
г Про продаж права оренди земельної діmrнІОІ 
площею 0,1500 га, розташованої по вул. Короленка 

Розглянувши подання земельного відділу від 07.09.2009 року Н!!1744 
про продаж права оренди земельної ділянки площею 0,1500 ra, розташованої 
по вул. Короленка, керуючись cT.l6 Закону України "Про оренду землі", 
СТ.СТ. 124, 127, 134-138, п. 12 Перехідних положень Земельного кодексу 
Украіни, п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядуванНJI 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 дїЛJIНІОІ площею 0,1500 ra, 
розташованої по вул. Короленка, IDЛJIXом проведенНJI аукціону. 

2. Затвердити Порядок проведенНJI аукціону з продажу права оренди 
земельної ділянки (додається). . 

3. Визначити уповноваженою особою на пїдгот?вку ~a пр.?ведеННJI 
.аукціону комунальне підприємство БроваРСЬКОl МІСЬКОl ради 

«])ровариінвестбуд». 

4. Контроль за викоНанням цього рішенНJI. покласти на ~остійну 
kОМЇс1Ю· нтку та блaroу к:.t_те~10Рій' земельних в1ДНОСИН, 

з питань розв р ar' 
архітектури, будівництва та інвес 1И~ ~ о т 11 С1І 

Виконуючий обов' язки міськоГо 
ГоПови - секретар ради 

м.Бровари . 
від 17 BepeCНJI 2009 року 
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ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицією 
постійної комісії 3 питань 
розвитку та блaroУСТРОIО територій, 
земельних відносин, архітектури, . . ... 
будівництва та lнвеСТИЦlИ -
ВИКОнyJоча обов'JI3КИ начальника 

земельноro відділу - заступник 
начальника земельного відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник MicLKOro roлови 

Начальник юридичного відділу 

Начальник ynpaвniННJI 
містобудування та архітектури
головний архітектор міста 

., . 

ВИКонуюча обов'JI3kИ начальника 
загального відцілу - головний 
спеціаліст загального відцілу 

Голова постійної :Комісії з ПИТань 
розвитку та ~лaroустрою територій, 
зем~вих ВІДНосин, архітекrypи, 
БУДІВНИЦТВа та інвеСТИЦій 

000546 

~ С.А.МаЙборода 
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ЗатверджеllО: 

РішеНIШI Броварської міської pOДlI 

від 17 вереСIIJІ 2009 р. Хе -I"/I~- D'p-~.I 

ПОРЯДОК проведення аук · ЦІОНУ з продажу права оренди 
земельної діnЯНК11 

Порядок проведення аукціону з про • 
Порядок) розробпений відповідно до К дажу ~'paBa оренди зеМeJlьноі РІІІСІІ (HDДВJIi -
Господарськоro та ЦивШьного кодеКСі:~С1И~1І ~краіНИ, ЗеМeJlЬНОГО Koдe~cy УкраїНII, 
Украіни «Про місцеве самоврядування в ~кpaIH~,. ю~етного кодексу УКРВІНІІ, Законів 
MВnНa, майнових прав та проф . и • aIH~», « . ро оцінку зеМeJlЬ», «Про оцінку 

CClnHY ОЦІНОЧНУ ДUlJJЬHICТЬ» «Про о • • 
нормативно-правових актів з ПИтан ' . ренду зеr.Ш1», lН1Ш1Х 

ь регупюванllЯ зеМeJlЬНИХ ВІДНосин в Yкpaїlli. 

