
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київськоJ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г: Про продаж права оренди земельної ділянки І 
площею 0,0351 га, розташованої по вул.Короленка,б4-в 

РОЗГJDIН)'Вши поданнв земельного відділу від 18.08.2009 року Н!1591 
про продаж права оренди земельної ділинки площею 0,0351 га, розташованої 
по вул. Короленка,б4-в, керуючись ст.lб Закону України "Про оренду землі", 
ст.ст. 124, 127, 134-138, п. 12 Перехідних положень Земельного кодексу 
Украіни, п. 34 СТ. 26 Закону Украіни «Про місцеве самоврядуванНJJ в 
Украіні», а також враховуючи пропозиції постійної комісії з питань розвитку 
та блaroустрою територій, земельних відносин, архітектури, будівництва та 
інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Продати право оренди земельної діJIJJНКИ площ~ю 0,0351 ra, 
розташованої по вул.Короленка,б4-в, ШJIJIXом проведеВIUI аукЦ1oну. 

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

3. Визначити уповноваженою особою на підго~вку ~ пр.?ведеВIUI 
аукціону комунальне підприємство БроваРСЬКОl МІСЬКО1 ради 

«Бровариіввестбуд». 

4. Контроль за виконaнНJJМ цього рішенНJI. помасти на ~ocтiilнy 
Комісію з питань розвитку та благоустрою територій, земельних ВІДНОСИН. . . . ., 
арХ1теxrypи, будівництва та lнвестИЦ1И. 

Виконуючий обов'юки міськоro 
Голови - секретар ради 

м.Бровари 
від 27 серmш 2009 року 
Н! t'r;!-Іб-t5fJ-О.г _ 

І.Б.Сanожко 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицією ....... . ... 
ПОСТ1ИИОI КОМІСII З питань 

розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 

будівництва та іивестиці~ -. __ -I--:::=;~~ 
начальника земельного B1ДД1 ... ~-

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Виконуюча обов'пп начальника 
юридичного відділу - головний 
спеціаліст юридичного відділу 

Начальник управліиви 
містобудування та архітектури
головний архітектор міста 

Виконуюча обов'пп начальника 
загального відцілу - головний 
спеціаліст зaranьного відділу 

Голова постійної комісії з питань 
розвитку та ~JIагоустрою територій, 
зем~них ВІДНОСИН, архітекrypи, 
БУДІВНицтва та інвестицій 

000541 

Л.М.Гудименко 

В.В.Руденко 

А.В.Баба-Мірзоєва 

Л.Є.Рибакова 



Затверджево: 
РішеНIIJIМ Броварської міської ~!'J! 
від 27 сершur 2009 р. Не U~~] '-е)Г 

Порядок проведення аукціону з продажу права ореНДІІ земельноІ 
ділянки 

Поридок пров~е~ a~oвy з продажу права оренди земельвої дimnпm (вадапі _ 
Порядок) розробленни ~lДПовlДRО до КовСТИ'І}'ЦІЇ Украіни, Земельвого кодексу Украіпи, 
Госп~дарського ~a ЦIIBlnЬHoro кодексів Украіни, Бюджетноro кодексу Украіни, 3ахонів 
Укpauш (<Про МІсцеве caмOBp~aнНJI ~ Украіні», «Про оцінху земель», «Про оцінху 
майвІ, майнових прав ~ профеСIИНУ ОЦІНОЧНУ дUuп.ність», «Про оренду землі», інших 
DОР.lативво-правових ВXnB з mrrвиь регуnювlUIНJI земельних відносив в Украіні. 

1. Загальні положенни 

1.1. Цей Поридок визвачає процедуру пiдroтовlСИ, оргавізвціі та проведевu 
земепьвоro аущіову (далі - tl)11Щіон) З продажу права ва оренду земельвої ДЇJUIВхи, 
зазвачевоів пyвкri 1.2 цього ПорJlДК)'. 

1.2. У цьому Положевві ваведені lПDКЧе терміни застосовуютьCJI у тахому звачевві: 

- аущіов - форма проведевu земельних тopriB, за ПОІО об'єкт торгів продаєrьCJI 
учасвиху, що запропонував за нього ваівищу ціну, па фіхсуєrьCJI у ході проведевu торгів 

niциraТОРОМ; 

- гаравтійвий ввесок - ввесох, JПCИЙ має сплатити претендент до подlUПlJl зlUlDИ ва 

участь у аущіові JIК забезпечевu своіх зобов'JlЗВВЬ в разі перемоги у аукціоні та пий 
CXJI8ДВЄ 10% від стартовоі ціви лоту; 

- зареєстровавиі учасВИІС - учасвих, JIICИЙ, оплатив peєC1paцi~ та гаpaиriйиий 
внески та зареєструвався перед початхом проведеВВJI земепьвоro а)'lЩ10ВУ; 

_ земельва дішппса - земепьва дiJuппca ПJIощею 0:0351 ra,. розташована в м. Бровари 
по вул.Корonевха,64-в, з цільовим призвачеВIIJIМ - зеМЛІ KOMep~oro ВИІСорИCТIUIIIII; 

_ хрок аукціову - мівімапьна надбавха, ва IIIC'J в ході аукціону ЗДЇЙсвюєrьCJI 
підвищeвu стартової та кожвої ваступнОЇ ціви лота; 

• _""auv op_т02ВЦU- ЯІСа проводить аухціон, - фізична особа з - mцитaтор - пред"l.~ .. ---, . 
ВЇДПовЩвою пiдroтoDICОЮ тalабо досвідом проведeВВJI торпв, па безпосередньо проводить 
торrи ва а""""ові· 

~.~ , -
епьвої ДЇJUПIICИ з визначеними умовами u оренди, що 

- ЛОТ - право ва оренду зем 
ВИC'l'lllUulєтьCJI ДПJI продажу ва аущіОні; 

- оргавізатор - Броварсьха місьха рада; • • • • 
• • . он _ спеціапізовава ОpraR1З8Ц1И, ЯІСа має веоБXJДID 

- орnunзlЩ1Jl, ~a прово~ ayxцt б IUШJI та фахівців з відповідним досвідом 
дпа проведеввя аукцІОНУ примuцеввя, о Jl8ДІІ _ 
роботи; 

"1 m"cnnnI - Броварсьха місьха рвда; 
оо орендодавець земeJIЬво p,w'---

ввхів яха у ході аукціону запрОПОВУВ8JIа за JlОТ 
- переможець - особа з ЧИCJIа учас , 

Raliвищyцїву; . 



- реєctpaцirППІЙ ввесок - внесок, JIICПЙ 
учасника аукціону і JПCПЙ с претендент спnа1l)'Є за реєстрацію ЙОГО як 

• • nPВІОВУЄТЬCJI на покрнтnr витрат щодо npоведеRRJI аyrщiону. 
розшр peEctpВЦIfmoгo внеску особою становить 17 (сімнадцять) гривень; , 

- crapтoBa ціна - ціна права на о - . -. • ренду земельно. ДШJIRІСИ, з ЯКО1 РОЗПОllПRаєтьCJI 
продаж лота ва аУКЦІОНІ; 

• - уповн~важена особа - визначена Броварською t.lіською радою ЮРпдпЧRа осоБІ, 
lІСІ1 ЗДlЙСIПОЄ ПІДГОтовку лота до продажу на аукціоні; 

- уповноважена особа учаСНlfКа - осоБІ, па діє в інтересах претендента на підставі 
нвпежвпм 1ІІ1НОМ оформленої_довіреності або cтaтyry (положенн, засновRRЦЬКОГО 
договору) учасвиха - ЮрИДИЧНО. особи; 

- учасВ11К - осоБІ, яка відповідає встановленим цим Положевпм та ЧlIНВИМ 
з~ово~ством вимогам, подала відповідні документи та зареєстрована Виконавцеt.1 
ВIДІІОВlДВо до цього ПоложеRВJI. 

I.З. Орендарем земельної ділянки може бyrи ГРОМ8ДRНин Украіни та інозеt.mої 
держави, особа без ГPOM8ДRHCТВa, українська та іноземна юридична осоБІ. 

1.4. РішеНRJI про вадавви земельної діливки в ореаду за результатами аукціону 
затверджує Броварська міська рада на підставі Протоколу аyrщiову та документів, що 
підтверджують сплату Переможцем визначеної за результатами аyrщiову ціви лоту 
відповідно до укладеного договору купівлі-продажу права оренди. 

1.5. Уповноважена особа має право відмовитнCJI від проведеВВJI аyrщiову не 
пізніше, вьк за 10 днів до іого проведеRRJI з обов'JI3КОВОЮ публікацією офіційної 
іиформаціі про cкacyвВВВJI аукціону із ЗВ3llачеRИJIМ причиии cкacyвВВВJI на офіційному 
C8Й'rЇ міської ради У мережі Інтернет. РішеВВJI Уповноваженої особи щодо відмови від 
проведеВВJI аукціону може бути скасоване Бровар~ькою міською радою. 

ПовідомлеlПlJl про cкacyвВВВJI аукціону не пізніше ніж наступного ДВJI піcnи 
ПРIlЙВПrJl рimеlПlJl про іого скасувавп надсилаєтьCJI Орraвiзатором усім учасникам, ві 
подапи ЗВJIВи про участь в аукціоні та ліцитатору. 

У разі cкacyвВВВJI аукціону Уповноважена особа повертає учасникам peєcтp~ 
та гаравтійві внески, сплачені ними у зв'~ку З поДВВВJIМ ЗВJIВ про участь в аyкцlОШ, не 

пізніше ніж протягом п'JlТИ банківських ДВ1В. 

РішeвJIJI про cкacyвlUlВJl аукціону може бути оскаржено в судовому поридку. 

1.6. Контроль за підготовкою та проведеВВJIМ аукціонів здійснює Орraвiзатор 
безпосередньо або через своі орraви. 

2. ПоввоважеВВJI ЩОДО орrавізаціі та проведевНJI аукціону 

2 1 3 б .tnn.O-1 mдro. ТОВКИ та проведeВВJI аукціонів, Броварська міська •• мeroю езпосер_ 

рада призначає Уповноважену особу. . 
2.2. Уповноваж~а о~ба має наступні поввоважевп: 

_ зДЇЙСВlOє підготовку лоту до аукціону; 
. Ф • про проведевп аукціону, умови участі в аукціоні, 

- оприmoдвює ш opМ8ЦUO 
відмову від проведеВВJI аукціону; • • 

Учасників з івформВЦІЄЮ щодо проведCВВJI аукціОНУ (в 
- забезпе1l)'Є озваіомлeRВJI. овами оренди· 

тому числі з цим ПОpJIдКоt.I), інфорМВЦІЄЮ по лоту, ум , 

_ приймає документи від Учасників; 



- відкриває охремиі бamdвсьКІІЙ рахунок ДпR обcnyroвувDIIИJI аукціонів; 
- niцитaтора укладає договір з орraвізацією. JIКIl проводить аукціон; 

- првіы�єє від Учасників реєстраціЬі та rapamiAнi внесrш. рeaniзує івфорltfаціfmі 
ПВКc:m по аукцаону; 

- ~epeдaє організації. яка проводИТЬ аукціон. документи. необхідні ДпR реєстрації 
Учасmпaв в день проведеННJl аукціону та проведеНlIJI аукціону; 

- повертає СІШачені rapaнтiAнi внески Зарсєстровaиm.f учасникам які НС перeltfОГms 
в аукціові (крім випадків. визначених цим ПоnожеНlIJIМ); • 

- піCJIJI прнiiRJrrrJl РішеНIIJI про H8Д1НIIJI зeltfenьної дinянки в оренду за резуnьтвТDШ 
аукціону. перераховує на визначений БроваРСЬКОIО міською радою рахунок гарантійві 
внески Переможця; 

- приймає рішеНRJI про припинення тalабо поновnеИRJI аукціону у випадку 
ВИJDШеВВJI порymеНRJI порядку проведеRНJI аукціону, пе може ВIШIRyТИ ва ііого 

результати. а таюко у інших випадках, передбачених цим Порядком; 

- приймає рішеНИJI про пововnеВНJI торІів по nоту або припинеВНJI аукціону. у 
випадку КОJIИ Переможець відмовивCJI від підпнCВRНJI протоколу аукціону; 

- приймає рішеВRJI про визнання недійсними результатів аукціону в разі 
ВlШlJlеВВJI піCJIJI заківчеВRJI аукціону порушень, які ВПJIИII)'JIИ (могnи ВПJIIIJIY1'И) ва ііого 

результати. 

