОІО радою рахунок гарантіАні 
внески Переможцв; 

- ПРИЙldає рішеВНJI про припинеННJI твlабо поновnеННJI аукціону у випадку 
ВlШШеНВJI порymеВВJI порядку проведенНJI аукціону, пе може ВПJПIIIYПI на ЙОГО 

результати, а такжо у інших ВИПадКах, передбачених цим ПОРJIДКом; 

- приймає рішеВIIJI про поновnеННJI торІів по лоту або припинеННJI аукціону, у 
випадку копи Переможець відмовився від підписаннв протоколу аyrщіону; 

приймає рішеmur про визнВННJI недійсними результатів аукціону в разі 
ВИIВJIеВВJI ПЇcmr заківчеmur аукціону порушень, ві вппииули (могли вlIJIJПIyrи) на його 

результати. 

2.З. ОРГаиізаців. па проводить аукціон, залучається до проведеllllJl аукціону 
Уповноваженою особою. 

2.4. Оргавізаців. па проводить аукціон, має наступні ПОВНОВIDКeIIIIJI: 

оргавізовує підготовку приміщеввв, облвдвВВНJI та персоналу ДJDI 

безпосереднього проведеlllUl аукціону; 

_ проводить peєcтpaцiro Учасвиків в день проведеввв a~oнy; 

_ за погоджеlllUlМ з Уповноваженою особою та відповідно до ЦIIOro Порвдку 
приймає рішеВВJI щодо допуску на аукціон третіх осіб; 

_ самостійно призначає ліцитатора ДJIR проведеввв аукціону; 

_ забезпечує ДОТРIW8JDIJI порJJд1CY під час проведеВВJI аукціону; 

- crшвдає протокол про результати аукціону. 

3. Підrотовка лоту до продажу ва аукціові 

. не бinьrп JП( один МЇCJЩЬ та вкmoчає забезпечеВВJI 
З.l. Пiдroтовка ayrcцtoвy триває цим ПОРJJДICом) Уповноваженою особою: 

ОРraвiзатором або (у випадках визначених _ • 
.. ої оцівки лота та затверджеввв стартово! ЦІВИ лота; 

- замОВJIеlllUl експертно! ~ошо~ о о Методики, затвердженої поставовою КМУ 
еКспертна оцінка проводитьСЯ ~OBIДВ Д • ВЮЄ ціви BCТ8ВOВJIeвOЇ за результатами 
від 11.10.02 р. N!!ISЗl. Стартова ЦІВа лота дoplВ , 
еКспертної грошової оцінки; 

• порта ЗeldeJIЬВОЇ ДЇJDIIПCИ; - ВИГQтоВJICНВJI техшчвоro пас _ • 
• о продаж права оревди земельно! ДIJIJIВICII ва 

- оприmoдвеlllUl ПОВ1ДОМJIеВВJI пр 
~ioвi ПШJJXом: 
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- опубпіхув8RВJI оголошеНJIJI в газеті Брова -. • 
панорама та на веб-саіі • Б _ . PC~KOI Ml~ЬKOl ради «Броварська 

. m роварСЬКОI МІСЬКОІ ради ІЗ зазначеНВJlAf розміру та МlсцезнахОджеllRЯ земельно.' _. 
телефону за JIКИlt 1 дШJППal, 11 Ц1JlЬового ПРlDначеВВJI, номера 

, І Можна отрm.fати додаткову інформацію; 

- розміЩСIIВJI на земельній дimпщі рекламного інформаціЙІІОro щита; 
- передачу відповідних матеріалів Орraнізатором Уповноваженій особі; 

• - підготовку орrвнізаціАио-розпорцчої та технічної документації щодо проведеВВJI 
аУКЦІОНУ; 

- nPИЙВJ1ТrJr ЗВJrВ на участь в аукціоні. 

3.2. Аукціон ПРОВОДRТЬСJl викmoчно за умови ВИКОНВВПJl зазначених в пункті З.l 
ЦLOro Порядку. 

З.З. Документи щодо лотІ, RКИй ВИСТВВJIJlЄТЬСJl на аукціон, формyJОТЬCJI 
УповвоважеНОІО осоБОІО в окрему справу і піCJIJI закінчеВВJl аукціону передшОТЬСJl йоro 
перемоЖЦІО за умови, що він здійснив відповідно до договору купівлі-продажу права 
ореuди земen:ьноі дiJIJппm розрахувкв за придбаний на аукціоні лот. Переможець піCJlJr 
)'К1ІвдеШlJl доroВОРу оренди земельної дiлJппcи, передає йоro Д1JJI державної реєстрації в 
ycтaвOВJIeHoмy поридку. 

3.4. Умови, оголошевї перед проведеВВJIМ аукціону, під час укладеВВJI доroВОРу 
орекди зміні НС пiдmJraють. 

З.5. Броварська міська рада затверджує технічний паспорт земепьвої дiлJппcи, що 
виCТ8ВJUIЄТЬCJI на аукціон, дату проведCRВJI аукціону та істотні умови доroворів оренди. 

. З.6. на підставі рішеВВJI Броварської міської ради Упов,воважева ОС~ба,. ве п,?вїше 
ІК за ЗО днів до проведеВВJI аукціону ОПРИJПOДВІОє в raзen БроваРСЬКОl М1СЬХО1 ради 
«Броварська панорамВ» та ва веб-світі Броварської міськоі ради у r-Іережі Інтервет 
офіційву інформацію про проведеВJIJI аукціону. 

З. 7. Офіційна іиформацін про проведеllВJl аукціону має вкmoчати тахі відомості: 

- дату та час проведCВJlJl аухціону; 

- місце проведеВВJI аукціону; . 
_ харaxrepиСТИІСИ лоту, ЩО ВИCТВВJISЄТЬCJI на аукціов, із зазвачеllВllМ: 

- місцсзнвходжeвJIJI земельвої дiлRвки; 

- площі земельної дiлRвки; 
• зсмсшьної дiлRвки допустимих та пріоритеlВИХ - цшьовоro призначeJIВJI ' 

видів її викориCТlllВJr; 

_ містобудівних умов і обмежень забудови ЗСМeJIЬJlої дiлRвки; 

- cтaPТOB~i ціви лоту; 

- умови участі в аукціоні; 
• • . -_:nUоro внесків та ПОJWДоJC іх сплати; 

- розМІР raрВВТ1ЙВОro та peєcтpllЦ&AD . 

- вартість іиформаційвоro ПaJCету; _ 
• оргавізатора, УповноважеНО1 особи, 

о - ваАмеВУВIIIIJIJr та М1сцезнах~дzemUI вмати додаткову інформацію та дізватиCJl, 
Jl1Цnтaтopa, номер телефону, за JrКИltI.можва :портом земельної дiлRвки, техвічвою 
де МОЖНа ознаііомитиCJI з ТCXID1IВIIМ о евди' 
ДОКУМСвтаціЄІО із землеустрою, проeIC'1'DМ доroвору р , 



- дату • початку та закіичеlПlJt ИЙМ .. 
участь в аyJЩ10ві. пр amur докумеНТІВ ДJIJI ОСІб, щО БВЖВІОТЬ ВЗJn'И 

3.8. З MOltfeвтy оприmoдвеllИJl офі іАн ~ . . .. 
ltlОJUIИВість особам JПCi ба_- ц 01 ІНФОРМВЦІІ Уповноважена особа нодає 

, -UIWІ.D ВЗІТИ участь в .. 
BCТ8НoвmoEТЬCJJ Уповиоваженоrо особою . Ф . аУКЦІОНІ, придбати за ціною, що 
надає безкоштовні консультації з питань ' ІН ОРМВЦІ~Й пакет )"Іаснпха аукціону та 

проведенlЦ аукЦІОНУ. 

3.9. Івформаційвий пакет має вкmочвm ·IНф . ормВЦ1Ю щодо: 

- місцезнаходжеНВJI, мощі та цільового призначеВВJI земельної n;nlnnl'U. • _ ..... АО'., 
- ВИJCОП1ЮвВIПUI З геmшаиу, схему розміщеНJr. земельної дiJJJoпcи; 

- умови ВИJCориcтaнwr земельної дiJumxн; 

- істотні умови договору оренди; 

- копЬо цього Положения; 

.. інші матеріапи і документи (при необхідності); 

.. номер рахувху, відкритого ДJIJI обслуговувllRВJl аукціону; 

.. блавх договору про умови участі в аукціоні. 

3.10. ОсоБІ, па бажає ПРИЙВJ1ТИ )"ІВСТЬ у аукціоні, має подати Уповноваженій 
особі ЗlUlВу на участь в аухціоні з вод8ИIIJIМ ЗГОДИ щодо умов повервeJIВJI або YlPИМI1RRJl 
реєстраційних та гаравтійиих внесків. Приймавия ЗIUIВ розпо"ІИВВErЬCJl з моменту 
ОГОJl?шеlПlJl про проведеВRJI аукціону та захівчуєтьCJl за 3 робочих дві до дати проведеВIIJI 
аукцюку. 

3.11. ЗlUlВа на участь у аукціоні поДlЄТЬCJl Уповвоважевііі особі зriдво із 
затвердженою формою (Додаток 1). ІІідпис ва зuвi керівВИІС8 Учасииха - ЮpидllЧВої 
особи має бyrи схрiпnевий печаТХОIО цієї юридичної особи. ІІідпис ва ЗlUlВі Учасника -
фізичної особи має бyrи завірений Hoтapi8JIЬВo. 

3.12. Подана ЗlUlВа разом з доданими докумевтами ДJIJI )"Іастї в аукціоні 
реєСТРУЄТЬСJl Уповноваженою особою у журвш peєarpaцii (Додаток 2), ій присвоюєтьCJl 
реєстрацііівиі номер. У журиапі реєстрації також міститьCJl інформaцiJI про дпу поДВIIВJI 
заои, а також порJIДКОВИЙ номер ЗIUlВИ. 