1. 3аranьні поnоженни 

1.1. Цей .порядок . визначає процедуру підготовки, організаціі та проведеНl1Н 
зet.1eJlЬНОr.? ayкцt~нy (дапі - аукціон) з продажу права на оренду земепьноі дimппcи 
зазначенОI в пyнxn 1.2 цьоro Порндку. ' 

1.2. У цьому Попоженні наведені нижче терміни застосовуютьсн у такому значенні: 

- аукціон - форма проведеННR земепьних торгів, за ПОЮ об'єкт торгів продається 
учас~, що запропонував за нього найвищу ціну, па фіксуєтьсн у ході проведеННR 
тopnв mцитaтором; 

_ raрантійний внесок - внесок, пиіі має сnпатити претендент до поД8ННН ЗВRВи на 

участь у аукціоні JП( забезпеченнн своіх зобов'нзвнь в разі перемоги у аукціоні та RКИЙ 
С1Ш8Дає 10% від стартової ціви поту; 

_ зареєстроваииі учасник - учасник, пиіі, ОПJIатив реєстраціііиd та raрантіііниіі 
внески та зареєструвався перед початком npоведеВНR земепьного аукціону; 

_ земсшьва дimппca - земепьна дiJUппca ПJlОЩею 0,1500 ra. розташована в м. Бровари 
по вуп. Коропенка, з ціпьовим призначеllНJlМ - земпі комерційного ВИКОРІІCТIIIПIJI; 

_ крок аукціону - мiHЇМaJIЬHa надбавка, на ику в ході аукціону здіііснюєтьсн 
ПЇДВИЩеRRJI стартової та кожної HacтynвOЇ ціни поп; 
• _ піцитатор _ представвик орraнiз~, ва проводить a~iOH, - фізична особа з 
ВlДПовідною підготовкою тalабо ДОСВІДом npоведеННR торГІВ, JПCВ безпосередньо 
проводить торги ва аукціоні; 

_ пот _ право на оренду земепьноі ДЇJDПIки з визначеними умовами її оренди, ЩО 
ВИC'I'aВJIRєтьсн ДJIR продажу на аукціоні; 

_ орraнiзатор - Броварська міська рада; 
_ орraнiзацiR, па проводить аукціон - спеціaniзована ~p~~iн, ~ має неОб~ 

дпа проведеRRJI аукціону приміщеННR, обпl1ДllaнНR та фахІВЦІВ З В1ДПов1ДIIИlt1 досвІДОМ 

роботи; 

_ орендодавець земепьної ДЇJdНКИ - Броварська міська рада; 

б -спа vaвсників ва У ході аукціону зanpоповувапа за пот 
- переможець - осо а з -аа J - , 

Нвllвищу ціну; _ . 



J. 

• реєстрацїйmlЙ внесох - впесох, JIICIdi 
учасвпха аукціону і JIJCИЙ спрlМОВУєn.CJI ва претендент спnачує за реєстрацЬо Doro JII( 

розмір реєстраційного внеску особою cтaнoa':i;~ ВllТрат щодо проведеlDUl аукціону; 
•• ,CU.IНIIДЦII'rЬ) rpпвень; 

• стартова ЦІНа - ЦІНа права на opeHnV •. 
продаж лота на аукціоні; .... J земenЬНОI д1JUDПCJ1, з вої розпочпнаєrьCJI 

• уповноважена особа - визначена Б • 
• ":11 • роварською ft'lСЬКОЮ радою ЮРllДJIIIНа осоБІ, 

ІКа ~CНJOє П1дготовку ЛОТІ до продажу на аукціоні; 

• уповноважена особа учасвиха - осоБІ, ва діє в інте • • 
напежним чином оформлено· •. ресах претендента на ПІДставІ 

І ДОВІреноСТІ або статуту (положеНRJI ЗІСНОВlІВЦЬкоro 
доroвору) учаснmca - юридичної особи; , 

• учасвmc - осоБІ, JIXI відповідає ВCТlRовnеним цим ПоложеllllDf та чинним 
з~оно~ством вимогам, ПОДlJIа відповідні документи та зареєстрована Впконавцем 
BJДIIOBIДНO до цього Положенп. 