2.З. Оргавізація, яка проводить аукціон, зanyчаєтьCJI до проведеввя аукціону 
УповвоважеВОIО особою. 

2.4. Оргавізація, яка проводить аукціон, має ваступві поввоважеВВJI: 

оргавізовує пiдrотовку приміщeвJIJI, обnвдвaнRJI та персонапу ДJJJI 

безпосереднього проведеВВJI аукціону; 

_ проводить реєстрацію Учасmпdв в день проведеВВJI аукціону; 

_ за погоджеlDlJlМ з Уповнов~еною ~СОб~Ю та відповідно до цього ПОPJIДКY 
приймає рішеВВJI щодо допуску ва аУКЦІ0В1рCnX ОСІб; 

_ самостійво призначає ліцитатора ДJIJI проведеВВJI аукціону; 

_ забезпечує ДО1рИМ8JDIJI порядку під час проведеВВJI аукціону; 

_ спадає протокол про результати аукціону. 

3. Підrотовка лоту до продажу ва аукціоні 
• бiJIЬПI як один мїсиць та ВICJIIOчає забезпечeIШJI 

З.l. I!iдroToвкa ayICЦlOНY 1риває ве цим ПОpJrДXОМ) Уповноваженою особою: 
ОРraвiзатором або {у ВИПадках визвачеВВХ _ • 

_ ї о· ЛОТІ та затверджeВВJI craPТOBOl ЦlВВ nота; 
- замОВJIеВВJI схспеРТВОl ~ошо~о ~етодВи, затвердженої ПОСТІВовою КМУ 

експертна оцівха проводитьCS B~OBJДIIO Д дорівнює ціви, BCТlВoвneHoї за результатами 
від 11.10.02 р. NеlSЗl. Стартова Ц1ІІа Лота 
еКспертної rpошової оцівхв; _ • . 

• ЧJlоro паспорта зсмeJIЬВОl ДiJIJIВICII, 
- виroТОВJIеввв тexm оnевди земельвої дimппcи ва . еввв про продaz права r 
- оприmoдвеВВJI пов1ДОМЛ 

~ioвi DШJIXом: 
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- опубniкувВIПIJI oгonomeRIIJI в raзеті Броварської t-Ііської ради «Броварська 
панорама» та па веб-саАті Броварської міської радо із ЗD3начеRRJIМ розшру 
та Мlсцезпаходжеmц земельної дiтnпas, іі цільового ПРIDначеВВJI, Hot-Iepa 
телефону, за JIК1n.I t-IОжва ОТРIВlати додаткову інформацію; 
- розt-lіщеlПlJl на земельній дimпщі peКnDIВoro інформаціfтого щпта; 

- передачу відповідних матеріалів Орraвізатором Уповноваженій особі; 
• - підготовку орraиізаційно-розпоридчої та технічної документації щодо проведеВНJI 

аукЦІОНУ; 

- ПРИЙНJП'ТИ ЗIUПJ на участь в ayкцiOlli. 

3.2. Аукціоп ПРОВОДИТЬСJl DИКJПOЧНо за умови виконВВВJI З8Значених в пункті 3.1 
цього Поридку. 

3.3. Документи щодо nота, JПCИй виставПJlєrьСJl на аукціон, форм)'ІОТЬCJI 
УповвоважеВОIО особою в окрему справу і піспи закінчеRНJI аукціону передarотьCJI його 
переможцю за умови, що він здійснив відповідно до AorOBOpy купівлі-продажу права 
оренди земenьвої дimппcи розрахунки за придбаний на аукціоні ПОТ. Переможець піспи 
yкJIвдellВJl договору оренди земельної дimппcи, передає йоro ДЛJI державної реєстрації в 
ycтaвoвneBoмy поридку. 

3.4. Умови, оronошені перед проведеВВJIМ аукціону, під час yкпaдeRНJI AoroBOPY 
орс!ІДИ зміні вс пiдnmuoть. 

3.5. Броварська міська рада затверджує технічний паспорт зсмепьної дiJIJппcи, щО 
ВИCТ8ВЛJIЄТЬCJI па аукціоп, дату проведеllВJl аукціону та істотні умови AoroBopiB орснди. 

3.6. на підставі рішСВВJI Броварської міської ради Упо~новажсна ОС~ба,. нс П.?вimС 
JП( за 30 двів до проведСIIВJI аукціону ОПРИnЮДJПоє _ в ~en_ БроваРСЬКО1 М1~K01 ради 
«Броварська папорам&» та па веб-сайті БроваРСЬКО1 МlСЬКО1 ради у 1'tlережІ Івтернет 
офіційну інформацію про проведеНВJI аукціону. 

3.7. Офіційна інформaцiJI про проведеlПlJl аукціону має ВlCJПOчати такі відомості: 

- дату та час ПРОВСДСНВJI аукціону; 

- місцс провсдеllВJl аукціону; 
......... лоту ЩО виcтaвnиєтьCJI па аукціон, із З8ЗначеВВJIМ: - характери .... ААА , 

_ місцезнахОДЖСIПlJl земельної дішппси; 

- площі зсмельної ДЇJIJDIКИ; 
_.. земепьвої ДЇJIJIВКИ, допуC'1"JlNИX та пріоpиte'lИИХ - цільового призначеаап 

видів її викориCТ8ВIIJI; _ • 
_ містобудівних умов і обмежень забудови земепьвО1 ДIJDIIПCИ; 

- стартової ціви nоту; 

- умови участі в аукціоні; _ 
аційвого ввесків та порвдоlС ІХ CПJIати; 

- розмір гарантійного та реєстр 
• • формаційнОГО пакету; 

- ваpnсть Ш • ВВJI орraвiзатора, Уповноваженоі особи, 
- паімевувВВВJI та М1сцезН8ХОДЖСОТРDltlати додаткову інформацію '1а дізна'l'ИCJI, 

niцnтaтopa, помер тenсфону, за :::а паспортом земельної дішппси, технічною 
Де t.loxcвa ознвйомитиCJI з м ДОГОВОРУ ореиди; 
ДОІСуМевтацією із землеустрОЮ, проСХТО 



- дату початку та заківчeншr ОРПЙl\ 
участь в аукціоні. 18JfRJI документів Д1Ul осіб, що бlDКlllOТЬ В3JlТИ 

3.8. З моменту опрwподиeшur оф' 10. - . . 
'I..olCJIIIВicть особам ....,: б"-- ІЦІ 01 IНфОРltlВЦІї Уповноважена особа НlЩає 
.. ,,"АА ~~O взJП'И участь в .• . 
JJCТDНовmоєтьCJI ~повноввжеНОIО осоБОIО, інформ і::ОНІ, ПРlsдбаm за Ц1R~Ю, що 
нодає безКОШТОВНІ консультації з mrrвиь проведеНRJI ~yкцioн:вкeт учаснпка аУКЦІОНУ та 

3.9. IиформаціЙІІИА пвкет має вкmoчаm інформаціlО ЩОДО: 

- місцезнвходженИJI, мощі тв Цільового прнзначеНRJI земельної дimппcи' . ' 
- вuxопuовВIIJIJr З генмвву, схему розміщенн. земельної дimmки; 

- умови ВИХОРИCТВRВR земельної дimпrки; 

- істотні умови договору оренди; 

- копіlО цього ПоложеНИJl; 

- інші матеріали і документи (при необхідності); 

- номер рахунку, відкритого Д1IJI обслуговувВНИJI аукціону; 

- 5лавх договору про умови участі в аукціоні. 

3.10. ОсоБІ, JDCВ бажає прdвпи участь У аущіоні, має подати УповноважевШ 
особі ЗВJIВУ ва участь в аукціоні з иaдaнвJIМ згоди ЩОДО умов поверневви або yrpимlUlllJl 
реєстраційних та гаравтійвих ввесків. Приймавви ЗВRВ розпочинвєтьCR з ltlOMeвтy 
оroлоmевви про проведеВИJI аукціону та заківчуєтьCR за 3 робочих дві до дати проведеВВJI 
аукціону. 

3.11. З8JIВа на участь у аукціоні подвЄТЬCJI Уповвоважевііі особі зriдво із 
затвс:р.цжевою формою (додаток 1). IIiдпис ва ЗВJIВі керівника Учасвика - lОридичвої 
особи має бути скріплевв:і печаткою цієі юридичвої особи. Підпис ва ЗВJIВі УчвсllJlXa -
фізичної особи має бути завірений BOТВpianьвo. 

3.12. Подвва зuва разом з додавв:ми ДОJCYМеВ"l'ВМИ ДJIJI участі в аукціоні 
реєструєrьси Уповвоважевою особою У журналі реєстрації (Додаток 2), ій присвоюЄТЬCR 
реєстраціАвий вомер. У журвалі реєстрації Т8І(ож міститьCR івформaцiJr про дату поДВВIIJI 
заои, а тахож порJJДКОВИЙ вомер зuви. 

3.13. УчаCВИJ( аукціону - юридичва особа разом із ЗВJIВою має подати ваступві 
дmcyмевти: 

_ нотаріально посвідчені ~опіі установчих документів; 
_ копію та ориriввл свідоцтва про державву реєстрацію юридичної особи; 

_ копію та оригіввл плаТЇЖВОro документа про спnaту rapавтійвоro внеску; 
_ копію та ориriввл платЬквоro документа про сплату реєcrpаційвоro ввеСІСУ; 

_ ~опію та ориriввл шraтЬквоro ДOкyt.leВТII про оплату вартості івформаційвоro 
пакету; 

_ довідку про бавківський рахувокlрахувхи .. з вих здїйсв:roвl1ТJOfY11tCR розрахувхи 
за придбану земельну ДЇJIJDIКY; 

• --:.no" "оtrVUeJПII, що посвідчує право уповвоважевої особи ва 
- коппа та op.ru&P .... ,... -.10-. б . ') 

ВJlКOHIUIВJI діі. пов' Jl3ВВИХ із проведеввим аУКЦІОНУ (у вип8ДlC)' вео XJДВOCn • 

. Цей перепік документів є вичерІІВИМ. 