3.13. Учасввк аукціону - юридична особа разом із ЗВJIВОЮ має поДІТИ наступ:иі 
ДОJCyltlевтв: 

.. нотаріально посвідчені копії уставовчих документів; 
_ копію та ориriвап c~oцтвa про державку реєctpВЦЇЮ юридичної особи; 
_ копію та ориriвап ппатЬхвоro дохумевта про СlШату гарантійного ~ecxy; 

.. копію та ориriвап платіжноro дo~eвтa про СlШату peєcтpвцilвoгo BB~XY; 
.~ копію та оригівап ппаТЇЖRОro дохумевта про ОlШату вартості інформаційноro 

ПВICe'ry; 

.. довідху про бавківсьхиіі рах:увоxlрВХУВХИ .. з вих здійсвювaтимyrьCJl розрвхувхи 
за ПРидбану земельну дЇJIJIВJg'; . . trVLf-- що посвідчує право уповноваженої особи ва .. КОП1JO та орипвап дo.,~ •. _~ .. .., б • .) 
вІПСовВВВJJ діі, пов'JlЗВВИХ із проведеJIIIJМ аукціону (у випвдху нео XlДВOCn • 

Цей пе~ документів є вичерПIDIМ. 
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3.14. Учасник аукціону - фіз 

доJC)'ltfевти: DЧRа особа разом із ЗВJIВОІО має подати наступвї 

- ~опію та орнnнал свідоцтва про держав е " 
(ДJUI JlО'ПВ, використаввя JIXИX передбачає' ну р єcтp~ ф~ичпої особп-підпрИЄМЦR 

П1ДПрИЄМllИЦЬку дwIЬHICТЬ)' 

- копію та оршівал платіжноro до ' •• кумеита про СlШа1У гарантійноro ввеску' 
- копuo та ориnнал платіжного дo~ , •• .еита про СlШа1У реєстраційвоro внеску' 
- копuo та орипнал lШатіжного о ' пвхету; д ~Ieнтa про ОlШа1У вартості інформаційноro 

- довідку про банківський paxyнoкl . 
за придбану земельну дЇJIJIШtV І пп .. ф' p~, з ~ ЗДlйснюватимyrьСR розрахунхи 

•• .Ш~ \W&A I3ИЧНИХ ОСІб - не ПІДПРИємці • 
за BDRВBOCТ1 башавського рахунку); в така ДОВІДКа подаєтьсн 

- копїJI та оригінал документа, . 
дій '. ЩО ПОСВІДЧУЄ право уповноважевої особи 

ввконВВПJI ,ПОВJlЗВНИХ ІЗ проведеННJIМ аукціону (у випяmnr необх") ва _.~ IДНOCТI • 

Фізична особа також подає свій паспорт та . 
ІД• евтиф:-":3- ф' ДОВІДКУ про ПРИСВОЄННR 

&ACЩU&Пого номеру l3ичної особи -lШатника податків. 

Цей перелік документів є вичерпним. 

3.15. Всі дії, ПОВ'JlЗвві із звповнеDRRМ та ПОдaвRJIМ з8Rви на учacrь в а . . 
ВВКОВУЮТЬСR безпосередньо Учасвиком або його уповноваженою особою. )'ІЩ10m, 

3.16. Уповноважена особа при прИЙRRТ1i ЗaRВ Учасвихів перевірнє: 

- правильність оформлеВRR зuви; 

- відповідність документів, що ДОДВІОТЬСН до з8Rви, персшіку, вcraвовпеному 
пувктами 3.13 чи 3.14 ПОJlожеВRR; 

- відповідність КОпій документів іх оригіналам. 

Ориriвали документів повертаютьCR зuввику безпосередньо ПЇCJIR заківчеВRR 
перевірки. 

3.17. Якщо під час перевірки подввих документів не ВИRlШено ПОМИЛОК та 
порушень, предстввВJП( Уповноважевою особи: 

_ у присутності Учасника (уповвоважевої особи Учасника) реєструє подані 
Документи в книзі реєстрації, ·до вої заноситьСН ПОрRДКОВИЙ номер, дата, реквізИ'ПІ 
Учасника або уповноваженої особи. Крім того, в ІСІІИ3і звзвачаєrьсн: 

_ ДJIJI фізичних осіб - прізВИІЦе, ім'я та по батькові, зареєстроване місце 
проживaRВJI та ідевтифiJCацjfbпdi номер У Державвому реєстрі фізичних осіб 
_ ппа'I'JlИICЇВ' податків та ЇВIПDX обов'язкових платежів. до іноземних 
громадвв та осіб без гpoM8ДRВcтвa - гpoM8ДRВCТВO, прізвище, ім'. та по 
батькові (за H8RВBOCТЇ), постійне місце проживВВВJI за межами Ухрвїви; 
_ ДJIJI юридиiJВВX осіб (засвоВВВВХ гром8ДRВВМИ Уісрвїви або юрllДИЧllИМИ 
особами Украіви) _ BdмeвyвaIIВJI, місцезнвходжеВJUl, ідевтифiJCацііівиl код 

згідво з ЄДРПОУ; 
_ ДJIJI іноземних юридиЧВИХ осіб, спіпьвИХ підприємcrв - в8ЙМевувВВВJI, 
місцезввходжеJIRJI та дер_в, в JПCiй за~е~стрована така юридичва особа та 
вд.Реса реєстрації предствввицтва в Укрauп. 

_ засвідчує подані документи своїм підписом та печаткою; 
_ ЗВJПППає в себе П~ДВВУ УчасНИКОМ З8JDIУ та копії додввих до неї документів; 
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- видає Учасввху довідку про отр 
(додаток З), вxiдвиR квиток, інформацШку ИМВНВJl документів із звзвачеВJlJlr.I іх перenixy 
ЗDЗsачеllВJlМ ва зворотному боці умов пров картку ва п~T (додаток 4) та картку учасвuка (із 

• cдeВJIJI а)'ІЩІОВУ) (додаток 5). 
З.18. Івформвцur про особу УчасllИК ('" • а .ІОГО представника) . 

JПВI документах, ве ПlДJIJП'Вє розгопошеншо. . • ЩО МIС11IТЬCJI В поданих 
• крІМ вппадюв. устанОВJJевпх заковом. 

3.19. Документи повертаюТЬСJl38JIВНИКУ б .• ез реЄСТРВЦІI у ВlfПадках: 

- ВИJПШеВВJI ПОМИJlок, які ВПJlИВ8ІОТЬ на 3~licт З8JIВи· . . ' 
- ВІДсутноСТІ ва момевт ПОдaннJI 38JIВ . И дoкyмeВnB, передбачеmsx цим ПОJIожеllВJlМ· 

• ПОДВIПIJI 3ВJ1ВB оооБОIО, па IІе має ва це віДПОВJ·дІІИХ ' повноважень. 

Цей перелік підстав є вичерпним. 

ШCJUI ВИПР8ВJIенНJI ВlfJlВJIевих п У ОМИJIОК часпик має право подати ДОll'Vl.lенти 
повторно. ..~ •. 

3.20. Учасник має право огnявyти земenьну дimппcy • 
Орraвiзатор зобов'язаний створити моЖ1lИВОСТЇ ДJIJI доступу до прове~еВНJI аукцІОВУ: 
дiJUппcи з метою її огтщу. учасВИК1В до ЗСМeJIЬВОI 

3.21 •• Зареє~о~ана 38JIВa є підставою ДJIJI укладеВВJI з Учасником договору про 
умови учаСТІ в аУКЦІОНІ та вабyтrJl Учасником статусу Зареєстрованого учасВИКL 

4. Порядок та умови проведення аукціону 

. 4.1. Аукціон проводитьCJI організацією. JIК8 проводить аукціон, ва підставі 
договору з Уповноваженою особою ве paвime ніж через 30 днів піCJIJI опуБJIixyв8ВВJI 
офіційної інфОРМації про провCДВВJI аукціону. 

4.2. на аукціоні можуть бути присутні Зареєстровані учасвики (іх представвики), 
представиики оргавів місцевого самовPJJДYВIIIПU м. Бровари, засобів масовоі інформації та 
rpом8ДСЬКИХ організацій. Iвmi особи можуть бути присyrвi ва аукціоні за ЗГОДОJО 
Уповноваженої особи. Аукціов проводитьCJI за B8JlВBOCn ве Meвme двох Зареєстровавих 
учасвикїв. 

4.3. У день проведеВВJI аукціону особою організацією, JIК8 проводить аукціов, 
npoводитьCJI peєcтpВЦЇJI присутніх Учасвmdв. VчасlDDC (його представвик) зобов'JI3аниі 
Dpед'JIВИТИ паспорт та (ДJJJI представвшсів учасників) доручеВВJI ва вчивеВВJI дій під час 
аукціону, зокрема участь в торгах та підпиC8ВJIJI про~кOJIY про результати TOpriв. ШCJIJI 
цього представиик орraвiзаціі, JIК8 проводить аYJЩI~В, видає учаснику таБJJИЧICY з 
Вомером, ва повертаєrьCJI піCJIJI заківчеВВJI аукціону. 

PeєcтpВЦЇJI почиваєrьCJIза гo1J1l1Г/ та зaxiJrqyєrьCJI за 1 О XВИJIИВ до початку аущіову. 