1.3. Орендарем земem.ної дinпxи може бyrи rpомвдRНИII Украіни та інозet.lНої 
державн. особа без rpOMIIДIНCТВa, українська та іноземна юридична осоБL 

1.4. РimеИIIJI про H8ДI1IID земenьноі дimmки в opeR1fY за резуnьтатами аукціону 
з~тверджує Броварська міська рада на підставі Протокony аукціону тв документів, що 
mдтверджylOТЬ спnату Переможцем визначеної за резуnьтатами аукціону ціни ЛОТУ 
відповідво до укладеного доroвору купівni-продucy права оренди. 

1.5. Уповноважена особа має право відмовитися від проведeнJIJI аукціону не 
пі:mimе, ніж за 1 О днів до loro проведеRRJI з обов'JI3КОВОЮ пубnixaцiєю офіційної 
інформації про cкacyвВRВJI аукціону із Зl3начeRНJIМ прИЧИRИ cкacyвlRRJl ва офіційному 
сайті міСЬКОЇ ради у мережі Інтернет. РішеRRJI Уповвоважевої особи щодо відмови від 
проведеlllDl аукціону може бути скасоваве Броварською міською радою. 

Повідомnенп про CIClCУВIIIID аукціону не пізвimе ніж НlС1')'ІПІоro ДRJI піCJIJI 
прийвaтr. рішеВIIJI про loro cкacYВIIDIJI вадсиnaєrься Орraвiзатором усім учасвихам, ві 
ПОДIUIII зВlВИ про участь в аукціоні та niцвтaтopy. 

У разі cкacyвllllDl аукціону Уповвовucена особа повертає УЧIСІІИК8М реєстраційві 
та raравтійві ввесІСВ, СПJllчені ввмв У зв'JI3КУ З ПОДIRIIJIМ 311І8 про участь в аукціоні, не 
пi:шimе вiz ПРОТJll'Oм П'АТВ бавківСЬКІІХ днів. 

РЇШеВIIJI про cкacyвlВD аукціону може бyrв оскаржево в судовому ПОpJlДК)'. 

l.б. KolIТpOJlЬ за пiдroтoвкою та проведеllDМ аукціонів здійСВlOє Орraвiзaтoр 
безпосередньо або через свої орraии. 

2. Поввоважеввв щодо орraвїзацU та проведевВR аукціону 

2.1. З метою безпосередньої пiдroтoВКВ та проведеви аукціонів, Броварсьха міська 
рада призвачає УПОВRовazeвy особу. 

. • ...... еви· 2.2. Уповвовazeва особа має вастушп повио_ • 

_ здійснює пiдroтoвху лоту до аукціону; 
• Ф вцuo. про проведеRНJI аукціону, умови участі в аукціоні, 

• оприmoдвює ІВ орм 
відмову від проведенп аукціону; 

Учасввків з інформацією щодо проведeнJIJI аукціону (в 
• забезпечує ознвйоМneRНJI овами оревди· 

ТОму 1JИCJIЇ З цим ПОpJrДКом), інформаціЄЮ по ЛОТУ, ум • 

• приймає дохумевтв від Учасників; 



- відкриває окремий БВВIdвсьКНй 
• рахунок ДJIJI обcnyroВYl8JIJIR аукціонів; 

- пщптатора yкnвдвє доroвір з орraвізвцїєю, JПCa провoдuп, ayкniOH; 
- приймає від УllаСlllDdв реєстраційні та ralUll""';Aвi •• ф :11...: 

пакC11l по аукціону; r-··· внecJCIJ, реатзує ІВ ОрМВЦШUІ 

- ~epeдaє орraнізації, JПCa ~POBOДlIТЬ аукціон, докумеВ'Пf, необхідні IIJUI реєстрації 
УЧDСIIJIIQВ в день проведеВIUI ayranoнy та проведеНRJI аукціону; 