3.14. Учасвик аущіону - фізJllDlа особа разом із ЗВJIВою МОЕ подати НОступві 
докумевти: 

- ~опiJо та ОРIП"ЇRan свідоцтва про державну реєстрацію фізпчної особи-пїДllpИєr.пur 
(ДmI nOnB, викориCТВIIRJI JIICИX передбачає ПЇДПРIIєr.ппщьку дUшьиість); 

- копіJО та орпriнan платіжного документа про сплату rapaнтirmoгo внеску; 
- копіlО та ориriнan платіжного документа про сплату реєстраційного внеску; 
- копію та ориriнan платіжного документа про оплату вартості інформаційного 

пвкету; 

- довідку про банківський paxyвoкlpaxyвxв, з JПCИX здіЙСВlOватимytЬси розрахушси 
за придбану земельну дimmку (дпа фізlf1lRИX осіб - не підпрИЄftщів така довідка подaєtЬCJr 
за HDJlВHOcтi банківського рвхунку); 

- копїJI та ориriнan документа, що посвідчує право уповноваженої особи на 
ВИlCонВIIRJI діВ, пов'язаних із проведеввJIМ аукціону (у випадку необхідності). 

Фїзичва особа також подає свій паспорт та довідку про присвоєВНJI 
ідевтифіхаційного номеру фізичної особи - платника податків. 

Цей перелік документів є вичерпним. 

3.15. Всі дії, ПОВ'JlЗвні із заповнеВRJIМ та ПОдaВНJIМ ЗВJIВИ ва участь в аущіоні, 
ВИlCОВУЮТЬСJl безпосередньо Учасником або його уповноваженою осоБОIО. 

3.16. Уповноважена особа при прduтri зап Учасвихів перевіРJlЄ: 

- правильність оформлеВНJI ЗВJIВИ; 

- відповідність документів, що ДOДВlOТЬCJl дО З8JIВИ, перепіху, BcraвOВJIeHoмy 
пунктами 3.13 чи З.14 ПоnожеВНJI; 

- відповідність копій докумевтів іх ориriвапвм. 
. за_avvv безпосередньо піCЛJI захівчеВНJI Ориriвanи докумеВТ1В повертаютьCJI _.,J 

перевірки. 

З.17. Яхщо під час перевірп поданих документів не ВИJIВJIево помилок та 
порушень, предствввих Уповноваженою особи: • 

. Учасвика (уповноваженої особи Учасвика) реєструє подав1 
- у прис~осп ації до паї зввосRТЬCJI поридховий номер, датв, реІСВЇЗВТИ 

документи в ХВИЗІ реєстр,. • зазвачвєтьCJI. 
Учacmпca або уповноваженої особи. КРІМ того, в ХВВЗ1 •• • 

Ф• ·б - прізвище ім'. та по баТЬКОВІ, зареєстроввве МІсце 
- ДJIJI 1ЗИЧRRX ОСІ, • ф. .б 
прожив8ВВJI та ідевтифіквціЙІІИЙ номер у Державному ре~стрдп.ІЗ~ ОСІ 
_ платників· податків та iвmиx обов'JlЗКОВВХ пnа~. .ш.оземких 

·б б rpOMa".nrcтвa - rpОМ8ДJПIСТВО, ПРІЗвище, ІМ. та ПО 
rpомВДІПІ та ОСІ ез - у _ . 

. .) постійне місце проXODlВВВJI за Межами крlПlR, 
батьКОВІ (за нuввоcn , 

·б (заснованих rpом8ДlИВМИ Украіии або юридв'ІВИМВ 
- ДJIJI юрида~) ocl_:&.. •• DVIIRmI. місцезваходжеввж, ідевтифікаційвий код 
особами vкрamи - BI��'&a--,,-, . 
згідво З ЄДРПОУ; • 

ЧВRX осіб спіпr.ввx mдпpиємств - нвймевувlUllUl, 
- ДJIJI івоземвих юриди в. в mdй зареєстроввва така юридичва особа та 
місцезв8ХОджеввж та держав у аїні 
адреса реєстрації представвицтва в кр • 

оім підпиСОМ та печаткою; 
- засвідчує подані дoxyмeВТR св ._ одввих до неі документів. 
_ запишає в себе подвву УчасВИХОМ З8JIВу та КАПП Д , 
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- видає Учасвпку довідку про 
(додаток 3), вхідвпй квиток, інформ • отримВIIIIJI документів із звзначеlllШts іх перепіку 
ЗDЗначеlПШt1 ва зворошому боці yм~ картку на n~T (додаток 4) та картку учасRПICа (із 

. роведеВВJl a)'ICЦIOНY) (додаток 5). 
3.18. ІвФормlЩUI про особу УчаСR (Я 

JllDI документах, не пiдnиraє розгоnошен:: '?ГО пред~НИlCа), що міcnlТЬCJI в подam'" 
, крІМ ВИПDдЮВ, ycтaнoвneHI'" законом. 

3.19. Дoкyмeвm повеPТ;UОТЬСJl ЗВJIВНІ б ... псу ез peecтpaцII у ВIШадках: 

- ВПJlВJlеНШІ помилок, які вптшають на зміст зВJl8И· . . ' 
- ВІДсутноСТІ на момент подвнНJI ЗВJIВИ . ДOKYMeНnB, передбачеНІ'" ЦlВІ ПоnожеlllШts· 

- подaввJI З8JIDИ осоБОIО, па не має на це ВІДІІ· ОВ·ІДИ • их повноважень. 

Цей перелік підстав є вичерпним. 

ШCJUI випрaвnеНШІ ВИJl&nених помилок Учасник має право повторно. подати ДОlC)')sевти 

3.20. Учасник має право ОГJIJIRyТИ земcnь . . 
Оргаиізатор зобов'JlЗВНИЙ створити . ну ДIJIJIВIC)' ДО прове~еRНJI аУКЦІОНУ. 
дiJUппcи з метОІО її OГJIJlД)'. МОЖJJИВОСТІ ДJIJI ДОСТУПУ учасНИІОВ ДО земcnьної 

3.21. Зареєстрована ЗВJIВа є підставою ДJIJI vтr"вдeRНJI З Уча • •• J ._. CВИlCОМ ДОГОВОРУ про 

умови учасn в аУКЦІОНІ та набyrrJl Учасником статусу Зареєстрованого учасника. 

4. ПОРЯДОК та умови проведення аукціону 

. 4.1. Аукціон ПРОВОДИТЬCJI орraвiзацією. па проводить аукціон, на підставі 
доroВОРу 3 Уповноваженою особою не рввіше ніж через 30 днів ПЇCJIJI опyБJIiICyвВRНJI 
офіційвої інформації про провeдRВJI аукціону. 

4.2. На аукціоні можуть бути присутні Зареєстровані учасвики (іх предстввIDПCII). 
предСТ8ВВІПСИ органів місцевого caмoBpJlдYВВВВJI М. Бровари, засобів масової інформації та 
rpом8дсысих оргввізацій. Івші особи можуть бути присутні на аукціоні за згодою 
Уповноваженої особи. Аукціон провоДИТЬCJI за HВJlВBOCТЇ ве менше двох Зареєстрованих 
учасників. 

4.3. У день проведеВВJI аукціону осоБОІО орraвiзацією. па проводить аукціон, 
проводитьCJI peєcтpВЦЇJI приcymix Учасників. УчасВИІС (його предC'l'ВВВИК) зобов'.вз1lВИЙ 
пред'JlВИТИ паспорт та (ДmI представників учасників) доручеВВJI ва B~eRНJI дій під час 
аукціону, зокрема участь в торгах та підпиCВВВJI протоколу про результати торпв. ШCJIJI 
цьoro предствввих організаціі, ва проводить аукціов. видає учасвику таБJlll'llC)' з 
номерОМ, па поверт8ЄТЬCJI пїcnи заківчеВВJI аукціону. 

PeєcтpВЦЇJI почиваєтьси за годинУ та заківчуєтьси за 1 О ХВІШИВ ДО початку аукціону. 
4.4. ШCJUI оголошeIDIJI початку проведeВВJI аукціону предC'l'lUlIlllК орraвiзаціі, па 

Dpoводить аукціон ОЗВВЙОМnЮЄ ЗареєctpОВВВИХ учасників та присутніх на аукціоні осіб з 
основними прав~ами проведеВВJI аукціону (в частині, .що безп~середвьо стосуєтьси 
DpoведеВIUI аукціону пїcnи цього оголоmеВВJI) та оголошує шформВЦJIO щодо: 

_ характеристих земельної' ДЇJIIIDCИ (місцезввходжсВВJl, ~o~, цільового 
IlpизвачеВllJl, можливі види функціовального викориC'l'lUlIlJl з~enьВОl ДIJIJIВICИ, умови 
оренди тощо); 

_ зaranьної кількості зареєстровввих УчасВИКЇВ. допущених до аукціону; 
- стартової ціви лоту. 
4.5. Проводить аукціон Ліцитатор в наСТУПВОМУ поpJrДlC)'. 



Аукціон почиввєтьCJI 3 оroлошеllJUl ліцнта 
цішІ. Якщо ПРOТJlrOr.I трьох XDlШlm піCJIJI mpoM харвктериСТИІС лоту та стартової 
Зареєc:rpовавих учасmпdв не висловив б триразовоro оroлошеlПlJl стартової ціви ніхто 3 

niци"raтором, або таке бвжDIIШI ВlfСЛО ВЖВRНJI придбати ЛОТ за ціною, оroлошеНОIО 
прJПJJJDJIЄТЬCJI. ви пише oДJт Зареєстрований учасllИК, аукціон 

у разі копи про ГОТОВІІість придбати лот за ста о • 

два Зареєстровані учаснихи' . ртаВОIО ЦІИОIО СПОВlcmnп не Meвm в 
Зареєc:rpовавпм учасником ~i лщ";-LТ)ОР зБІЛЬШУЄ стартову ціну, запропоновану 
збільшеВИJIМ ціни ЗначеиНJI кроку ~ Цlн.а, на КРОК аукціону з подальшим поспідовlDПtl 
З Оргавізатором у'межах до 1 О ВІД' ~IOНY B~O~OЄТЬCH Ліцитатором за поroдженНJlМ 

COТКlB стартовО1 ЦІІІИ. 

Зареєстрованим учасникам які вІДМ' _-=1& .. : ,0виnиCJI придбати ЛОТ за стаРТОВОIО ціНОIО 
raРIШLUUU внески не повертаюТЬСR. ' 

у ході a~ioнy Зареє~тровані учасники повідоМЛRЮТЬ про намір придбати ЛОТ за 
оronошеВОIО Ліцитатором ЦІНОЮ двома способами' п' rrUIrl"l"IR~ таб • • __ ... _ :JIИЧКИ З номером, 

повервутвм до т~~p~ що засвідчує ПРИЙНJlТТR ціни, запропонованої ліцитатором 
(првibDrml пропозющ ЦІНИ без ГОЛОСУ), або пiднJrrrнм табnички з одвочасRШtI 
о~лошеВИJIМ c~oєi ~о~озиції стосовно ціни ЛОТІ, ва повинна бути більшою, ніж названа 
пщитатор~м ~a, МІНІМУМ на один КРОК аукціону, але обов'нзково кратиою кроку 
(пропоЗИЦUI Ц1RИ з голосу). 

Якщо запропонована Зареєстрованим учасником ціна перевищує оroлошену 
niцитaтором ціну, ліцитатор називає номер учасника і повідОМЛRє про йоro пропозицію. 