4.4. ШCJUI оroлоmеllВJl початху проведeВВJI ayкцi~нy пред~ op~~, ~ 
ПРОводить аукціов, ОЗВВЙОМJПоє Зареєстрованих уча~ та прИС)'ТВІХ ва ayкцIOВl ОСІб 3 
освоВІІИМИ прввИJIВМИ проведеВНJI аукціону (в ЧВСТИВ1, .що безп~середвьо cтocyєrьCJI 
ПРоведеllВJJ аукціону ПЇCJDI цЬОГО огопошеВНJI) та ОГОJIОШУЄ шформВЦІЮ щодо: 

• харахтеристик зСМeJJЬвої ДЇJIJIВКИ (місцезнахОДЖCВВJl, ~o~, цiJIьOBOro 
Dpизвачеввя, МОЖJIИВЇ види фувкціОВIШЬВОГО ВlПCориCТВВВJI зСМСШЬВОI ДIJJJIIПCИ, умови 
оренди тощо); • 

• ЗlU'8JIЬної кількості зарсєctpОВВВИХ VчасвихїВ, допущених до аYJЩ10НУ; 

- стартової ціви лоту. 
4.5. Проводить аукціов Ліцитатор в наСТУПНОМУ поpJrДКy· 



Аукціон почиваєтьСJl з оголошеВВJI лі 
ціви. Якщо протиroм трьох ХВПJIПН' цитатором xaPIlA-reРIIСТІПС ло1У та стартової 
3ареєстров8ВИХ учасвиків не виспо~::И б триразового огоnошеRВJI стартової пішІ ніхто З 
niцитaтором, або таке бажанИJI виспов ажании прпдбати пот за ціною. огоnошеною 
прJПППIJIЄТЬCJI. и пише один Зареєстрований учасник. аукціон 

у разі коШІ про готовність придбати пот за ста . . 
два Зареєстровані учасники· . ртовою ЦІНОЮ СПОВІС11Шn не менш JIК 
3ареєстровВІШМ учасником (~i Л1~~)ор збшьшує ~PТOBY ціну. запропоновану 
збіпьmеВRJIМ ціви ЗначенИJI кроку - Ц1Н.а. на КРОК aYJCЦ10нy з подвnьmим поcniдОВIUIМ 
з Організатором у·межах до 1 О • a~IOНY B~O~ЄТЬCJl Ліцитатором за погоджеВНJIМ 

ВІДсоТКІВ стаРТОВОІ ЦІни. 

Зареєстрованим vaасникам •. 
• • .1 • • JlКI В1ДМОВIШИCJI придбати пот за CТDPТOBOIO ціною 

гараитШві внески не повертаюТЬСR. • 

у ході a~ioнy Зареє~овані учасники повідоМJlJПOТЬ про намір придбати лот за 
оronошеВОІО ~ТOPOM ЦІною ~OMa способами: піДНJI'IТВМ таБJIИ1ПCИ з номером. 
повервyrвм до ~~p~ що засвщчує ПРИЙНПТR ціни. запропонованої ліцитаТОРО,.1 
(прИЙВJ1ТrJl пропозицп цши без гоnосу), або ПЇДНJI'IТвм таБJIИЧКИ З одиочасlUlМ 
о~nошеВВJIМ c~oєi ~о~озиціі стосовно ціви nота, па повинва бyrи більшою. віж назвава 
JI1ЦПТВтор~м ~1Вa. M1ВJМYМ на один крок аукціону. але обов'взково краmою кроку 
(пропозицUl ц1ВВ З голосу). 

Якщо запропоновава Зареєстрованим учасником ціва перевищує огоnошену 
ліцитатором ціну, ліцитатор називає вомер учасника і повідомnвє про ііого пропозицію. 

У разі KOJIВ ціва. запропонована з голосу одним із Зареєстровавих учасвиків, 
Ошr.ma за ціну, оголошену Ліцитатором, але не кратна кроку аукціону, Ліцитатор ТРВК1Ує 
таху пропозицію JIК згоду Зареєстрованого учасника збільшити ціну на відповідну 
кількість кроків аукціону, називає номер цього Зареєстрованого учасника і запропоновану 
ВВИ ціну, кратну ІСроку аукціону. 

MOB1IВВВJI ЗареєСІрОВавого учасвиха, що першим ПЇДВJIВ табnичкy з номером ПЇCNВ 
оronошеВВJI ліцитатором ціви, трактуєтьCJI JIК згода Зареєстрованого учасника ва 
запропоновану Ліцитатором ціну. Шспв цього Ліцитатор називає номер Зареєстровавого 
учасвика, що першим ПЇДВJIВ таБJIИЧJCY, і огоnошує нВC1YПRY ціну, збільшену на крок 
аукціону. 

у разі копи ПРОТJП'Oм трьох хвИJIИВ пїспв триразового повтореВВJI ocraввьoї ціви не 
БУде запропонована вища ціва, Ліцитатор захівчує торги за лотом о~очасво з ударом 
ВYlЦЇоввого молотка та проголошeввRМ слова "Продано", називає IJRY продажу. nота, 
НОМер ПеремоXЩR і вИКJПIКВЄ його ДJIR пїдписаввв протоколу. JIКВИ ведстьCJI ПІД час 
av.on; • 
~ощ&ону. 

4.6. За результатами аукціону оргавізaцiR, ва провоДlfl'Ь аукціон, cкnaдaє протокол 
ІІХОМУ зазначає: 

- назва ло1У; 

- стартова ціва лоту; 
- результати торгів (оствточва ціва продажу); 
- прізвище ім'. та по батькові або HalмeвyallВllR Переможци. 

4 
. , .. . ЄТЬCJI Перемохсцем і Ліцитатором та затверджується 

.7. Протокол ayкцtoнy mдпису • 
Уповноваженою особою у день проведCВВJI аухФОНУ. • • 

•• • ну підписавві тцитатором протокол аYJЩ10ВУ 
п Одразу шcnв З~eRВJIб.аухФm::" сплати переможцем ІСомїсііівої вввaroрОДИ· ~ 
ерeдaєn.си уповноваженій осо 1. 



I'!'mOK не бiJIьmе 3 днів з ДIIJI ПРОВ"''' . 
ОІ.І" _eHВJI аУКЦІОНУ Уповноважена особа передає 
пере.lОЖЦlO DИТJIГ з протоколу. 

Переможець JIКИЙ відмОВИВСJl ВІД' . 
, " ПlДПИсанВJI протоколу, позбaвJIJIЄТЬCJI права ва 

поД8JlЬ~ участь D аУКЦІОНІ. Д~ протоколу вноситьCJI ЗВПІІС про ВЇд1.IОВУ ПеремоЖЦІІ від 
йоro пlДlШСIUIIIJI. У цьому разІ протокол підписуєrьСJl Ліцитатором та затверджуєтьCJI 
Уповноваженою особою у день проведеНВJI аУКЦіону, C~la гарантійного внеску 
Пере.lОЖЦІО не повертаєтьCJI. 

За ~ІОDИ HВJlВHOcтi достатньої кількості Учасників, що ВИJlВНJIИ бвжавви придбати 
ПОТ, Уповноважена особа ПОНОВJIЮє торги У день проведенВJI аукціону. 

4.8. Кошти спnачені Зареєстрованим учасником JIК реєстраційний внесок та за 
івфОРМlЩiйmlЙ пакет поверненНlО не підJlJlПUOТЬ. 

4.9. КопїJI Протоколу та документи, що підтверджують спnату Переr.lожцем 
визначеної за результатами аукціону ціни лоту відповідно до ухпаденого договору 
купівлі-продажу права оренди є підставОIО ДПJI npиAНJnтJl рішеНВJI Організатором про 
укпвдеRВJI між Броварською міською радою та Переможцем договору оренди земeJIЬної 
дiJumки. 

4.10. Усі спори (розбіжності) щодо порядку npоведеRВJI аукціону розв'ауютьCJI 
(врerynьовуютьCJI) під час його проведеВШІ оргаиізацією, па проводить аукціон, за 
поroдzеllВJlМ з представником Уповноваженої особи. 

4.11. Гарантій:ний внесок перерахОВУЄТЬСJl всім Учасникам відповідно до пункту 7.2 
ЦІІОro Порвдку ва іх поточні рахунки, зазначені в документах, JПd додаІОТЬCJI до ЗВJIВи про 
участь в аукціовї, крім ПеремоЖЦJI та Учасвиків, JПd ве ВИJlВИJIИ бвж8ВRJI придбати лот за 
стаproВОІО ціною. 

4.12. РеєстраціЙНі ввески поверневвю ве пiдпJIraють, крім випадків, передбачених 
цим ПОРJIДКом. 

4.13. під час проведеВВJI аущіону (від моменту його початку до заверmеRВJI) ве 
Д03ВОJIJlЄТЬCJI: 

лотом; 

_ DТp)"IВВIIJI в будь-пиі спосіб у торrи осіб, що ве З8JIВJIені в торгах за конкретним 

_ переміщеВВJI у залі, де провоДП'ЬCJI торrи, без дозволу Ліцитатора; 

_ вчивеВВJI iвmиx дій, що порушують порвдок проведemiи торгів. 

4.14. Ліцитатор ДJIJI ycyвeВВJI порушень та пововnеlПlJl порядку має право: 
асвика чи присуппо особу про ycyвeВВJI - усво попередити Зареєстрованого уч • 

поpymевь ме ве більше одвого разу за коХСВИЙ вид порушень, 
, учасвика чи присутньої особи З8JlИШИlИ З8JJ торгів 

- вимагати від Зареєстрованого то riв' 
за неодноразове порymеRВJI порядку проведeвRJI Р , 

аукціону та ОГОJlОСИТИ перерву У разі 
- тимчасово прИПИВИІИ проведc:m:.ИJ1 оведева тopriв. 

ПОРYIDевви Зареєстрованими учасllJП(8МИ пр пр 

Результати аукціону 
• eВRJI аукціону Уповвоважева особа пуБJIiкyє в 

5.1. ПРОТJП'Oм 30 днів шCD провед анорама» або веб-сaihi Броварської міської 
l'a3еті Броварської міської ради (сБрова~cr:ка ~ачеВIIJIМ: 
pllДll повщомлеВВJI про результати TOpnв 13 з _. . t 

• ~ земельНОl дiJDDIКИ, 
- МЇCЦJI розтamyвlUlВJ[ та розМІР" 
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- ціви продажу права opeвдu 

аукціОНУ; земельної дimma, ВlDначеноі за результатar.1И 

- цільового призвачеlПlJl земельної дішопси. 