• - п.ове~є СlШаll~ні гарантійні внески Зареєстров8.lПUt1 УЧВСIIПКIUtI, JПCi не перемогnп 
в а)'КЦ10Н1 (крІМ ВИПадК1в, внзначених цим ПоnожеRВJIМ); 

• - піCJIJI прllЙllJn'ТЯ РішеВIUI про HaдaвRJI земельної дітопси в оренду 38 резуnьтатамп 
a)'lCЦ10ВY. перераховує на ВН3Halleнd Броварською міською радою рахунок raрантійві 
внески ПеремоЖЦІ(; 

- приймає рішеmur про припивеRRJI тв/або поновлеВRJI ayкnioнy у випадку 
8IIIВJIeВВJI порушеВВJI порядку проведеRRJI аукціону, ве може ВПJIIIIIY1'II на йоro 

ре3)'.ш.твти. а ТllJa(O у інших випвдках. передбачених цим ПОРJIДJCом; 

- приймає рішеВRJI про поновnеllВJl торІів по nату або прнпввеllВJl аукціону. у 
випВДКУ КОПИ Переможець відмОВНВСІ від mдпиc:aнJU протоколу ayкnioнy; 

- приймає рішеввв про визв8IIВJI ведійсlПІМИ резуnьтатів аукціону в разі 
ВВIВJIeвu піCJIJI зВКЇН1lеRНJI аукціону порушень, lПd вппивуnи (могли вппииути) ва йоro 

резу.ш.твти. 

2.3. ОрraвiзaцiJI. па проводить аукціон, запучаєтьCJI до про8едeIIВJI аукціону 
VповновасeJrОЮ особою. 

2.4. Орraиiзaцis, JDCa проводить аукціон, має ваступні поввовaжeвu: 

орraвiзовує Шдroтовку приміщеВRJI. обnвдвВIIВJI та персовапу ДJI.II 

безпосередньоro проведевu аукціону; 

_ проводвтr. реєстрацію Учасввхів В день проведеВRJI аукціону; 

_ за поro,фКеJIВJIМ з Vповвов~вою ~СОб~Ю та відповідно до цьом По~ 
првllмає рішeвJIJI щодо допуску ва а)'lЩ10В третІХ ОСІб; 

_ С8Моcriйво призвачає JIiцвтaTopa ДJIJI провсденв.в аукціону; 

_ забезпечує дО1рИМ8JDU порцху під час проведевп аукціону; 
_ CJШ8ДВE ПРОТОКОn про результати аукціону. 

·ові 3. Підготовка лоту до продажу ва аукц. 

• • вває ве бiпьm _ один МЇCJЩЬ та ВJCJIIOЧВЄ забезпечеllllJl 
3.1. Шдroтoвка ayкцtoВY тр цим ПОpJlдКOм) VповвовaжellО1О особою: 

Оpraвiзатором або (у ввп8ДК8Х вll3JlачeвJIX _ • 
- ої оц;mcи пата та затвepдzeввa стаРТОВОl ЦUIВ noтв; 

- З8МОВneJDIJI експертнОl ~шо~ до МетодвкВ. затверюкевоі поcraвоВOJO КМУ 
експeprвa оцівка провоДИТЬCJI B~OB~ дopївВJOЄ ціви. BC'lIIВOВneвOЇ за резynьтатами 
від 11.10.02 р. N!IS31. Стартова nша JI 

експертної грошової oцimcв; _ • • 
_ Bвroтoвneвu технічноro паспорта земeJIЬJIО1 ДiJIIIIКВ. _ • 

• о прОДIDК права оренди земеш.ВОl ДUUIIIКII ва 
- ОПРRJПOДВelld ПОВ1домпеllВl пр 

ауКЦіоні lПJIIXом: 
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- опубnixyв8JIJIJI oronomeВIIJI в l'В3 • Б -'-
панорВМID) та ва веб-.... &..: Б _ ~ роваРСЬКОI .ІІСЬКОІ рвдн «Броварська 