у разі коли ціна, запропонована 3 roлосу ОДІІИМ із Зареєстрованих учасllJllCЇв, 
більша за ціну, оголошену Ліцитатором, але не кратиа кроку аукціону, Ліцвтатор трактує 
таку пропозицію в згоду Зареєстрованого учасника збільшити ціну ва відповідну 
кim.кicть крохів аукціону, називає номер цьоro Зареєстрованоro учасника і запропоновану 
вим ціну, кратну кроку аукціону. 

МовчlIIIВJI Зареєстрованоro учасвиха, що перmим Шдво табличку з вомером ПЇСЛН 
оroлошевп ліцитатором ціви, трахтуєтьсн в зroда Зареєстрованоro учасвика ва 
запропововану Ліцитатором ціну. Шслн цьоro Ліцитатор вазиває вомер Зареєстрованого 
)'ЧаСІІВІСа, що перППІМ ПЇДRJIВ табпичку, і оroлошує ваступву ціну, збільшену ва крок 
аущіону. 

у p~i коли ПРОТJП'Oм трьох ХВИJIИВ ПЇСЛН триразового повтореВВJI OC'1'ВJlllЬoї ціви ве 
буде запропововава вища цінІ, Ліцитатор з~є торги "за лотом о~очасво з ударом 
аущіоввоro молотка та проголошеВIIRМ спова 'Продано, вазиває цшу продажу. лота, 
Номер ПеремоXЩR і вRICJIИXВє йоro ДЛR підпиcв.JID ПРОТОКОЛУ, RXВЙ Beдerь~ ПІД час 
аукціону. 

04.6. За результатами аукціону оргавізaцiR, па проводить аукціон, складає протокол 
в RКoмy зазвачає: 

- вазва лоту; 

- стартова ціва лоту; 
_ результати торгів (остаточна ціва продажу); 

• • аб afiмeavR8ВJIS ПеремоХЩІ. - ПРІЗвище ім'я та по баТЬХОВІ о в -J~ 
, о' • ється Переможцем і JIjцвтaТOPOM та затверджуєтьCJI 

4.7. Протокол ayкцtoнy оіДПИсу • 
Уповноважевою особою у девь проведеввя ayJCЦ1°НY· • • 

• підпИсaвиl лщататором протокол aYlCЦ10НY 

Одразу ШCЛJI з~еВJIJI .аyкцtш ону CJJJJати переможцем комісійної вввaroроди в 
передаєТЬся уповвоваженій осоБІ. CЛJI 



ctpOK вс більшс З днів з ДDJI ПРовсдения аукціону Уповноважсна особа персдає 
псрС)IОЖЦІО BlmIГ З протоколу. 

Переможець, ~ ~іДМОDИВСR від пЩmICDIIПR протоколу, позБВIUIRЄТЬСR права на 
поДВJIЬ~ = в уаYJЩIОНI. Д~ протоколу ~НОСИТЬCR запl~С про BЇДJ.IOBY Переможця від 
його ПtдПD • цьому разІ протокол ПІДІПІСУЄТЬСR ЛЩІІТВТОРОМ та затверджується 
УПОВRоважеНОIО осоБОIО у день проведеRВR ayкцiOlry, сума гаравтіАвого внеску 
Переможц!О не повертаЄТЬСR. 

За умови иаввності ДОCТDmьоі кількості УчаСIПIКЇв, що ВIIRВИnИ бажаннв ПРllдбаm 
пот, Уповноважена особа поновтоє торги у день проведеННR аукціону. 

4.8. Кошm спnачеllі ЗареЄСТРОВaJlИltl учаСНllКОМ вк реєстраційниfi внесок та за 
івформ~ійвий пакет поверненlПО Ilе піДJIJIПUОТЬ. 

4.9. КопїJI Протоколу та докумеНТIf, що підтверджують смату Пере"IОХЩС)1 
ВJlЗваченої за результаТами аукціону ціви лоту відповідно до укладеного договору 
купівпі-продажу права оренди є підставОIО ДJIR приliНJПТR рішеННR Орraнізатором про 
укпадеRВJI між БроваРСЬКОIО міСЬКОIО радою та Перемохщем договору оренди земельної 
ДЇJUDIКИ. 

4.1 о. Усі спори (розбіжності) щодо порядку проведеRНR аукціону розв'ВЗУЮТЬСR 
(врегульовуються) під час його проведеRНR оргавізаціЄJО, па проводить аукціон, за 
поroджеВВJIМ з представииком Уповноваженої особи. 

4.11. Гарантійиий внесок перерахОВУЄТЬСR всім Учасникам відповідно до пункту 7.2 
ЦІІОro Порвдку на іх поточні рахунки, зазначені в документах, ві додаються до ЗВRВи про 
участь в аущіо~, крім Переможця та Учасників, ві не ВИRВИJIИ БВЖ8IIНJI ПРllдбати ЛОТ за 
craртовою ціною. 

4.12. Реєстраційні внески поверневню не пiДJIRraють, крім випадків, передбачених 
цим ПОРJlДКOм. 

4.1З. лід час проведеННR аущіону (від моменту його початку до завершеннв) не 
ДОЗВОЛRється: 

лотом; 

_ втрyчaввJI В будь-JIICИЙ спосіб у ТОРГИ осіб, що не ЗВSlВJlеві в торгах за конкретвим 

_ переміщеlDlJl у залі, де проводиться торги, без дозволу Ліцитатора; 

_ вчивеlПlJl iвmиx дій, що порymyIОТЬ порядок проведеВНR торгів. 

4.14. Ліцитатор ДJIJI ycyнeНВJI порушень та пововneJПIJI порядку має право: 

_ усво попередити Зареєстрованого учасника чи присутню особу про ycyнeввJI 
Порушень, але ве більше одного разу за коЖВИЙ ВІІД порушень; • 

JПП(8 чи приcymьої особи ЗВJJИПlИlИ ЗВJI тopnв 
- вимагати від Зареєстрованого учас гів. 

за веодноразове порymеНВJI порядку проведеНИR тор , 
. та оголоСИТИ перерву у разі _ тимчасово ПРИnИВRІИ проведеННJI аУКЦІОНУ • 

ПОРУІПCВIIJI3ареєстровавими учасниками правИJ1 проведеННJI торпв. 

РезУJlьтаТи аукціону 
eННJI аукціону Уповиоввжена особа пуБJIiкyє в 

5.1. ПpDТJIГOМ зо днів ПЇCJIJI провед DВорВМIІ)) або веб-сайті Броварської міської 
l'В3еті Броварської міської ради «Броварська п ИНІМ. 
ради повї.цомлеlDlJl про результати торгів із звзваче. . 

• земепьвої ДЇJIJDПCИ; - місця розтamyвВНВJI та РОЗМІру 
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- ціви продажу права орсидu ЗСМeJlЬної дimnпm 
аукціону; , визначсної за резуnьтаТDШ 

- цільового ПРltЗначсВВJI ЗСМeJlЬної дimoпcн. 

5.2. Аукціов ВttЗваЄТЬСR таким, що не відБУВСR, у разі: 

- відсутності Учасввкїв або HВRВHOcтi на торгах тппе одного Учаснпка; 
- хопи жодев з Учасників не запропонував ціну вищу , за стартову; 

- ве підппсlUIВJI Переможцем Протоколу із зазначеlПlJlМ результатів аукціону; 
- ве оо підписавВJI Перем?жцем дотовору купіВJJі-продажу права оренди у 

вC1ВRовлеВВll цим Порядком теРМІН; 

- весплати в установлевий строк Переможцем належної cyt.m за придбаний лот; 

- ве підписавВJI договору оренди в терміни, визначені цим Порндком; 

- припивеВВJI та ве пововлеИВR аукціону в випадках, передбачених цим Порндком; 

- в разі ВИJlВЛеВВJI піCJtR ЗШJl1lеИВR аукціону порушень, JПCi впnпвyпи (МОГnИ 
вlIJDIВYТИ) ва ЙОГО результати; 

- в iвmиx ВИПВДJCах передбачених цим Порндком. 

РішeВВJI про ВИ3Вавин аукціону таким що не відбувсн, приймaєrьсн 
Уповноважевою особою У тридеввий строк ПЇCJtR вввиквеВИJI підстави ДJIR тахоl'O 
DИ3нlIВIIJI. 

В разі вивихиеВВJI підстави ДJIR визн8ВIUI аукціону ТIUCИМ, щО не відбувсн, 
Уповноважена особа BeBiдImaдвo повідоМJIJIЄ про це Орraиiзатора. 

РішеВВJI про визвlUПIJI аукціону тахим, що не відбувсн може бути оскаржено У 

судовому порядку. 

5.3. Результати аукціону, проведеноro з порушеВИRМ вимог цьоro ПорRдКY. можуть 
бyrи визнані У судовому порндку недійсними. 

ВизвaВВJI результатів аукціону недійсвими ТJП'Ве за собою визнlIIIВJI недійсвим 
доroвору оревди, yxnадевоro з Переможцем. 

5.4. у разі прИЙllJ1ТI'Jl рішeввs про визнlIIШJI ayкцi~нy тахим, що ве відбувси, або 
визнlIВJIJl ведійсвими його резУЛЬтатів, повторНИЙ ~yкцtOH ':ІОВ бути про~едеlDlЙ не 
пізніше ніж через шість мiCJIЦЇв з ДВJI набyrrJl ЧИВJlОCn Т8ІСИМ РІШеВВJIМ. 

Яхщо повторний аукціов проводитьCJI У звl~ку З 'ПІМ, що жоден з учаCВИIdв ве 
вИlВИВ бажавви вдбати вїдповідввй ЛОТ за ЦlИОЮ, вищою ~a стартову, МОXCJIИВе 
з ~ • Qрraиiзатором, але не JIИЖIIе Ц1ВИ, що визначева за 
IIIDКCШВJI стаРТОВО1 Ц1ВИ лота ..' имlllDDlМ вимог, УCТIJIОВJJСВИХ цим 
Ре3упьтатами ехспертиоі ГРОШОВО1 оцtвJCИ, з дотр 
ПоРвдкОМ. 

• ІДІІ' OBJДВ' о до цьоro Порндку. 
Повторвий ayxцtoB проводитьСН в • 

. ові ве допускаютьсн Переможець попередВ1Х 
.' 5.5. До участі У повторному аукцІ ок вартості лота за доroвором, відмовивсн від 

ТОрпв, що вс CПJIатив в уставОDЛе~ .СТР чи від підпиcaввJI протоколу із звзвачCВВJIМ 
УІСпвдCВВJ( ДОl'Oвору оренди земельНОІ дinJOIICИ • 
1Je3yпьтaтiв аукціону. • • 

Р1ІДКУ провсдCВВJI ayкцtoнy. JПQ вПJlИВаюn на 
5.6. у разі ВИJlDЛeRВJI порушень по BOДIТЬ до дискримівaЦlї Зареєстрованих 

06'ЄJCrиввісп. визвачеВВJI Перемо)КЦа, .. приз ввв, уповноважена особа має право визнати 
Y'lacВИIdв або іншим чином порушуюТЬ ІХ пр 
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аукціов 'l'8XJDI, щО ве відбувcs 
повїдо)пrm Орraвізатора. та РОзпочam орnшЬацію повторних торгів про що 

6, УкnадаПІІЯ договорів купіВJlі-п о • 
ОРСІІДІІ зеtlenьвоі ДШЯІІКИ р дажу права ореllДИ ЗСl\leJJьпоі ділЯnКl1 та 

6.1. На підставі затвердженого п . 
зобоВ'l3вні ПРОТJlГOМ 3 банківських днів РОТОКОЗJY a~10НY .о~гаиізаТОР та Переt.rожець 
ПP.neNожець зобов'JlЗU..А ук.пасти ДОГОВІР КУП1Вnl-ПРОДажу права оренди а 

-r аа перерахувати коШТІ! за б ' raравтійвоro внеску) протяroм s банківських . ПРКД апкЯ пот (за ВllpВХУВВIПUW CYМII 
ВІІЗвачевd Орraнізвтором рахунок. ДНІВ 3 дam ук.паденНR цього договору кв 

Якщо Переможець не вкіс нanежноі до спnати перпmм цьоro пункту гарантійний н суми в строк, передбачеииЯ абзацом 
, внесок "ому ке повертаєrьCJI. 