5.2. Аукціов визнаєn.СJl таким ЩО н . б •• ,е вІД УВСJl, у разі: 

- BlДcyrвocn Учасників або HВJlВHOCТЇ н 
а торгах пише одпого Учасниха; 

- КОJIИ жоден з Учасників не З8Проповув . • вв ЦІну, вищу за стартову; 

- ве ПJДПИсllRВJl Переможцем П . • ротоколу ІЗ зазначеlfНJl1.l результатів аукціону; 

- ве ПlДПисВIПIJI Переможцем догово .. 
встввовлеlШЙ цим ПОРJIДКом термін; ру КУПІВЛІ-ПРОДажу права оревди у 

- нес~ати в установлениіі строк Переможцем нanсжвої суми за придбаниіі лот; 

- не ПlДlШсввu договору оренди в терміни, визначені цим ПОРJIДКом; 

- пр~еНВJI та ве пововлеRВJI аукціону в випвдках, передбачених цим ПОРJIДКоltl; 

- в разІ ВИJlВJlеВВJI після зшвчеRВJI аукціону порушень ш вmmвyли (МОГJIИ 
ВПJIIIВYIИ) ва ЙОГО результати; , 

- в інших випадках передбачеввх цим ПОРJIДКом. 

РішеВВJI про визвВВНJI аукціону таким що ве відбувся, приіімвється 
Уповноваженою особою у 1'ридеВІІИЙ строк ПЇCJIJI вивиквеВВJI підcraви ДJ1JI такого 
ввзн8ВIIJI. 

В разі ВИВИІСВе~ підстави. ДJ1JI визвВВВJI аукціону таким, що ве відбувся, 
Уповноважена особа BeBIДКJI8ДНO ПОВІДОМJIJIЄ про це ОрганізаторІ. 

РішеВВJI про визвВВRJI аукціону таким, що ве відбувся може бyrи оскаржево у 

судовому ПОрJJДКy. 

5.3. Результати аукціону, проведевого з порушеВВJIМ вимог цього ПОРJJДICy, можуть 
бути визнВВЇ У судовому порядку недійсвими. 

ВизнlUIВJ1 результатів аукціону недійсними ТJIПIе за собою визв8ВВJI ведійсввм 
договору оренди, укладевого з Переможцем. 

5.4. У разі прВЙВJlТ1'JI рішеввs про визн8ВВJI аукціону Т8ХИМ, що ве відбувся, або 
ВИ3нВIIВJI ведійсвими ЙОГО результатів, повторшdt аукціов може бyrи проведений ве 
пізвіше ніж через шість місяців з ДВІ вабymI чиввості таким рішеllllJlМ. . 

Ящо повторний аукціов проводиться У зв'.взку з ТИМ, щО zoдев з учасвпів ве 
ВВlвив БВЖlUlВJ1 придбати відпОВідний лот за ціною, вищою ~a стартову, можпиве 
3ВJDкeВВJI стартової ціви лота Орraвiзатором, anе ве lIIDКЧе ЦІВИ, що визначена за 
результатами експертної Ірошової оцівки, з до1рИМ8ВВJIМ вимог, установлених цим 
ПCJpJrДxом. 

ПовторlІИЙ аукціов провоДИТЬCJI вїдповідиО ДО цього ПОРJJДICy· 
5.5. До участі у повторвому аукціоні ве доо/сквютьCJI Переможе~ попер~ 

ТOpriв, що ве сплатив в ycтaвoвneввit строк ва~Cn. лота за договором, ~ОВИВCJI ВІД 
YIaIвдeВВJI договору оренди земепьвоі ДЇЛJIIIКII чи вІД шдпвC8ВВJI протоколу ІЗ З83вачеВВJIМ 
резУЛЬтатів аукціону. 

5.6. У разі ВlШІЛeJIВJI порушень пордку проведения аукці?ну, _ш ВПJlИВаІОТЬ ва 
06'Elmlввісп. визвачeJIВJI Перемо)КЦИ, прИЗВО~ до ДИС1СрИМUl8Ц11 ЗареєcrpовВІІИХ 
Y'lacа-: .. вб • UПnПO'l'Ь іх права, уповноважева особа має право визвати 

--ш ОJВППIМЧИВОМ пор.1 .... ,,--
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аукціОН 'ПIКIDf, що ве відБУВСR та розпочаm ор . . 
повідомити Орraвiзатора. raи13ВЦІЮ повторшlХ тopriв про що 

б. УJCJJвдаИНR договорів RyПЇВJJі-п о • 
opeDДII зеаleJIьиоі ДЇJulIIКII р дажу права opellДll зеl\leJlы�оіi ділПНКlI та 

6.1. На підставі затвердженого . 
зобов'язані nPОТJIГOМ 3 бamdвських днів п;::колу а~IОИУ .О~гавізатор та Переможець 
Переможець зобов'JI3аннй перерахувати ко сти ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДажу права оревдп, а 
raраатійвоro внеску) протJlТOМ 5 б . ШТИ 3~ придбавиR ЛОТ (за вирахув8.llИJll.( суми 

• авювських ДRIB 3 дати vvman 
впзвачеиd Орnunзатором рахунок. .I._._CВRJI цього договору на 

ЯІСщо Переможець ве вніс вanежвої до сплати с псрmвм цьоro пувхту гарантійний Ji уми в строк, передбачевиіі абзацом 
, внесок .ому не повертаєтьси. 

6.2. Доroвір оренди земельної д.. . 
державвій реєстрації. 1JUIНКИ пJДJUП"aЄ нотарІальному посвідчепmo та 

6.3. Усі витрати, пов'JI3аиі з уклaдaвuJIМ та Hoтapianь-" . ,",,"ат, "- посвJДЧeНJUrМ доroвору 
A,,--:'_-nPОдажу права оренди земельної дimппcи та договору оренди земenьноі дimппcи 
несе u Орендар. ' 

6.4. Договір оревди земельної дimппcи має відповідати типовому доroвоРУ 
,mердженому поставовою КМУ від 03.03.04 р. Х!220. ' 

. 6.5. Ум?ви договору, не зазначені в типовому договорі, умовах проведеВWI 
аУІЩ10ВУ та рuпеВВJIX Броварськоі міської ради, ПРИЙИJJТИX зriдво з цим Порвдом 
вuзва'l8lO'1'ЬCJI за поroджсВВJIМ сторін. ' 

• б.б. Доroвір ореиди ухладаєтьси в 1 О-ти деВJIИЙ Термів з MOMeнty ПРВЙВRml 
Р1ШCВIIJI Броварською міською радою про ИВД8ВВR земельвоі дimппcи в opeuдy та протJlГOМ 
30 КlUIевдарвих днів піспа його укладеНИJl пiдляraє державній реєстрації. 

б.7. У разі відмови ПеремоЖIVI укласти Договір оревди земельноі дimппcи аукціон 
Dll3aaєrьCJI тахим, що не відбувса, а гаравтійиий внесок Переможцю не повеpraєrьси. 

б.8. Право оренди земельної ДЇЛJIВКИ вИIDIПЄ У Орендар. піCЛJI ПЇДПИс8ВRJ( ахту 
приіімlШВJI-персдачі земельної ДЇЛJIВКИ згідно з укладеним договором оревди. 

7. Порядок розподілу та використання коштів від проведення 
аукціону 

7.1. ПровсдCВВJI робіт З niдroтoвІСИ ЛОТУ дО продажУ. ва аукціові здійсшоєтьси за 
РlXyJIок коштів Уповноваженоі особи з наступним вJДПII(одуваІІІШІ за рахунок 
РСЄСТрвційиих внесків учасвиків аукціону. Провед~ ayкцio~ та ВJIПJl!1та в~роди 
Ліцитатору здійсвюЄ'I'ЬCJI за рахунок KOmriв реєС1раційвиХ внесКІВ учасВИІС1В а)'ХЦ10НУ. 

Розмір реєстраційвоro внеску визна~СИ Упов~оважевою о~обо~ та 
06'111CJnoєп.c:J1 з ypaxyвaВRJIМ потреби у покрИТn ВИ'lPат, пов П8ВИХ З орnuuз8Ц1Є1О та 

DpовсдCШВJIМ аухціову. 
7.2. У разі від1І40ВВ Уповноваженої особи від пров~е~ аукціону cnлачеві суми 

Р~ацjііиих внесків за вирахувllllJDlМ пла~ за б~СЬК1 ~ерехази ПОвepтaIOТЬCJl у 
Патвдеввв:й строк з момевту прllЙВJlТDl відпОВ~Оro p~~ УСІМ учасвв:кам У ПО~ОМУ 
О~СИ3і, а витрати Уповвовazевої особи, ПОВ'JI3I1В1 з opl"8Jl138Ц1Є1O та провед~ a)'ICЦ1°вr, 
DJдJпкoДОВYIOТЬCJIза рахунок Оргавізатора. В ЇJIПIИX випадках суми рeєarpаційввх внССХ1В 
Ве UОВертвю'l"ЬCJL 
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С~ІИ raравтіВвих внесків за вирахува__ . б. • , б· • IІоАПAnI ппатехав зв внІсІвсысІ перекази 
прOТJll'Oм D JIТИ ввх1всыспх ДНІВ З ~Iot.leвтy приflJUlТl'JI ріmеlПlJl про HвдaвВJI земeJIЬної 
ДiJIIIIКII в оренду за результатами аукціову. ПРиШurrrя рішеВВJI про визнlIIШJr вукціону 
ТВJCШtI. що ве ~lДбувCJI. або BВ3H~ недійсними йоro результатів повертаюТЬCJI усім 
УчасВПXSМ. JDQ ве були визнавІ ПереМОЖlUlr.IИ, крім випадків, передбачевпх ЦJDI 
ПорlДtCо",. 

7.3. УDовн~в~ена особа відповідно до доroВОРу з ліцитатором СШІачує йому 
впвaroроДУ У рОзt.l1рl, що зазначається у доroворі. 