-wIIIП роваРСЬКОI МІСЬКОЇ радп • • 
місцс:зв8ХОджеВJIJI зс:мc:m.вої 11: n.... _. 13 ЗD3начеllВllМ РОЗМІРУ та 

_uaпКІІ, 11 IWПaOвоro првзначеВВJI номера Ф 
МОЖllа оtpимати додаткову івформацію; ,тc:ne ону, за JIICНМ 

- розміщеllJlJl ва зс:мc:nьній дimmцi рекпамноro інформаційноro ЩИ11І; 

- передачу відповідннх матс:рівпів Орrввізатором Уповноваженій особі; 

• - пiдroтовку організвційно-розпорядчої тв технічної документації щодо проведеВВJI 
ayJCЦ10ВY; 

- ПРИЙВJПТJI 38RВ на участь в аукціоні. 

З.2. Аукціон ПРОВОДИТЬСR внкmoчно за умовн викоиВIIИJI зазначених в пункті 3.1 
цьоro Поридку. 

З.З. Документи щодо nотв, ІКВЙ виCТВlUlJlm.cJI ва аукціов, формyкm.сн 
Уповвоважевою особою в окрему справу і піcnн звкіичеВВJI аущіону перc:дaкm.сн йоro 
перемоzцю за умови, що він здійсВRВ відповідно до доroвору кyпiвni-проДlDК)' права 
оревди земenьвої дimппcи розрвхувки за придбввd ва аукціоні пот. Переможець піcnн 
YКnВДc:JПIJI договору opeВДR земem.вої дimoпcи, передає йоro ДJIR державвої реєстрВЦ1Ї в 
ycтввoвneBoмy порRДКy. 

3.4. Умови, oronomeнi перед проведеВВJIМ аукціону, під час ук.пЦeJIJIJI доroвору 
оренди зміні ве ПЇДJIJIJ'ВIO'rr. 

3.S. Броварська міська рада затверджує технічний паспорт земc:nьвої дinRвки, що 
BBCТВВJUIEТЬCR ва аукціов, дату проведеВВR аукціону тв істотні умови доroворів оренди. 

3.б. на підставі рішеввн Броварської міської ради УПОВВОJllDКeва осоБІ, ве пізніше 
ІХ за 30 днів до провс:деввн аукціону опрВJПOДВІОє в rвзеті Броварської міської ради 
«Броварська ПВВОрВМ8») та ва веб-свйті Броварської міської ради У мережі Івтервет 
офіційну івформвцію про ПРОВС:ДeJIJIJI аукціону. 

3.7. Офіційна івформaцis про проведеВВR аукціону має вкmoчвтв такі відомості: 

- дату та час проведеllD аукціону; 

- місце провс:деВВJI аукціону; 
_ харвперВСТІІІСИ nоту, що BBCТВВJIJIЄТЬCН ва аукціон, із ЗВ3ВВЧeJlJlDl: 

- місцезвВХО,фКеВВJIземепьвоі дimппcи; 

- пnощі земem.воі ДЇJIJIВКВ; 
• з .... епьвої ДЇJIDКВ. допуC'11lМllX та пріорв.n:іВВХ видів її 

- цшr.овоro призвачеВВJI --
ВВКOPBCТВВВJI; 

_ містобудівних умов і обмежень забудови земсшьвоі дimппcи; 

- стартової ціви nоту; 

- умови участі в аукціоні; 
• • ___ II";horo внесків та поJWДОК іх сппати; 

- роЗМІР гарввтїйвОro та plaN'&"'---

- вapтicn івформвційвоro пвкету; • _ 
• :ЦЖеВВJI opl"8В13aтopв. УповвовасеВОI особи, 