6.2. Доroвір оренди земельної" . державвій реєстрації. ДUIJПIКИ ПІДlW'aЄ нотаРІальному посвідченвю та 

6.3. Усі витрати пов'.кзакі 3 """."Avvcru . . • • ' J. ___ '. та вотаРlальним ПОСВlД'lеJПUIМ ДОГОВОРУ 

~-npодажу права оренди земcnьної дimoпcи та AOroBOpy оренди земcnьної дinяmcи 
весе u Орендар. ' 

б.4. Договір оренди земельної дimDncи має відповідати типовому ДОГОВОРУ 
затвердженому ПОСТ8ВОВОЮ КМУ від 03.03.04 р. Н!!220. ' 

• б.S. Ум~ви AorOBOpy, ве З83вачекі в типовому AoroBopi, умовах проведеllllJl 
а)'lЩ10ВУ та Р1ШеВВJIX Броварської міської ради, приiiвJrrиx згідво з цим Порадом 
визвачаютьСJI за поroджеllllJlМ сторін. ' 

. б.б. Доroвір оревди укл:адаєтьСJl в 1 О-ти де1lИRЙ термів з Mot.leвтy приiburmr 
puпевu Бровар~~ою .міською радО10 про B~ земcnьвої дiJuппcи в оренду -ra nPOТJlfOм 
30 anевдарвих ДВ1В шcnи йоro уюІаденви П1ДПJII'IlЄ дерхсаввій реєстраціі. 

6.7. У разі відмОВИ ПеремоЖЦІ[ укласти Доroвір оревди земельної дішопсв аукціон 
визваєтьCJI ТВІСИМ, що ве відбувси, а rвравтійиий внесок Переможцю ве повер1'8ЄТЬСИ. 

6.8. Право оренди земсшьноі дimaпcи вииикає У Оревдари ПЇCJUI ПЇДПИC8ВВJ( акту 
прdмВВВJI-передачі земельноі дiзuппaI зriдво з укладе:вим доroвором оренди. 

7. Порядок розподілу та вuкорuстання коштів від проведення 
аукціону 

7.1. Провсдeвu робіт з підгоТОВКИ JIoтy до продажу. ва аукціоні здійСВІОЄ'l'ЬCJI за 
рахукох хопniв уповвовazeвоі особи з наступвнм ВIДШІСОду8111111D1 за рахунок 
pet:cтpaцifiвиx внесків учасвиків аухцїoВ!. Провед~ ayxцio~ та випn~ ~aroроди 
Ліцитатору ЗДЇЙСВЮЄ'І'ЬCJlза рахунок копmв реєс1РВЦШвих ввесІОВ УЧВСВИКІВ аукціОНУ. 

Розмір реєстраційиоro внеску визна~єтьCJI Упов~оважевою ос:обо~ та 
обчвCJIЮєтьCJI 3 ypax.yвВВJIJIМ потреби у покриm витрат, пов JD8ИИХ З орraиtЗ8Ц1ЄЮ та 

npоведеввам аYJЩiову. 

7 2 У .. У:поВВо .... -евоі особи від проведеllВll аукціону СIlJl8'1еві СУМИ 
•• р8З1 ВІДМови -- . б . • ns-.-.mn~. • Dt'UtYVВ"_cru JUU1Texaв за 8ИІС1ВсьІС1 перекази повepт;uoтьси у 

"---~I'_.aAIIIA внесКІВ за B_.r-." -~ .' у п'атидеивий С1рох з моменту прИЙJlAТ11l вїдповЩВоro p~~ ус!)! ЧВCJDI1(8М У пов~ому 
Обсвзі, а витрати УпоаDоваженоі осоБИ, пов'вз8JП з оprввiЗВЦ1Є1О -ra пр=и~овrJ 

• аа В • ВИПадках суми ре ввeC1QВ 
IЩ1пкодоDylOТ.ЬCJl за рахунок Орraвiзaтора. lJПDВX 
Ве 1l0Верт&ютьCJI. 



12 

~ПІ raравтіfiвпx внесків за ВDp8X)'llalПulr.1 ппате-Adв б' • 
'JIТИ бавхівськпх • за вIIкuIcыо перСIC83D 

upOТJll"Oltl П ДНІВ З момевту прDibunтJl рішевu про BЦ8ВНJI ЗСМeJJЬної 
дinJnIКИ В оревд?' за резуnьтатar.m аухціову, ПрllЙRJПтJI рішеВJIJI про BRЗH8IIJIJI аукціону 
'l'lllClВ1• що не ~lДбувся, або ВDЗн~ недїАСRlвт ЙОГО результатів повcpтatOТЬCJI УСЬІ 
Учасmпcaм. JIJQ не буJIИ ввзнаш ПеремоiКl1Jlltm, І\-РЬІ ВunlUUdв, псредбаllеlDlX ЦШІ 
ПорlДКоltl. 

7.3. Уповн~в~ена особа відповідно до договору з лїцmaтороr.. сппаwryє Aor.ry 
_aropoдy у розltl1р1, що зазначаєrьСR у договорі. 

7.4. Прав~ на оренду земельної дimппcи не може бyn. придбане за рахунок 
БJоджeтRИX КОШТІВ. 

7.5. Івоземві Jоридичні особll, іноземні ГPOMaдRНlI ОІШачують вартість лотів 
відповїдво до закову в національній Bamon на ЗaraJlЬНИХ підставах і JJИlПе з бamciвсыclх 
рахунків. 

7.6. Сума гаравтійиого внеску, СІШаченого ПереМОіІЩCftl, зараховуєrьCJI в рахунок 
ВПХОВIIIIIIJI вим зобов'JI38ИЬ за укладеним договором купівлі-продажу права оревдп 
зсмeJlыlїї дішппси і перераховуєrьСR Уповноваженою особою на рахунок Орraвiзатора 
ПРОТJll'Oм одвого баихівського ДRJI наступного за днем підпвC8IIJIJI протоколу аукціону. 

у разі відмови від укладевu договору купівлі-продажу raравтійввА внесок 

ПерСМО)ІЩІО не повертаєrьСJl. 

7.7. На рахунок Уповвоважевої особи B8ДXOДRТЬ кошrи: 

- від реалізації Учасникам інформаційних пакетів; 

- реєстраційні внески; 

- гаравтійві внески. 
7.8. КошrR, що надійшли Уповвоваженій особі від рeaniзаціі Y1I8CIIIIICD1 

інформаційних пакетів та реєстраційні ввески ве повертаІОТЬCJI Учасвика.\І, '111 

ВИlCористовуютьCJI Уповвоважевою особою ва покриn:s .виrpат з підготовки '111 

проведСВВJI аущіовїв, а 'І1ІКОЖ ва підготовку ваступв:вх a)'КЦ1omв. 

8. Умови оренди 

В.l. Істотними умовами договору орсвди, зоКРCftlа є: 
зriдво з типовим договором, затвсрдzeвим 

- )'IOIВДeВВJI договору ope~ • 03 03 04 Р N!220 '111 умо8lWИ, ВИЗDчеllllМИ ва 
постаиовою Кабінету Міністрів Украши ВІД ., • 

аукціоні; 
- . ціпьовим првзваlleJlllJlМ; 

-викори~З~eJIЬВО1~за 

- умови викори~ земепьвої ДЇJUIJIКИ; 
- ": ... onnnr обмежень та обтJDкcвь; - встввовлеВВJI ДJIJI земельНО1 ,.,....--
• вих ворм - дотримaВВJI державних буДІВCJIЬ • 

овпеві Qрraвiзатором: 
В.2. Істотві умови договору орсвди, встав 

- термів оревди: 25 років; • • рмативвої rpOMOBOЇ оцівки зeмJIЇ ва 
_ розмір оревдвої плати: 10% відсоТКІВ ВІД во 

JJiX; 
ЦЇВJIЬВoi та iвzcBCPВOЇ івфраструпури 

• - здійсвеВВJI відрахувань ва ~03BВТOK: будiJпmЦtВа об'єкra МЇC'lOбудув8ВВJl, 
l.Iiста: 10% звnшьвоі кошторИСВО1 варто 
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Вll3Пlчевоі зriдво. з державвm.m _ бу~enьиmm нормвми, без ypaxyвВJIIIJI вtпpат. з 
прuдбaJDIJI та ввдш~ВIUI земельно! дшJDПm, ЗВЇJIьнснвя будівепьноro ltl8ЙД8JlЧИJCl1 ВІД 
будівeJIЬ, споруд та UDКeнервих мсреж, вnamтyв8JПUI Bвyrpїmвьo- та ПОЗDlaitдaВчИXОВИХ 
iвJCеsсрНШt мереж і споруд та транспортних комунікацій. 

В.3. Про умови oрснДІ! МIUОТЬ бути поіифОРftlоввві всі VIlВСIППСІІ. За цієі умови 
орraпїзaтор ltIO~~ відмОВИТИ Переможцю в >:мвдеииі договору оревди ва yttIOBВX, JDCi 
відрізВJllOТЬСJl ВІД ІСТОТНИХ умов, ВI!ЗИВIІСНИХ зпдво :І цим ПОРJIДКом. 

ВmcОИУЮЧИЙ обов'язки міськоro 
roповв - секретар ради 

І.В.Сапожко 



llUДАНВЯ: 

земельного відділу, за пропозицією 
постійної комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій -
начальника земельного BiMI°J] ~..--

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

'~. 

Л.М.Гудименхо 

В.В.Руденко 



РеЄС1Раційннй номер ЗIUIВИ ____ _ 

Да'11l реєстрації «_» ____ 200_ р. 
p~rop ____________ ~ __ _ 

ЗАЯВА 

Додаток 1 

до Порвдку проведеВJIJI аухціону з 
продажу права оревдп земельної 
дiтmки в ) •. БроваРI!, в редаІЩ1Ї 
рішеlПlJl Броварської )ііської ради 
від 27 серпВJI 2009р. N! ~/б-Ql-Or 

ва участь у ayкцiOHi.~ продажу права ореНДІІ земельної діЛВllКП 

Прошу допустити до участі в аукціоні з продажу права оренди земельної дimuпcи 
ШlОЩеІО ra, розташованої В м. Бровари ___________ ~ 

3uввих (повие ивймевувВВllJl) - ----___________ ---1 

щевт.иф~йвийкодвбоВомер-_________________ _ 

Свідоцтво про державну реєС1рацію (ДmI юрвдиiJIIИX осіб та фізJl1lllВX осіб -
суб'єктів Idдпpиємвицькоі ДЇJUIьВocтi) - _______________ _ 

МісцезнаходжеВВJI (місце проЖИD8ИВJI) - _____________ _ 

Керівних або уповноважена особа 

Паспорт - N! , видаНИЙ «_» _____ р. ----

Документ, що посвідчує поввов8ЖCIIВJI керївивка або уповноваженої особи - -

Реквізити бamdвського рахувку ДJJJI повернеlПlJl rapaитilвоro внеску: 

Б~ ____________ -------------------------

O~~a~ __________ -------------------------------

~p~:--------------------------------
K~~~a~ __ .-.--------------------------.-.-.------

МФО: бо' -. ву ознвйомлеииі та зо в Jl3уІОсь ІХ 
3 умовами та правилами проведеввя ayкцto 'сШиоі виввroроди орraиiзаціі, па 

taJoвyвaтa. ВИCJIовmoю згоду щодо умов СПJ!ати КО:dЙІПІХ та raраитійввХ внесків. 
IIp080дa'1t. аущіон, повернеВВJI або yrpимllВld реєстр 

«-» 200_ р. 