7.4. Прав~ на оренду земCJIЬНОЇ дimrнки не може бyrи придбане за рахунок 
бlО_етвих коШТІВ. 

7.S. Іноземні lоридпчні особи, іноземні rpoМaдJIJIи оmrаЧ)'lОТЬ вартість лотів 
відповідно до закону в нвціОНaJIЬній ватоп на ЗaraJIЬНВХ підставах і JlИlПе з бавківських 
рахунків. 

7.6. Сума гарантійноro внеску, сmrаченоro Переможцем, зараховуєтьск в рахунок 
ВlПОIIВRВJ( вим зобов'кзвнь за укладеним договором купівлі-продажу права оревди 
земельної дimппcи і перераховується Уповноваженою особою на рахунок Орraвiзатора 
ПРOТJll"Oм одного бавківського ДВJI наступного за днем підписlUПlJl протоколу аукціону. 

У разі відмови від укпадеllВJl договору купівлі-продажу гарaвтiйRвii внесок 

Переможцю не DовертаєтьCJI. 

7.7. на рахунок Уповноваженої особи надходить кошти: 

- від реалізації Учаснипм інформаціАивх пакетів; 

- реєстраціЙНі ввески; 

- гаравтійві внески. 
7.8. Кошти, що нвдіЙIIDIВ Уповноваженій особі від реалізації· Учасникам 

інформаційних пакетів та реєстраційні внески не повертаютьск Y:aclDllCllМ, та 
ВВJCОРИСТОВУЮТЬcJI Уповноваженою особою на ПОКРn:JI .ВИ"lpат з mдroтoвкв та 
проведеRIIJI аукціонів, а також на підготовку наступивх аУКЦІОНІВ. 

8. УМОВИ оренди 

8.1. Істотними умовами договору оренди, зокрема є: 
згідно з типовим договором, затвердженим 

- укпад~ ДO~.BOp~ ope~ • 03 03.04 р. N!220 та умовами, визначеними ва 
постановою Кабшету МiвicтplВ Укр8lВИ ВІД • 
аущіоні; 

pїl; 

• оо M"'cnrтnt за цільовим призначeJlВJlМ; - вихориCТВИRJI земeJIЬНОI ".,.,.--

- умови викориCТIIRIIJI земenьної ДЇJIJПDCИ; 
оо ";",1ППtII обмежень та обтюкевь; - ВCТlЩовлевu ДПJIземenьНОI р,и---

_ дотримВRВJI державНИХ будівenьВИХ норм. 
овпЕ Оpraвiзатором: 

8.2. Істотні умови договору оренди, вСТ811 

- термів оренди: 2S років; • .• норма'1'ИВноі грошової оцінки земпі на 
- розмір оревдвоі плати: 10% ВІДсоТКІВ ВІД 

. ЦЇaJIЬHOЇ та Ї!DКeHepHoЇ івфраструктури 
• - здїЙсневu відрахувань ва ~озвиток: буДЇJIIIDЦТВа об'єкта ldiстобудувllllD, 

Шста: 10% звraпьвоі коШТОРИСНОI варто 



ІЗ 

Вl13sвчекоі зriдво. з держвввими _ бу~em.вm.~ кормвlВ, без урахувaиDJI витрат. з 
DPПдбaJDUI та ВВДШ~IIIIJI земеЛЬНОІ д1ШlВКП, ЗВ1JIЬнеRWI будівem.ноro t.sвйдавчиха вІД 

будївeJIЬ. споруд ~ ІНЖенерних мереж, влаштув~ ~вyrpішиьо- та позвмвйдurппсових 
iJD1tеS,ерКИХ мереж І споруд та травспоpmих КОМУВ11СВЦlі. 

в.з. Про умови ореиди мають бyrи поінформовані всі VIlВСRlIICИ. За цієї )'ltsовп 
орraвiзвтор MO~~ відмовити Переможцю в ~8ДеИRі AorOBOpy оренди на умовах, JПCi 
відрізRJllOТЬCJI ВІД ІСТОТНИХ умов, визнаllених зпдво 3 цим ПОРЯДХОМ. 

ВИХОВ)'lОЧИЙ обов'язІСИ міського 
roпови - секретар ради 

І.В.Сапожхо 



ПОДАВВЯ: 

земельноro відділу, за пропозицією 
постійноі комісіі з питань 
розвитку та блaroустрою територій, 

• • 
земельних ВІДНосин, аРХ1текrypи, 

будівництва та інвестицій -

начвnьника земельного B~i~'~:~~i~~г-' 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Л.М.ГУДименro 

В.В.Руденко 



Реєстраційвuй Ilомер 31U1ВИ -----
Дата реЄС1'раціі СС_)) ____ 200_ р. 

Реєстратор ____________ _ 

ЗАЯВА 

Додаток 1 

до Поридку проведeJПIJI аукціону з 
продажу права оревди ЗеАleJlЬНОЇ 

дimuпcн в )І.БроваРII, в редакції 
рішенВJr Броварської міської p~ 
від 27 серпВJr 2009р. Н! иK-6rГ'-a 

ІІа участь у ауКціоні з продажу права оре11дll земельної діЛJlНКП .. \. .... , 
Прошу допУстити до участі в аукціоні з продажу права оревди земельної дimпucи 

ПJlощею __ ra, розтaпfовавої в м. Бровари • 
ЗlUlВвик(повненаІме~~)-______________________________ , 

ІдевтифіІащійвий код або номер - _______________________________ , 

Свідоцтво про державну реєстрацію (Д1IJI юридичних осіб та фізlJ1DDlX осіб -
суб'єктів підприємницької дiJшьностї) - • 

Місцезнаходжевu (місце прожив8ВIIJI) - ______________ .....; 

Керівник або уповноважена особа-_______________ _ 

Паспорт - Н! , виданий «_)) ________ р. ____ _ 

Документ, що посвідчує ПОВНОВ8Же1lllJl керівника або уповноваженої особи - __ 

Реквізити бlllПCЇВськоro рахунку ДЛJI повернеВВJI raравтіЙІІОro внеску: 
Бшu _________________________________________ __ 

01римувач: _________________________ __ 

H!p~:---------------------------------------------

КОдО1римувача: ___ -----------------------------------------

мфО: ______ -------------------------------------
З умовами та правилами проведеВВJI аукціону ознаііомлений та зобов'JI3УЮСЬ іх 

ВИJCо~ати. ВИСПОВJПQю зroду щодо умов сплати комісійноі винагороди орraвiзаціі, JIКВ 
проводить аукціон, поверНeRIIJI або yтpRМaВВJI реєстраційних та raравтійвих внесків. 

«-1) 200_р. 

м.п. (прізвище та івіціапк) 



(3sороmня сторона) 

ПерeJJix документів. ЩО додаЄТЬСJl до ЗIUlВII 

ІОРIІДllчпа особа: 

• нотаріально посвідчені копії установчих дoК)'ltleвтiB; 

• копїJI та орmiвал свідоцтва про державну реєстраціlО ЮРlJДИ1Пlої особи; 
• копів та ОРllПНan платіжного документа про СПЛВ'l}' гарантійного внеску; 

• копїJI та ориnнan платіжного документа про спла'l}' реєстраційного внеску; 

• коппо та ориriнan платіжного документа про опла'l}' Bapтocri інформаціГmого 
паету; 

• довідка про банківський рахунок/рахунки, з JlКИХ здійсиюва11IМfl"ЬCJI розрахунки 
за придбану земельну дimппcy; 

- довідка про відсутїсть заборговаиоcri щодо платежів до бюджетів усіх рівнів; 

- довідка про відсутість заборговаиоcri по заробітній платі; 

- коПЇJI та оригінал докумевта, що посвідчує право уповноваженої особи на 
ВИКОНВRВJI дій, пов' JlЗВВИХ із проведеllВJlМ земельного аукціону (у випадку необхідноcri). 

ФЬпчпа особа: 

- копів та оригівал свідоцтва про державНу peєcтpaцїlO фізичної особи-підприЄМЦJl; 

- копів та оригівan платіжного документа про спла'l}' гаравтійвого внеску; 

- коПЇJI та оригівan платіжного документа про спла'l}' реєстраційного внеску; 

- копію та оригівan платіжного документа про опла'l}' Bapтocri інформаційного 
пакету; 

- довідка про банківський рахувоxlрахувки, з JIКИX здійСRЮватимутьCJI розрахунки 
за придбану земельну ДimIВКY; 

_ коПЇJI та оригівan документа. що посвідчує право уповноваженої. ОСОб~ на 
вИJCОВВRВJI дій, ПОВ'JlЗВВИХ із проведеНВJIМ земельного аукцІОНУ (у випадку неоБXJДRОCn); 

- коПЇJI паспорту; 

- коПЇJI довідки про присвоЄIIIIJI ідевти1}JA~.~ 

Виковуючий обов"JlЗКИ міського 
ГОJlОВИ - секретар ради 

I.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицією 
постійно і комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій
наЧ8JJьника земельного відд· 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступних міського голови 

~~~~~:= Л.М.Гудименко 

В.В.Руденко 



Додаток 2 
до ПорJrДКy проведеlUlJl аущіону з 
продажу права оревди земenьвої 

ДЇJuoIкп в ltl. Броварп, 
затвеРJDКевого рЬпе~ 
Броварської міської ради 

від 27 серПВJI 2009р. Не 1I(56f-f)~ 

Журнал реєстрації 

завв УчаСВllків аукціОllУ з продажу права ореllдll земельпоі діnЯВК11 
1. Реєстрвцііівий номер 
по~. ________________________________________ _ 

2. Дата реєстрації; номер 
доручеВRИ~ __________ ~-т. ____________________ __ 

' • .# ,. 

З. НвйменувВIПUI Учасника - юридичвої особи 
.' 

4. Прізвище. ім'JI та по-ба1Ькові Учасника - фізичної особи. або предствввика Учасвика-
юр~mоооби ____________________________________ ___ 

S. МісцезвахоJDКeRВJI або місце прожив8ИRJI Учасвика (поштові 
реоізши), _______________________________________________ __ 

б. Бавківські 
реоізшиL _______________________________________________ _ 

7. Док:умевт про сплату peєcтpaцilвoro ввеску 

8. Докумевт про сплату гарантійноro BHec~ 

9. Док:умевт про оплату івформвційвоro пакету 

10. З земenьвОЮ дinJIвкОЮ ознайомлений 

11. З ПРВВИJIВМИ проведеВВJI аукціону 

(підпис) 



озвaftо,шеmdi і зroден 

12. 3 ПОРJIДXОМ ОlШати за придбаний 
об'єкт ознвАомлеllИЙ і зroден 

13. Карпсу Учасвика аукціону одержав 

14. Із сaвкцiямlf за порушення правил 

ознайомлений і згоден 

15. Достовірність даних, внесених до 

журнапу реєстрації, засвідчую 

(підпис) 

(підпис) 

(підпис) 

(підпис) 

(підпис) 

Докумевти у кШькості, ________ а.ркymiв 
прШЬпш, ___________________ _ 

(підпис) 

Виковуючий обов"язки міського 
roпови - секретар ради 

.... 1.Б.Сапожко ___ О. 



ПОДАННЯ: 

земельноro відділу, за пропозицією 
постійно і комісії з питань 

°w 
розвитку та благоустрою теРИТОРІИ, 
земельних відносин, архітектури, 

будівництва та інвестицій - '-:::::s=t?"--
начальника земельного B.-r-° ~O ~_ _ __ , І 

-I$.~ 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

" 

В.В.Руденко 



Довідка 
-

Додаток 3 

до ПорRДlCf проведеllllJl аукціову з 
продажу права оревдп зer.lem.воі 

дiJuппcп в "І. Бровари. 
затверджевоro рішеllJl&l 

Броварськоі .,іськоі Paдll 

від 27 сеРJDIJJ 2009р. N!! glff--{"t!.tJГ 

про отримання докуМ..ентів від Учасника аукціону з продажу 
nраваорендиземenьноТділянки 

цк довідка видана Учаснику аукціону з продажу права оренди зеl\fenьнux дinивок в 
. М.Бровари ____ ~~--~--~ ____ ~ ________________________ ~~~ 

(прізвище, ім'., пo-б;m.хові фы�llноіi осоБІ" П08.IО .шRмс.ryвaнИR roplWI'IHoi осоБІ!) 
Втому.що ____________ ~ ____________________________ __ 

, (нвRмenyваНИR УПО8.108аженоі особи) . ~ 
приfburri ваступві документи: 

CL-» ________ 200_р. 

( • • l'nmlUlП прОДC'ПUIИluca УПО8новаженоі особи) поc:w, numпс. ПРІЗВище,. ___ 

мл. 

Ввкоиуючий обов"sзки міськоro 
ronови - секретар ради 

І.В.Сапожко 



ПОДАВВЯ: 

зеМeJlЬНОro відділу. З8 пропозицією 
постійно і комісії з питань 
розвитку та бnагоустрою територій. 
земeJlЬНИХ відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій
начальника земeJlЬНОro ві і. y~ ___ 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник місьхого гоnови 

Л.М.ГудименКQ 

В.В.Руденхо 



Додаток 4 

до Порядку провсдeвJIJI аукціону з 
продажу права ореRДП зе&reJПaНОЇ 

дinявки в &І. Бровари, 
затвердженого pimeRRJII.r 
Броварської &ІЇСЬІСОЇ ради 

від 27 серIПIJI 2009р. Не 12б-б/'-t?f 

IНфОРМ~~ійна картка на лот 

Дата проведеНIIJI аукціону - «_)) ____ 200_ року. 

HaiмeвyвllВllJl ЛОТУ,. - право оренди земельної дїJШIп площею ra, 
рoзтamОВ8ИОЇ за адресою ~: ~ровари, _____________ ' 

Цільове призначе~ ~еrieJПaНОЇ дimoпcи - ____________ _ 
.-

СтрОК оренди - __ І' ____ років. 

Розмір орендної плати - _______ rpввевь на рік. 

Стартова ціва лоту - rpввевь. 

(~caдa. підпис. прізвище та івіціuп npедставНИD Уповвоваженоі особи) 

М.П. 

Вповуючий обов"JlЗКИ міськоrо 
ronoви - секретар ради 

І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицією 
постійної комісіі з питань 
розвитку та блaroуarpою територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій
наЧ8JIЬника земельного відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Л.М.Гудименко 

В.В.Руденко 



ДодатокS 

до Порвдку проведеННJI аукціону з 
продажу права оревдп земельвої 

дimппcп в М. Бровари, 
затвердженого pimellJlDl 
Броварської міської ради 

від 27 сеРDRJI2009р. НІ Ul5 d-pf 

Картка учасника аукціону 

Дата проведеННJI аукціону - «_» ____ 200_року. 
НайменувВIIВJI учасRИICа-__________________ _ 

Прізвище ім' JI тв- по-ба1Ькові преДСТВВRИICа УЧВСRИICа - -----------------
Лот, ва JDCИii претендує учасRИIC: _______________ __ 

(поClUUl, підпис. прізвище та ініціВJШ npедставШIІ8 Уповно.ucеноі особи) 

мп. 



(ЗворотІ,. сmорона) 

Умови проведення аукціону 

(витяг з Порядку проведення аукціону з продажу права оренди 
земenЬНОіділянки) 

4.1. Аущіон провоДJfТЬCJI організаціоо, па проводить аукціон, на підставі 
доroвору з Уповноваженою осоБОIО не РВllіше ніж через зо днів піCJIJI опублікувВIUIJI 
офіцШвоі івформації про проведння аукціону. 

4.2. На ayкцi~Hi ~fОЖУТЬ бути присутні Зареєстровані учасllИJCИ СІХ представJlИXИ), 
представвики органІВ МІсцевого самовридування м. Бровари засобів масової інфОР)lвції та 
[ро)ІвдсысІх організацій. Інші особи можуть бyrи при~yrні на аукціоні за згодою 
Уповвоваженої особи. Аукціон проводитьCJI за HIUIBHOcтi не менше двох Зареєстрованих 
учаcвшdв. 

4.3. У день проведеRВJI аукціону особою організаціЄlО, па проводить аукціов, 
проводитьCJI peEctpaцїJI присyrніх Учаснихів. УчасRИIC (його предста&RИIC) зобов'язlUlИЙ 
пред'пити паспорт та (для представників учасників) доручеRRJI на вчинеНRJI діВ під час 
аукціону, зокрема участь в торгах та підписавня протоколу про результати торгів. ШCJIJI 
цЬОГО представвик оргавізації, па проводить аукціон, видає учасRИIC)' таБJlИ1ПCY з 
номером, па повертається піCJIJI захінчеВRJI аукціону. 

Реєстрація починаєтьCJI за годину та закінчуєтьCJI за 1 О ХВИJDПI дО початку аукціону. 

4.4. ШCJIJI оголошеВВJI початку проведеввя аукціону представвик оргавізаціі, па 
проводить аукціон, ОЗН8Йомmoє Зареєстрованих учасвиків та приcyrнix ва аукціові осіб з 
основними правилами проведеввя аукціону (в частині, що безпосередньо стосуєтьCJI 
проведеВВJI аукціону піCJIJI цього оголошеRRJI) та оголошує івформацію щодо: 

_ хар8lC'1'CРИСТИХ земельвої ДЇJIJIВICII (міСЦСЗН8ХоджеllJlJl, I1:?O~ цільового 
првзвачсввя, можливі види фувхціонвльноro ВИІСОрИCТ8ВВJ( земельНОI ДШJDIICИ, умови 

ореиди тощо); 

_ зaraпьної кількості зареєстроваивх Учасвиків, допущених до аукціону; 

- стартової ціви лоту. 
4.5. Проводить аукціон Ліцитатор в ваступному порJJДJCy. 

Аукціов почиваєтьCJI з оголошеВВJI Ліцитатором харахтериСТИІС л~ ~ cтa~BOЇ 
ціви. ЯJCщо проТJП'OМ '1'рьох ХВИJIИR після '1'риразового оroлошeвD стаРТОВОI цІВИ ВІХТО З 
З • висловив б8ЖIIВIIJI придбати лот за ЦlВою, оroлошеною 