-
м.n. (прізвище та івіціали) 



(Jворотня сторона) 

Перс:піх документів, ЩО додається дО З8JOl11 

IОрпдuчпа особа: 

- вотарівпьво посвідчені копії устанОВЧИХ ДОкументів; 

- копія та ориriвал свідоцтва про державну реєстрацію ЮРRДIARої особи; 
- копія та орвriнал платіжного документа про сплату гарантійного внеску; 
- копія та ориriвал платіжного Документа про сплату peєcтpaцiliвoгo внеску; 
- копіІо та ориriнал платіжного Документа про оплату вартості інфорr.IОЦіАвого 

пвкету; 

- довідка про б~Всьюdi рахунок/рахунки, з JIКИX здїііСRlоватимyrьСJl розрахувки 
ЗВ придбану земельну Д1JIJlВКY; 

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

- довідка про Biдcyrвicть заборгованості по заробітній маті; 

- копія та оригінал документа, що посвідчує право УПОВНОВIDКCної особи на 
ВJIIOHВВВJI дій. пов' JlЗВВИХ із проведеRIIJIМ земcnьного аукціону (у випадку необхідності). 

ФЬJlllllа особа: 

- копія та ориriвал свідоцтва про державНу реєстрацію фізичиої особи-підприЄМЦll; 

- копія та ориriвал пnатіжного документа про спnату гаравтійвоro ввеску; 

- копія та ориriвал пnатіжного документа про cпnату реєстраційного ввеску; 

- копію та ориriвал пnатЬквого документа про опnату вартості івформацііівого 
пахету; 

- ДОВідка про бавхівсьхиіі рахунок/рахунки, з JIКВX здійснюватимуться розрахувки 
за Dpидбаву земельну дimппcy; 

• • Jt'VU'eвтa, що посвідчує право уповноваженої особи ва • - коП1JI та ориnвan дo •• ~._ • (у бхїдвоcn1. 
ВВКOH8ВВJI дій, ПОВ'JlЗ8ВИХ із проведеВВJIМ земельного аукцІОНУ випадку вео , 

- копія паспорту; 
"ОП1JI·· првсво~~ ІД. евтифікаційвого вомеру. - ао ДОВІДКИ про wuиa 

ВВКоВУЮЧИЙ оБОВ"JlЗІаІ міського 
l'OJIови - секретар ради 

lВ.СВПCDККО 



ПОДАННЯ: 

• земельного відділу, за ПРОПОЗИЦІЄЮ 
постійноі комісіі з питань .... 
розвитку та благоустрою терИТОр1И, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій-

• • начальника земельного ВІДЦШУ 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського ГОЛОВИ 

Л.М.Гудименro 



Додаток 2 
до ПОрRДlC)' проведеRПJI аукціону з 
продажу права оренди ЗeltleJIЬИОЇ 

дimoпcn в ,.1. Бровари, 
затвердженоro рimеВ1lJlМ 

Броварської "пської ради 

від 27 cepmur 2009р. N!U/6"- 6"?~'-

Журнал реєстрації 

завв УчаСllllків aYKQiOl1)' з продажу права opellДll зеl\lельної діЛВllКl1 
1. РеєстраціЙ1lИЙ иомер 
ПО~, ______________________________________ __ 

2. Дата реєстрації; иомер 
до~еввя. __________ ~ ________________________ __ 

3. Наіімевуваввя Учасника - юридичвоі особи 

4. Прізвище, ім'JI та по-батькові Учасника - фізичвої особи, або представника Учасmпca-
юр~оїособи ____________________________________ ___ 

s. МіСЦе3ивходжеввя або місце проЖИ88JПIJI Учасника (поштові 
реквізr.m), _________________________________ _ 

6. Бавківські 
p~br.m( ____________________________________________ _ 

7. Документ про сплату реєстрацШиоro виеску 

8. Документ про сплату гарaвтiitиоro внеску 

9. Документ про оплату івформацШиоro пaкet)' 

10. З земепьвою ДЇJDIВКою озввйомпeиd 

11. З правилами проведeвD аукціону 

(підпис) 



озввйомnеRDЙ і згоден 

12. З ПОрЯДКО"1 опnаm за придбаний 
об'єкт озваііо"шевиіі і згоден 

13. Картку Учасниха аукціону одержав 

14. Із сВIIIЩЇJIМJf за порушеНRJI правил 

озвайомлений і згоден 

IS. Достовірність дави, внесених до 

журввпу реєстрації, засвідчую 

Документи у ICЇJIЬKocтi, _______ ~apкymiв 
DpШШD, __________________ _ 

Виковуючий обов"язки міського 
гопови - секретар ради 

(підпис) 

(підпис) 

(підпис) 

(підпис) 

(підпис) 

(підпис) 

І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицією 
постійноі комісіі з питань 
розвитку та благоус1'рОЮ територій, 

• • 
земельних ВІДНосин, аРХІтектури, 

будівництва та інвестицій -
наЧ8JIЬника земельного вівШі~----Z~~~~ 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступних міського голови 

Л.М.ГУдИМ_ 

В.В.Руденхо 



Довідка 

Додаток] 

до Порвдку проведеВШІ аукціону 3 
продажу права ореНДІІ 3САІCJlЬиоt 

дimnпcп в )1. Бровари. 
затвердженоro рішеlПlJlМ 

Броварської міської pвдu 

від 27 серnия 2009р. N! 12/6 #rP-tJГ 

про отримання документів від Учасника аукціону 3 продажу 
права оренди земельно)· ділянки 

цк довідка видана Учаснику аукціону з продажу права оренди земCJlЬНlIХ дimrнOK в 
м.Бровари J 

(npі3ВI~: ЇМ'" по-ба11tlШlі фы�чноіi осоБІ" nOlllO Ha""leНYВDlIНl ЮР'ШlIЧI.оі особ'l) 
" І вшму,що ..... ____ ~------........................................ ____________ __ , 

(найменувІННІ УПОlноваженоі особ •• ) 

прийmrri наступні документи: 

- нmca YnoBHolureHoi особи) 
(ПОс:адв, Jdдnnc, nPЬВНЩО та iнiцiam' npедс'ІВІ 

м.п. 

ВIDcОJIyIО'DIЙ обоВ"JI31СИ міськоro 
l'ОаОIИ - секретар ради 

І.В.СВПОЖКО 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицією 
постійної комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій -
начальника земельного відд· _<l_~ 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Л.М.ГУдименхо 



Додаток 4 

до ПорJrдtCY проведеlПlJl аукціону з 
продажу права орендп земельної 

дimппcи в )1. Бровари, 
затвердженоro рimеlПlJlr.l 

Броварської міської ради 

від 27 сер1ПlJl2009р. ни P/I'·6,{J-{)5' 

ІНформаЦійна картка на лот 

Дата проведеНJIJI аукціону - «_)) 200_ року. 

НаіімевувllВИJl лоту - право оренди земельної дimuпcв ІШощеlО ra. 
РОЗТDDIовавої за адресОIО м!.БРОВ~РИt ____________ _ 

Цільове призна1lеВIIJI земельної дiJuппcи - _____________ _ 

Строк оренди - років. 

Розмір орендвої ІШати - ________ rpивень ва рік. 

Стартова ціва лоту-______ rpивень. 

(noCllД8, пiдmfс, прізвище та івіціlШИ представвиха УПОВИОJWКеиоі особи) 

МЛ. 

Виховуючий обов"JlЗКИ міськоro 
roлови - секретар ради І.В.Сапохасо 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицією 
постійноі комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій
начальника земельного відділу_~_ 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступних міського голови 

Л.М.Гудименко 



ДодатокS 

до ПорJlДJCy проведеllJlJl аущіону з 
продажу права ореНДІІ ЗеАleJIЬВОЇ 

дimппcп в М. Броварп, 
затвердженого рішеll1Ulltl 

Броварської міської радп 

від 27 серlJRJl 2009р.1І!./С 006;Р .~ 

Картка учасника аукціону 

Дата npоведевня аукціону - сс_» ____ 200_ року. 

НDЙМенувlUПlJl учасвика-_________________ ......; 

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

Лот, ва JIICИЙ претендує учасник: _____________ _ 

(поClд1l, niдппc, прізвище та івіціuи представllИll1 Уповвов_овоі особи) 

м.п. 



(3'OP0nJНR сторона) 

Умови проведення аукціону 

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

4.1. Аукціон проводиться організвцїЄlО, па проводить аукціов, на підставі 
дож:о~ору_ ~ Уповно~аженою особою не. РВllіше ніж через зо днів піCЛJI опубліхувВННJI 
ОФlЦіЙІІОlшформацl1 про провеДRИJI аукЦІОНУ. 

4.2. На аУКЦі?ні !-'ожуть бyrи приcymі Зареєстровані учасRИXИ r1X предстввнИІШ), 
представвики opraн~B M!cцeBO~ самовридуванRJI М. Бровари, засобів масовоі іllформаціі та 
rpомвдсьJCИX органІЗацій, Iиmi особи можуть бyrи присymі на аукціоні за згодою 
Уповноваженої особи. Аукціон проводиться за H8JlВHOCТЇ не Meнme двох Зареєстрованих 
учаcвmdв. 

4.3. у день проведеRИJI аукціону особою орraнізацією, па проводить аукціон, 
проводитьCJI peectpaцїJI присyrвіх Учасників. Учасник (його представник) зобов'JDamdi 
пред'lВити паспорт та (дпи представників учасників) доручеRИJI ва вчивеRИJI дій під час 
аухціону, зокрема участь в торгах та підпис8IIВJI протокOJI)' про результати торгів. ШCЛJI 
цЬОГО представник організації, па проводить аукціов, видає учаснику таБJIИ1llCY з 
вомером, па повертається піCЛJI закінчеВИJI аукціону. 

PeєcтpaцїJI починається за годину та звківчуєтьCJI за 1 О ХВИJIИВ дО початку аукціону, 

4.4. ШCJIJI оroлошеlDlJl початку проведеВИJI аукціону представвик оргавізаціі, JIICI1 

проводить аукціон, ознаіоМJПOЄ Зареєстровавих учасників та присутніх ва аукціоні осіб з 
освоввими правилами проведеВВJI аукціону (в частині, .що безп~серeдllЬО стосується 
проведеВIIJI аукціону піCЛJI цьоro оголошеRИJl) та оголошує шформВЦ1Ю щодо: 

_ хараперистих земельної ДЇJJJIВКИ (місцезН8ХоджеВВJl, ~o~, цільового 
првзвачеВllJl, МОЖJIИВі види функціональвого викориCТ8ВВJI земeJIЬВ01 Д1JIJDIКИ, умови 

оревди тощо); 

_ зanшьної кількості зареєстровавих Учасників, допущених до аукціону; 

- стартової ціви лоту. 
4.5. Проводить аукціов Ліцитатор в наступноМУ ПОрJlДК)'. 