~реЕСТроваиихб учаСВИJ(1Вб"~:U1І' виспови лише один Зареєcrpовав:иІ учасвик, аукціон 

JI1ЦВТaтopoм, а о таке ~ .... 
DpJIIDПIJIЄТЬCJI. 

• 'сть придбати лот за стаРТОВОІО цівою сповістили ве МeвПJ п 
У разІ коли про ГОТОВВ1. б' ""'є стаРТОВУ ціну запропоноваву 

двІ З • учасВИlCll, JIiЦИТВтор з ІЛЬ-" . '. 
з apeєcтpOВВВl (далі _ ціва), ва крок аYJЩIОНУ з под8JIыпим ПОCJПДОВВDf 
ареєстровJUIИМ учасИИКОМ vrm10нy ВСТВІІОВЛЮЄТЬCJI Ліцитатором за ПОГОджeввJIМ 
збuп.шеввям ціви. 3вачеlПUl кроку 11,,-- .. ціви 
3 ОРгаиізатором у межах до 10 відСОтхів стартово! . • 

• вїДМОВИЛИCJI придбати лот за стартовою ЦІНою, 
Зареєстрованим учасlПlIC8М, JIIQ 

rapaвтiВвi ввески не повертаІОТЬCJI. • 
• СВИІСІІ повщоМJШOТЬ про Baмtp придбати лот за 

у ході ауІЩіову Зареє~оваВ1 уча способами: ПЇДIШТJIМ таБJIИЧICИ З номерОМ, 
ОГОЛошевоіо ЛЩiriaтором Ц1ВоіО ~O)Ia иiiвПfJI ціви, запропонованої ліцитаТОРОМ 
Повервутим до ліцитаторІ, що зacвJдЧYЄ пр 



(прпrllUl'1"Пl пропозиції ціви без roлосу). або пiдвJrтrвr таБJlП1ПCll з одночасним 
О~JlошеllllDl c~oєi п~о~озиції СТосовно ціни ЛОТ&, па ПОВJDПlа буш більшою, ніж названа 
тЦ1rraтop~", ~Ш&, MUIIMYМ на ОДlш крок аукціону, впс обов'JlЗКОВО краТНОIО кроху 
(пропозицІЯ ЦlJIП З голосу). 

• Якщо ~апр~понована ЗареєС1рОВаним учасником ціна перевищує оголошену 
JJЩПТ8ТОРО", ЦІНУ, ЛІЦитатор назПDає номер учасника і повідоt.uurє про йоro ПРОПОЗJЩіIО. 

у разі копи цін&, запропонована з roлосу одним із Зареєстрованих учасників, 
більша за ціну, .оголошену Ліцитатором, вne не кратна кроху аукціону, Ліцитатор трактує 
'1'ВКУ пропознцuо п зroду Зареєстрованоro учасника збільшнти ціну на відповідну 
кількість кроків аукціону, називає номер цьоro Зареєстрованоro учасника і запропоновану 
ним ціну, кратну кроху аукціону. 

МОВЧВIIIIJI Зареєстрованого учасник .. що першим піднJIВ таБJlИ1ПC)' з номером піCJUI 
оroлошеllllJl ліцитатором ціни, тpaктyaьCJI JП( згода Зареєстрованоro учасllПКВ на 
запропоновану Ліцитатором ціну. ШCJIJI цього Ліцитатор називає номер Зареєстрованоro 
учасника, що першим підвп табтmcy, і оroлошує наступну ціну, збim.шену на крок 
аукціону. 

у разі копи ПРОТJlfОМ трьох ХВИJIИII niCJIJI триразовоro повтореllllJl останньої ціни не 
буде запропонована вища цін .. Ліцитатор закінчує TOprн за лотом одночасно з ударом 
ayкцiolllloro молотка та проroлошеllВJlМ спова "Продано", називає ціну продажу лОТІ, 
номер ПеремоXЩJI і ВИICJIИI(ВЄ його ДJIJI підпнCВIIIIJI протоколу, JDCИЙ BCДerьCJI під час 

аукціону. 

4.б. За результатами аукціону орraнiзація, па проводить аукціон, cКJJ8Дaє протокол 
в вому зазна1fВЄ: 

- назва лоту; 

- стартова ціна лоту; 

- результати тopnв (ocтaТ01flla ціна продажу); 

- прізвище, ім'JI та по батькові або HalмeнyвВIIIUI ПеремоЖЦJI. 

4.7. Протокол аукціону підписуєтьCJI Перс:можцем і Ліцитатором та затверджуєтьCJI 
УПОВlІоваженою особою у день проведеВИJI а)'lЩ10НУ. 

О • ВКЇВ1feВIIJI аукціону підписаний JIiцитaтором протокол аукціону 
~азу ШCJIJI з ":3 особі ШCJIJI CПJIап переможцем комісійної винaroроди в 

персдвєтьCJI уповноввжсlUA . б· 3· 
• • 4DL • 1fIIОЇ ціви продажу лоту в строк не шьше ДІІІВ з ДВJI провсдCIIВJI 

РОЗМІРІ 7а ВІД остато ИТJIf з протоколу 
аущїону Уповноважена особа передвє переможцю в • 

~. ИВCJI щ. підпис8ВIIJI протоколу, позБВВJUlЄТЬСИ права на 
Переможець A1\IU& ВІДМОВ • П • 

, .. До протоколу ВІІОСИТЬCJI запис про ВІДМову еремоЖЦJI ВІД 
ПОДIUIЬ~ Y1fВcть в ayкцt0В1. . отокOJI підписуєтьси Ліцитатором та затверджуєтьCJI 
йоro П1ДІІИCВIIIIJL У цьому разІ пр в • ону сума raрантійвоro внеску 
УПОВIІОВаженою особою У дс:вь проведeВIIJI yкцt , 
ПеремоZЦlO не повертаєтьси. 

• оі КЇJIЬКocтї У1fВСвиків, ЩО вИJlВИJIИ бlDКВllllJl придбап 
За умови H8JlВHOCТ1 достатвь еиь провсдеВIIJI аущіону. 

лот, Уповноважена особа поноВJIЮЄ торги у ДІ ._ 
• аввм Y1fВC!IВКOM JIК реєстрaцiiiв:иl внесок та за 

4.8. КОШТИ CПJIВ1fСВ1 Зареєстр~в 
інФормацііів:иІ пакет поверневвю не ПЇДJIJП'IIIOТЬ. П 

еІІТИ ЩО підтверджують CПJIату epeмozцeм 
4.9. КоПЇJI протоколу та ~oкyм ціви 'лоту відповідно до yюraдевоro доroвору 

ВВЗllа1fеної за результатами ayкцt?НY ю ДJIS прJIЙВSТfJI рішеВIIJI Орraнiзатором про 
JCyпiвпi-продажу права ope~ є mдCТВВo 



)'КJIaдellRJl між БроваРСЬХОIО міСЬКОIО Радою та Пере •• ожце •• ДОГОВОРУ ореllДП зе..eJlЬної 
ДЇJUDПCП. 

4.10. Усі СПО~П (розбіжності) ЩОДО порцку проведеRJIJI аукціону розв'язУІОТЬCJI 
(вреrynьoвуютьCJI) ПІД чвс його проведеllllJl оргввізвціао, па проводить аукціон, зв 
поroджеlПUlМ 3 предствввихом VповноважеllОЇ особи. 

4.11. ГарввтirППІЙ внесоК перерахов)'ЄТЬCJI всім VЧВCПRКВ. відповідно ДО пункту 7.2 
цьоro ПорИДХУ пв іх поточні рахунхи, зазнвчені в документвх, JDCi ДОДВlОТЬCJI до зlUlDИ про 
участь в аукціоні, крім ПеремоЖWI та Учвсників, JIКЇ не випили бажаиu придбвти пот зв 
cтaPТOBOIO nіНОIО. 

4.12. Реєстраційні внески повернеlllПО не пiдnяraють, крім випадхів, передбвчених 
nпм ПОРJlДКОМ. 

4.13. під час проведено аукціону (від моменту його початку до завершеВВR) не 
ДО380JlJlєrьси: 

- в'1'р)'Ч8IПIJI В будь-RXИЙ спосіб у торги осіб, що не З8RВJIені в торгах зв ковкретним 
потом; 

- переміщеRRJI у зani, де провоДRТЬCJI торги, без дозволу Ліцитатора; 

- вчинеВВR iвmиx дій, що порушують поридок проведеННJI торПв. 

4.14. ЛЩитатор ДJIR ycyвeНRR порушень та поновnеНRR поридку має право: 

- усво попередити Звреєстрованого учасника чи присynпo особу про YCYВeJDIJI 
порушень, вne не більше одного разу зв кожииіі вид порушень; 

- вимaraти від Зв реєстрованого учаснихв чи присутньої особи З8їJИШИіИ звn тopriв 
зв иеодворазове порушеВВJI поридку проведеНRJI торгів; 

_ тимчасово ПРИПИВИІИ проведеНRJI Byxnioнy та ого~осати перерву у разі 
порушеввя ЗвреєстроВ8ВИМИ учвсниками ПРВВИJI проведеННR торпв. 

Ввков:уючий обов"JlЗХИ міСЬКОГО 
roпови - секретаР ради 

І.В.Свпожко 



ПОДАННЯ: 

земельноro вЩцiny, за пропозицією 
8U.. • ••• 

ПОСТІИНОІ КОМІС11 З питань 

розвитку та благоус'1'рОЮ територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій -
начальника земельного Bi.,...,....·~_--

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Л.М.Гудименко 



Договір 

Додаток 6 

до ПорRд:ICY проведенmr аYJЩiову з 
продажу права ореидп зеr..enьвої 

дiтппar в м.Броварп, 
затвердженого рішеllНJlМ 
Броварської міської ради 

від 27 серпня 2009р. 1(!! tUб q-d~ 

купівлі-продажу права оре11дll земельної діЛЯllКП 

м.Бровари " 

Броварська міська рада Київськоі області (вадапі - Продаве"ь) в особі 
що діє ва підставі 

_____ з однієї сторови, та 
(вадani - Покупець) в особі ---------------, -ІЦ-о-д.-·є 
ва підставі ___________ -', з дpyroi сторови, ух.п8JIИ цей договір про 
ВИICJJ8Деве JIИЖIIе: 

1. Предмет договору 

1.1. Відповідво до результатів аукціону з продажу права оревди земепьвої дiтппar, 
підтверджевих протоколом аукціону 1&_ від «_» 200_ року, Продавець 
передає, а Покупцеь оплачує та приймає право оревди земепьвоі дішопси, З83Вl1'lевої в 
пyвxri 1.2 давого Договору, ва )'Мовах, зазвачених в пувхті l~ ~oгo Доroвору. 

1.2. Договір поmиpЮЄТЬСІІ ва право оревди земельвої дiJuппcи визвачевої 
ваступвими харахтериСТИІС8МИ: 

• місцезваходжеввя: м. Бровари, _________________ ~ 

• площа- ra; 

• ціпьове призвачеввя-_-------------------~: 
• вumшоБМ~еввятаО~вви-___ ----------------J: 
• вормативва грошова оцівка - гривевь. 

1.3. Право оревди земепьвоі ДЇ1IJПIICИ, придбане за цим доroВОРО)', передбачає: 

• строк оревди - __ років; 

• оревдва плата _ гривевь ва рік. 
Iвmi умови оревди визваЧ8ІОТЬСІІ доroвором оревди земепьвої дimm:ки, JПCВЙ 

СТО рови ухпв,цуть ва підставі ДIВoro Доroвору. 

2. 3060В'~@"'ЩІ cтqgїJI 

2.1. Продавець зобов'JJЗ)'ЄТЬСЯ: 



2.1.1. Передати Покупцеві орав 
доroвору оревди земenьної дinяпки прс:.::евди ЗСАICJlЬRОЇ дiтuпcп !ПJUIXоr-1 yxnвдCВRJI 
дакоro Договору. м - капендарвпх днів з r-IОr-lевту yxnвдeВRJI 

2.1.2. Надати Покупцеві всю іпфо . 
зазначеної в пункті 1.2 Даного доroвору :а"умIВЦUO _щодо характеристик зC1tICJIЬНОЇ дinвmcи, 

, ОВ 11 ВRКОРПCТ8RИJt. 

2.2. Покупець зобов'язується: 

2.2.1. Оматити вартість придбе 
(п'nи) бавхівсьJCIIХ днів з моменту укп oro права орепди земCJJЬНОЇ дimnпm протJlГOМ 5 

вдення nLoro договору. 
2.2.2. Прпiburrи від Продавця право орен - • _ . ди земелЬНОI д1JIJIИКИ ПUUlXОМ yкnадеИIUI 

доroвору ореиди земелЬНОI ДШJIНХН ПРОТJlrQМ 1 О (десяти) . 
yкnвдeВВJI даного Договору. К8J1евдарних ДНІВ з r-IОМенту 

3. Порядок розрахунків 

3.1. Покупе~ ОlШа~є придбане право оревди земельної дimmxи JПJUIXОА. 
перерахув8ВJIВ КОШТІВ на банювський рахунок Продавцн, зазначений В цьоltry доroворі. 

3.2. Вартість права оревди земспьної ділянки, визначена за резуnьтвтами аущіону з 
про~ права оренди земельиих дimIвOK в м. Бровари згідво з протоколом аущіову 
Nи_ ВІД С<_)) 200_ року, становить rpивень. 
З ypaxyвllВВJlМ попередньо сплаченоro Покупцем rapaвтiiвoro внеску в сумі 
_____ rpивень оплаті за цим договором пiдтlrвє rpивень. 

зз. Покупець зобов'язується ОПЛВТRТИ вартість права оренди земельної дinвmcи в 
повному розмірі ПРОТJIroМ 5 (п'JIТИ) бавківських днів З MOMeR'1')' УХПВДeJIIIJI даного 
ДоroВОРу· 

4. Відповідальність сторін 

4.1. У ВИП8Д1(8Х невико!I8ВВJI або венвnежвоro виконВВRJI зобов'язвиь передбачених 
ЦИN Договором, Сторони несуть вїдповідапьвість зriдво З IJIIВIIIW законодавством 
Украіви. 

4.2. Сторони не Hecyrь відповiдвnьвiсть за порушеВВJI своіх зобов'язань за цим 
Доroвором, JПCЩО таке порушеВВJI було вИ1tШПCВВо змінами в ЧИВRому законодавстві 
Украіви. 

. 4.3. В разі порymеВВJI Покупцем fIYIIПY 3.3 дaв~~ ДоroВОРу Продавець має право 
1IJДN0вllТИCJl від yxпaдeВВJI договору оренди земельН01 ДIJDIIIJCИ. В цьоltry випадку ДаВИІ 
Доroвір ввuarrиметьса припивевим в ОДllоcroроввьому порцку з момекту arpимВIIВJI 
ПОICyJЩем повідомncввs ПроДВВЦJI про відмову B~ доroВОРу· Сппачевиіі Покупцем 
rapавтійвий внесок в цьому вип8Д1СУ повернсввю ве ПiДJШ'ВЄ. 

S. Форс-мажорні обставоно 

5.1. Сторони звілыuпo'l'ь~ від відповїДВJПdIОс'1'і за чаCТJCове або пов~е невиковВIIВJI 
Зобов'язань за цим Доroвором, J[ICIЦO це невикОН8!IIDI є DpJIМИМ. BacmдкOM обставив 
ВСПереборноі сили, щО вИВВICJIИ ПЇCJlJ( підписВIIВJI ДоroВОРу, JIIQ Сторони ве Moгnв 
передбачити та попередити· 

6. Термів діі договору 



6.1. Договір набуває чпввості з ~IO~leнтy пiдmlcaJIJIR ЙОГО Сторов_ш і діє до його 
остаточного викон8ВВJI. 

6.2. Одвостороввє розірвВIПIJI даного Договору допускаЄТЬСR ВІIXJПОЧВО В випадку 
зазначеному в пувкті 4.3 даного Договору. 

7. РеКВЇ311ТП сторін 

Продавець 

Броварська міська рада 

07400, м. БроваРІІ, вуn. Гагарін&, 1 S 
вІр ____ _ 

Вmcовуючиіі обов 'язки міського гоnови -
секретар ради І.В.Сапо:ао 

Вповую1DlЙ обов"язки міського 
гопави - секретар ради 

Покупець 

І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицією 
·u.. . ... 

ПОСТ1ИНОl KOМlCll З питань 

розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій -
начальника земельного в· · 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Л.М.ГудимеIlJ(О 

В.В.Руденко 



# If1() 
"-' 1'-1)1· lJЮJ ,. 

Виконуючому обов'язки міського 
Голови - секретарю ради 

Сanожку І.В. 

ПОДАІШЯ 

Земельний відділ міської ради просить Вас розгmmyти на черговому 
звсідаииі сесії міської ради питанНJI про ПРОДаж права оренди земельної дimппcн 
ІШощею 0,0068 ra, розташованої по вул. Гагаріна, І-а: 

1. Продати право оренди земельної дiJumки площею 0,0068 ra, розташованої 
по вул. Гагаріва, l-а, ПIJIJlXом npоведеННJI аукціону. 

2. Затвердити ПОРJIДок проведеННJI аукціону з ПРОДажу права оренди 
земельної дiзuIнки (дoдaєrьCB). 

3. Визначити уповноваженою особою на підготовку та проведеННJI аущіону 
комунальне підприємство Броварської міської ради <dJровариіивестбуд». 

НаЧ8JIЬНИІС земельного bi'_· .• J-_ 

л.м.Гудименко 



Затверджено: 

РішенRJIМ Броварської міської рвдп 

від 27 сеРПНJl2009 р. Ни bIY6J?~ 

Порядок проведення вук · 
ЦІОНУ З продажу права оренди 

земельної ділянки 
ПОРJIДок проведеНRJI аукціону з п о 

ЛордОХ) розроблений відповідно до к:Н .цажу ~paвa о~енди земельної ДWНКИ (нвдапї -
Господарського та Цивільного кодексів ~I ~КРВlни, Земельного кодексу Украіни, 
Украіни «Про місцеве самОВРИДУВВRНJI в ~ВI:~. юджетног~ кодексу Украіни, Законів 
Maltвa, майнових прав та професійну оціно кр !», «~po ОЦІНКУ земель», «Про оцінку 
нормативно-правових актів з п чпу ДІJIJIЬНІСТЬ», ~<Про оренду землі», інших 

итакь регутоВВRRJI земельних ВІДНосин в Украіні. 

1. Загальні положенни 

1.1. Цей Порядок визначає процедуру підготовки орraнізап;ї та 
земельного аукціону (' . ) ,- проведеRRJI _ . дат - аукцІОН З продажу права на оренду земельної дimnucи 

зазначеВО1 в пymm 1.2 цього Поридку. ' 

1.2. У цьому Положенні наведені llИЖЧе терміни ЗВСТОСОВ)'ІОТЬCJI У такому зваченні: 

- аукціон - форма проведеRRJI земельних тормв, за ПОЮ об'єп тopnв продаєтьCJI 
~, що запропонував за нього вайвищу ціну, па фіксуєтьCJI у ході проведеRRJI 
тopnв mцитaтором; 

- гаравтійвий внесок - внесок, JIКИЙ має сплатити претендент до ПОДIIIIIIJI ЗВJIВи на 

участь у аукціоні JIК забезпечеRRJI своіх зобов'JI3ВRЬ в разі перемоrи у аукціоні та JIКИЙ 
ClШIДВЄ 10% від стартової ціни лоту; 

_ зареєстрований учасник - учасник. JIКИЙ, оплатив реєстраціАнвй та raравтіАвий 
внески та зареєструвавси перед початком проведеRRJI земельвого аукціону; 

_ земельва дimппca - земсшьва дiшпuca площею 0,0068 ra, розташована в м. Бровари 
по вул. Гагарінв, І-в, з цinьовим призвачеВIIJIМ - землі комерційного викориC11lВllJl; 
. _ крок аукціону _ мінімальва ввдбавка, ва пу в ході аукціону здilсвюєтьCJI 
mдвищеВВJI стартової та кожної ваступвої ціви пота; 
. _ піцвтатор _ представник орraнiзаціі, па проводить a~OB, - фізичва особа з 
ВJДпОВЇДИою підготовкою тalабо досвідом проведеВВJI торпв, па безпосередньо 
DpoВОдвТЬ торги ва аукціоні; 

_ лот _ право на оренду земсшьвої ДЇJIJIIIКИ з визваченими УМОВІМВ її оренди, ЩО 
BIC'1'aIUuIEТЬCJI ДJIJI продажу ва аукціоні; 

- організатор - Броварська міська рада; 
_ орraнiз • ollU'l'f. аукціов - спеціanізована орraнізацis. па має необхідні 

_ пров aц1JI, ~a пров .-:--___ обnвдв8ВIIJI '1'в фахівців з відповідним досвідом 

6 
едеlПlJl аукцІОНУ прим1Щ~. 

ро ОТВ; 

_ орендодавець земсшьВОЇ ДЇJUIIIКII- Броварська міська рада; 
_ переможець _ особа з числа учасJDUCiв. JКВ У ході аукціону запроповувanа за пот 

lІа1івищу ціну; 
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