Аукціон починаЄ'ІЬCJI з оголошеВВJI Ліцитатором харaxreристик л~ ~ cтa~BOЇ 
• • CJIВ ИР8Зового оголошеВВJI стаРТОВ01 ЦІВИ НІХТО З 

;ШВ' Якщо протJIГOМ тp~ox хвИJIИВ Ш б~ придбати лот за ціною, оголошеною 
~реєстровавих учаСВИІОВ не висловив один Зареєстровaввit учасвик, аукціон 

JDЦaтaтopoм, або тахе бllЖ8ВJd вислови пвme 
~~~~ , 

б лот за стартовою ціною СПОВ1CТИJIИ не менш JIК 
У разі ХОПИ про roтовність прид ати бiJIьmyє стартову ціну, запропоновану 

два Зареєстроваиі учасвихв,. ~тop аз ок аукціону з подальшим посШдовlIИlt( 
Зареєстрованим учасвихоМ (двm - Ц1В~), н С-:ОВJIЮЄТЬCJI JIiцвтaТOPOM за поroджeввJIМ 
зБuп.шеlПlJlМ ціви ЗначеВВJI кроку ayJCЦ10НY в оо т_ 
з Ор' • 1 О відСОтків стаРТОВ01 _. 

I'IIUЗатором у межах до _.J: ...., лот за стартовою ціною 
• ЇДМОВИJIИCJI ПРllAul~а , 

Зареєстрованим учасвикам, JПQ в 
I'�PIl""':"-: тьCJI 

..... &&&іІІll внески не повертаю • • ..... onnn про наміР придбати лот за 
• vaвсВВКИ поВІДО..., ... '" 

У ході аукціону ЗареєстрОВаВ1 J - бами' IJiДUSТrJJМ таБJIИЧXИ З номером, 
Оl'Onошевою ЛЩіїїLтаром ціною ~OMa сп~' ціви, запропонованої ліцитатором 
nOBepllyТвм до ліцитаторІ, що засвіДЧУє пр 



(прпrlPТ1'Jl проп~зпціі цi~ без roJlocy), вбо пiдJurnoвl таБJIUЧКП 3 одночасппм 
оronошеllВDl C~OЄ1 П~0~0311Ц11 СТОсовво ціни Jlота, па ПОВІП1ва бynl бinьшою, віж вазвана 
niцптaтор~м ~IB&, .UВBSYМ ва одпв !СрОК аукціону, ме обов'оково краТНОІ0 кроку 
(проП0311ЦUI ЦІП 3 ГОJlОСУ). 

Якщо ~апр~пововава Зареєстровавпм учасником ціна переВIПЦУЄ оroJlошену 
niцптаТОРО~1 ЦІну, тЦlIТaТOp називає номер учасmlКВ і повїДОltшяє про йоro пропозпцUо. 

у p~i KOJIН цін&, з~оповована з ГОJlОСУ ОДНЮtI із Зареєстрованих учаснпків, 
бinьша за ЦІну, .0ГОJlошену Лщитатором, ме ве кратна кроку аукціону, Ліцитатор трактує 
таку пропозицuо JIК згоду Зареєстрованоro учасника збinьПlИ11l ціну на відповідну 
кinьJCЇcть кроків аукціону, називає номер цього Зареєстровавоro учаСНІІКа і запропоновану 
IПDI ціну, кратну кроку аукціону. 

МовчВВВJI Зареєстровавоro учасник&, що перmим підняв табmmcy з номером піCJIJI 
оronошеВВJI niцвтатором ціни, трактуЄfЬСЯ як зroда Зареєстрованого учасника на 
запропоновану Ліцитатором ціну. ПіСJIJI ЦЬОГО Ліцитатор називає HOftlep Зареєстрованого 
)"ІВСВІІК8, щО першим підняв таБJJИЧкy, і оroJlОШУЄ наступну ціну, збinьmену на крок 
аукціону. 

у разі ІСОJIИ ПРОТJIГOм трьох ХВИJIИВ піCJIJI триразового повтореRRJI останньоі ціни не 
буде запропоновава вища цін&, Ліцитатор закінчує торги за JlОТОМ одночасно з ударом 
аукціоввого МОJlОтка та ПРОГОJlоmевнJIМ спова "Продано", називає ціну продажу. JlОта, 
номер Переможця і ВИКJIИI(ає йоro ДJIJI підпиСIШIJI протоколу, JПCИЙ ведеться пІД час 

аухціону. 

4.6. За результатами аукціону організація, па проводить аукціон, СlCJlвдає ПРОТОКОJl 
в JD.Coмy зазначає: 

- назва лоту; 

- стартова ціва лоту; 

- резУЛЬтати торгів (остаточна ціва продажу); 

- прізвище, ім'я та по батькові або Н8ЙМенув8ИВJI ПеремОЖЦJI. 
.. Переможцем і JПцитaтором та затвердzyЄfЬСЯ 4.7. Протокол аукцІОНУ ПJДПИСУЄТЬСЯ • 

Уповноваженою особою у день проведеВIIJI а)'КЦ10ВУ. • 
• підпиС8ВИЙ ліцитатором ПРОТОКОJl аукцІОНУ 

Одразу піCJIJI з~еВВJI .а)'КЦ10ВУ CПJIати переможцем комісійвоі винагороди в 
передається уповноваженій осоБІ. ПіCJIJI бinьmе 3 днів з ДВJI проведeвDJI . . 4· _. продажу лоту в строк не 
РО3М1РІ % ВІД остаТОЧНОl ЦІВИ вИТJII' З протоколу. 
аYJЩіову Уповноважена особа передає переможцю 

• • CВIIIIJI протоколу, позб8IШJIЄfЬСЯ права ва 
Переможець, JIКИЙ вїдмовивcs ВІД mдпи ситьcs запис про відмОВУ ПеремоЖЦJI від 

ПОдaJlЬmy участь в аукціоні. Д~ пр~токопу ~HO суЕТЬСЯ JПцитaтором та затверджуЄfЬСЯ 
йоro підпис8IIВJL у цьому разІ протокOJI = аукціону. сума rapввтiboro внеску 
Уповноважевою особою У день провед 

Переможцю ве повертається. •• ИJlВИJIИ бaжJUIВJI придбати 
- КЇJIЬКоcn УчаCВВКJВ. ЩО в 

За умови B8JlВВ0CТЇ достаТНЬО1 евь проведeIIВJI аукціону. 
ПОТ. Уповноважева особа повоВJIЮЄ торги У ді аціііиий внесок та за 

vaaCВВКOM JIК реєстр----
4.8. Кошти сппачені 3apeєCТP~B8IIJIМ J-

івфОРМвцjhий пакет повервеивю ве ПЇДJIJII'ВIOТЬ. • ,lNrVIl1n CШlВту Переможцем 
ити що П1дТВеР_J--

4.9. КоПЇJI Протоколу та ~oкyм~ • лоту відповідно до укпвден~ro доroвору 
ВИзначеної за результатами ауІСЦ1?1ІУ Ц1ВИ прllЙJlSТl'X рішеИRJr ОрПІВІЗатором про 
tnrn:_-! є ПІДставою ДJIJI 
-JUUUU-ПРОдажу права оренди 



yкnaдeВJJJI між Броварською )lісысюю рцою та Пере.rожцем доroвору opeвдu земепьноі 
ДЇJIIDIКИ. 

4.10. Усі спо~и (розБЬквості) щодо порцку npоведeJJIIJI вущіову розв'JI3УЮТЬCJI 
(IPCryJlЬOB)'IOТЬCJl) ПІД час йоro проведeuu ОРl'ВИЇзвцією, па проводить аухціои, за 
JlОroД2КCИIIJIМ 3 представнихом Уповноваженої особи. 

4.11. Гарантійний внесок перерахов)'ЄТЬCJJ всім Учасннкам відповідно до пункту 7.2 
цьоro ПорJrДlC)' на іх поточні Рахунки, зазначепі в дoкyt.Ieнтax, JПCi ДOДDlOТЬCJl до ЗlІІІВн про 
участь в а~іоиі, крім Переможця та Учасників, ві не аИJIВJШИ бaжamlJl прндбаm пот за 
стаproВОIО ЦІною. 

4.l2. Реєстраційні внески повернеиию не пjд1UП'8lОТЬ, крім ВИПадків, передбачених 
цпи ПорIlДКОМ. 

4.13. mд час проведенВR аукціону (від моменту йоro початку до завершеRНJI) не 
ДО3ВОJIJIЄТЬСJl: 

- вtpУЧ8ВВJI В БУДЬ-JlКИЙ спосіб У торги осіб, що ке 38JIВЛеаі в тортах за коикретшrм 
ПОТОМ; 

- переміщeввJJ У залі, де провоДJIТЬCJI торги, без дозволу Ліцитатора; 

- вчивеВВJI iвmиx дій, що порушують ПОРJIДок проведеJUIJI торсів. 

4.14. Ліцитатор ДJIJI усувеRRJI порушень та поаовnе1lВJl порцrcy має право: 

- усао попередити ЗареєС1ровшоrо учасmпcа чи присynпo особу про усувеmur 
порушень, але ае бinьше oДROro разу за кожний ВИД порушень; 

- вимагати від Зареєctpовшоro учасвика чи присут:вьоі особи З8JiWПИІВ 31Ш торІ'Їв 
за Jieoдкоразове порymеВВJI порцrcy проведеfПUl торлв; 

_ тв:мчасово ПрИIiИНИlИ провсдсВИJI аукціову та оro~осити перерву у рвзі 
порушеmц Зареєстрованими учаCВИJaIМJI правиn проведeJПIJI торлв. 

ВпоJI)'ЮЧИЙ оБОВ"JI3J(J1 міськоro 
ronови - секретар ради 

І.В.СвпоZICО 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицією 
постійноі комісіі з питань 
розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій
начальника земельного відді 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського гоnови 

Л.М.Гудименко 

В.В.Руденко 



Договір 

Додаток 6 

до ПорRдICY проведеmur аукціову з 
продажу права opelfДJl ЗСМCJIЬвої 

дuuППCИ В ,,(.Бровари, 

затверджевого рішеввям 

Броварської міської ради 

від 27 серПВJr 2009р. Х!! .Q~7fP~-

купівлі-продажу права оренди земелыlіi діЛJlllКИ 

м.Бровари 

Броварська міська рада Київської області (Bвдani - Продавець) в особі 
що діє па підставі 

_____ 3 однієї сторопи, та 

(вlІДвпі - Покупець) в особі --------------.-щ-О-ДJ-·-є 

ва Шдставі ___________ -..J. з другої croроllИ, уклали цей договір про 

JlВlCJJ8Дcвe вижче: 

1. Предмет договору 

1.1. Відповідно до результатів аукціону з продажу права оренди земепьвої дimaпcи. 
Idдrверджевих протоколом аукціону Н!!_ від «_» 200_ року, Продавець 
передвє, а Покупцеь ОШІачує та приймає право оревди земепьв~і дimaпcи. 3І3Вачевоі в 
nyвri 1.2 ДІВого Договору, ва умовlХ, зазвачених в пуикті 1.~ давоro Доroвору. 

1.2. Договір поширюється ва право оревди земenьвої дiJшпcв ввзва'lевої 
JIВCТyImвми характеристиками: 

• мїсцезваходжеВВJI: М. Бровари, _-----------------.J; 
• площа- ra; 

• цinьoBe призвачев:вв 

• HIUDIВЇ обмежеВВJI та обт.sжCВIIJI 

• НОрмативва грошова оцівка rpивсвь. 
1 3 n '" 'nnamtlll_ -..І;аве за цим договором, передба'llЄ: •• раво оревди земельНОI p.w_~ U!'Що\" . 

• Clpaк оренди - років; 

. 
• 

• ореадиа плата _ rpивевь ва рік. 
Imпi умови оренди визна'І8Юп,св договором 

Cropoви YlШадуть ва підставі даноro Доroвору. 

opeIJДII земCJJЬВої ДЇЛІВІСИ, JDCВЙ 

Z. 306q~'~@~1JII CТQP-ЇВ 

2.1. Продавець зобов'JI3УЄТЬCJI: 



2.1.1. е Передати По~еві право орепди ЗеАleJlЬВОЇ дimoпcп IПJ!JIXОltl укпвдеlПlJl 
доroвору ор ндп земeJIЬВОI Д1JUDIJm ПРOТJrroм _ кanевдарвІІХ двів з ltlOMeвтy yxnвдeвВJI 
давого Договору. 

2.1:2. Hвдa'?l Покупцеві всю івформвцЬо щодо xapaкrepHcтmc ЗеАleJlЬВОЇ дimoпcп, 
з&Значено! в пyвxn 1.2 Даного договору, та умов її BHKOPHCТIUIВJr. 

2.2. Покупець зобов'взуєn.СR: 

2.2.1. ОІШапrm вартість ПРlfдбаного права оренди земeJlЬНОЇ дiJJJппcи ПРОТJlГOм 5 
(п'lТИ) баихіВСЬJafX днів З моменту )'ICJJaдellHR цього договору. 

2.2.2. ПриrПIJIТИ від Продавци право оренди земeJlЬНОЇ дiJuппcи ПlJlRXОltl yxnвдellВJ( 
доroвору оренди земельної дiтmки ПротRГOМ 10 (деCJП'И) кanеидарних днів з ltlOltleвтy 
yкnвдеlПlJl даного Договору. 

3. Порядок розрахунків 

3.1. Покупець ОІШачує придбане право оренди земenьної дimnпcи ПlJlRXОltl 
перерахувlUШl коштів на бaшdвський рахунок Продавци, зазначений в цьому договорі. 

3.2. Варпсть права оренди земenьної дiтmк:и, визначена зв резУJlЬтатами вукціону з 
продажу права оренди земeJlЬИИХ дiJumOK в м. Броварн згідно з протоколоltl аукціону 
N! від ес )) 200 року, становить гpввeВL. 
З урахуваШм попередньо СІШачевого Покупцем гаравтііівого внеску в сумі 
_____ гривеВL ОІШаri за цим договором пiдmIraє грИВeВL. 

3.3. Покупець зобов'язуєтьCR оплатити вартість права оренди земenьвої дimnпcи в 
поввому розмірі проТJlГOМ 5 (п'JIТИ) бamdвських днів з моменту )'JCJIВДeJIRJI даного 

ДоroВОРУ· 

4. ВїдповідаJJьність сторін 

4.1. у випадках вевиковВВВJI або вевапежв~ro вик~вlUIIIJI зобов'язань передбачевих 
цим Договором, Сторони Becyrь відповїдвпьшсть зnдво з 'DDIIDIl\1 звководавcrвом 

Украіии. 

4 2 С ecyrь ВJДП· овідапьвість за порymеlПUl своіх зобов'язань за цим .. торони ве в . • 
Д уше-" бу.:по викпикаво ЗМІВВМИ в 'DIIIIIому звководавcrвl OroBOPOM, JlКlЦO таке пор ~ 

Украіни. 
4 3 в· eВВJI Покупцем пyвкry 3.3 даного Договору Продавець має право 

• •• P~! порym О евди земeJIЬВОЇ дiшппm. В цьому випадку давиі 
вJДМОВИТИCJI вІД yкпвдeВВJI договору р ввьому ПОnIFmnr З моменту arpимllllВR 
Доro • прJlllИllеввм в одвосторо r--J 

ВІр ввlDIOIТИМетьCR . ОВУ від договору. Сппачeвиl Покупцем 
Покупцем повідом:пеВВJI ПродавЦІ про ВІДМ . 
raраатійвий ввесок в цьому випадку поверuеввю не ПlДJIJlI'ВЄ. 

5. Форс-мажорні обставини 
• • відапьВості за часткове або повве вевиконlIIIВR 

5.1. Сторони звfnьВJПQТЬCJI ВІД ВІДПО веввконlІВВВ є прRМИМ наслідком оБС1'ВВИВ 
зобов'JI3ВВЬ за цим Договором, ~o Ц:WШС8ИIIJI ДоговорУ, ві Сторовв не мога 
непереборної СIШИ, щО вВJIИIШII mCJIЯ 
цередбачити та попередити. 

6. Термін діі договору 



6.1. Доroвір набуває WUlllRОcтj 3 моменту пїJDmC8IIIIJI йоro СтоРОНDШ і діє до йоro 
оC1'l11'OЧВОro BIIКOBIIВВJI. 

6.2. Одвостороввє розірв8IIIUI даного ДоroВОРУ допускaєtьCJI вВXJПO'ІІІО в ВIDJВДКУ 
зазначеному в пувхті 4.3 даноro ДоroВОРУ. 

7. pCKsi31ml стор іІІ 

Продавец. 

БроварсьІСа міська рада 

07400. м. БроваРІ!, вуn. ГагарінІ, 15 

пlр_----

Виконуючий обов'JI3КИ міськоro roлови -
секретар ради І.В.Сапожко 

Впонуючиі обов"JI3КИ міськоro 
roлови - секретар ради 

ПОh.-упец. 

І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

земельноro відділу, за пропозицією 
постійноі комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій
начальника земельноro відд" 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міськоro roлови 

Л'М'ГУдименко 

В.В.РудеНІСО 



Виконуючому обов'язки міського 
голови - секретарю ради 

Сапожку І.В. 

ПОДАННЯ 

. Земельний відділ міськоі ради просить Вас розгnянyrи на черговому засіданні 
сесії міськоі ради питанНJI про продаж права оренди земельної діnянки площею 
0,0351 га, розташованої по вул. Короленка,64-в: 

1. Продати право оренди земельної ділянки площею 0,0351 ra, розташованої 
ПО вул.Короленка,64-в, ПШJIXом проведеННJI аукціону. 

2. Затвердити Порядок проведеННJI аукціону з продажу права оренди 
земельної дimIнки (додаєrься). 

3. Визначити уповноваженою особою на підготовку та проведеННJI аукціону 
KO~8JJЬHe підприємство Броварської міської ради <d)ровариінвестбуд» . . 

Начальник земельного відділу Л.М.Гудименко 

. БроварськийAlВК 
вШВПйNe rl-~ Wi 

" ~)fI' ОР 200.!l..P. -



Затверджено: 
РішеНRDI Броварської r.lісько! 1L8ДИ 
від 27 сеРПllJl2009 р. Не /.,ft'6~/~p.t:Г 

Порядок проведення аукціону з продажу права оренди земельної 
ділянки 

Поридок проведе~1IJI a~iOHY з продажу права оренди земельної ділянЮI (H8ДВJIi _ 
ЛОp1lдок) розроблений ~ІДПОВIДRО до Конституції Украіни, Земельноro кодексу Украіни, 
Гoco~дapCЬKOГO ~a Цившьного кодексів Украіни, Бюджemоro кодексу Украіни, Законів 
Укрll1НИ (<Про МІсцеве caмOBp~aвllJl ~ Украіні)), «Про оцінку земель)), «Про оцінку 
майн .. майнових прав ~ профеСІЙНУ ОЦІночну дiJшьність)), «Про оренду землі», івmиx 
нормаmвно-прввових ІКТІв з питавь регулювавllJl земельних відносив в Украіні. 

1. 3аraльві ПОJlожеввв 

1.1. Цей Поридок визначає процедуру підготовки, орraвізації та проведеRIIJI 
земельного аукціону (далі - аукціон) з продажу права на оренду земельної ділянки, 
зазначеної в пyвxri 1.2 цього Поридку. 

1.2. У цьому Положенні наведені JIИЖIIе терміни застосовуютьCJI у такому зна чеш: 

- аукціов - форма проведеВIIJI земельних торгів, за пою об'єкт торгів продaєrьCJI 
учаснику, що запропонував за BЬOro найвищу ціну, JIКI ФіксуєтьCJI У ході проведеRIIJI торгів 
niцвтaТOPOM; 

_ raравтіівий внесок - внесок, JlКИй має сплатити претендент до поДIUIIIJI ЗIUlВИ на 

участь у аукціові п забезпечеRIIJI своіх зобов 'JlЗа&Ь в разі перемоги у аукціоні та JIКИЙ 
cКJI8ДIЄ 10% від стартової ціви лоту; 

_ зарсєC'l'pОВВВИЙ учасник - учасвик, JIКИЙ, оплатив peECТPaцi.bd та гарaвтilиd 
внески та зарсєC'l'pУВВВCJI перед початком проведеRIIJI земельноro аУКЦІОНУ; 

_ земельна дiшmкa - земельна ДЇJIJDIКI площею 0,0351 ra, рОЗТ8ІПовава в м. Бровари 
ОО вул.Королеикв,64-в, з цільовим призначеllВJlМ - землі комерціАиоro викориCТ8IIIIJI; 

_ крок аукціону - мiBiмВnЬHa H8Д~aвкa, на ву в ході аукціону здіісвюєтьCJI 
підвищеllJlJl стартової та кожної наступної ЦІВИ лоТІ; 

• оргавізаціі JIКI проводить аукціов, - фізичва особа з 
- тцитатор - предстввИИК , • б 

відповідною підготовкою твlабо досвідом проведеRIIJI торпв, JIКI езпосередвьо проводить 
торrи на аукціоні; _ 

ної ДЇJ1JПIКИ з визначеними yr.IOBIМВ u оренди, що 
- лот - право ва оренду зе~~ 

ВИC'1'lВJulєrьСJl ДJIJI продажУ ва ауІСЦ10Ш; 

- оргавізатор - Броварська місьКІ рада; • • • • 
• • • _ соеціanізовава оргав1ЗВЦ1Jl, JIКI має неОб~ 

- оргав1З1Ц1JI, па провод'?" аукЦlО~пвдн8JIIUI та фахівців з відповідним досВІДОМ 
ДIJI проведеllВJl аукціону прИМ1lЦеllllJl, о 
роботи· 

, ої • - Броварська міська рвда; 
- орендодавець земeJlЬВ дiJUIВICИ. • "'""ону зlПpОПОВУВana за лот 

сВНК1В JIКI У хоДІ 11,, ___ 
- переможець - особа з числа уча , 

lІа1івищу ціну; 
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