• - BвlмeвyвВВВJI та М1сщезВВХ:На cnpИМВТИ додапову івформвцію та дізВВТИCR, 
JJЩвтaторв. вомер тenефову, за JDCВМ .мо паспортом земeJiЬвої ДЇJIDКВ. технічною 
де мо_а озввlомитвCJI з техшЧВИМ О евдв' 
доJCyМевтацією із зeмnеуarpою, проектом доroвору Р , 



- дату. початку та ЗІКЇнчеВRJr ПРИ(ІМ •• 
)"Іасть в аYJЩIОві. IIIПUI ДOKYltleНnB ДJIR ОСІб, ЩО бажають В3АТИ 

З.8. З моменту опритодRеВRJr офіційк - • ф ._ 
МОЖJlllllіcrь особам JUCi ба_- 01 ІВ ОРМВЦ11 Уповноважена особа HDДВЄ 

, -'-'&а В3ПИ )"I1C11t В а .. вд6 
вtтВИоВJl1OЄl'ЬCS Уповвоваженою особою інф ~ОІП, пр аш за ціною, що 
В8Д8Є бe:lКОlDТOвві консультації з питань пр' o."neOPMIЦ • пакет yqacвнкa аукціону та 

_ НRJI аУКЦІОНУ. 

З.9. Інформаційний пакет має вкточати інформацію щодо: 

- місцезнаходженНJI, площі та цШьового DpнзначеllНR земельної nln_. . ---'. 
- ВВJCопuoвВRНJI З тeнnnaнy. схему розміщеllНR земenьної дimrнки; 

- умови використанНJI земельної дimmJOf; 

- істотні умови доroвору оренди; 

- копію ЦiIoro ПоложеННJI; 

- iвmi матерianи і документи (при необхідності); 

- номер рахувху, відкритоro ДJJJJ обcnyroвувВВНJI аукціону; 

- бланк договору про умови участі в аукціоні. 

3.1 о. Особ.. а:ка бажає ПРИЙНJIТИ учас:п. у аукціоні, має подати Уповноввхсeuiй 
особі ЗВlВУ ва участь в аукціоні з И8ДJlВ1llМ згоди щодо умов повервеRВJI або YIPНМIlRНJl 
реєстраційвих та гарантійиих ввесКЇВ. ПриймВКJUr З8118 розпочввaєrьС8 3 MOMeR'I)' 

оronошеНВJI про проведеВllJl аукціону та заківчуєтьCJI за З робочих дні до дати проведена 
аукціону. 

3.11. 3uвa ва участь у аукціоні поДIЄТЬCJI УповвовlDКевіІ особі :uiдвo із 
затвердженою формою (додаток 1). Підпис ва зuві керіввика УчасlllUCa - ЮpвдllЧllоі 
особи має бyrи скріппевd печаткою цієї ЮРJIДRЧRоі особи. Пiдnис ва зuві УЧВСJПIJCа -
фiзJrrmОі особи має бyrи зввіревиl Boтapi81JЬBO. 

3.12. Подава зuвa разом з ДОДIIВИМR докумевтами да участі в аукціоні 
реєструєтьСІІ Уповноваженою особою У журвani peєcnpaцii (ДoдatOK 2), iit присвOJOЄ'J'LCJI 
рeєctpaцilвий номер. У журвапі реєстрації 1'IICOZ МЇCТJIТЬCJI інформВЦЇJI про 1J14ТY ПОДВIIIUI 
зuви. а тако. ПОРJIДКовd номер зUВJI. 

. 3.13. У'f8CJIИК аукціону - юриди'JR8 особа разом із 38JIВOIO має податв нВС1)'ПВЇ 
Документи: 

_ вoтapianьHo посвідчені копU уста:вовчих докумевтів; 
_ копію та ориJiнan свідоцтва про дepDВВY реєстрацію IОРИДIrIRоі особи; 
_ копію та ориriвап пnатіжвоro докумевта про сnnaту raplIJIТiIвoro внеску; 

_ копію та ориJiвап пnатіжвоro докумевта про cnnaту реєстраціЬоro ввеску; 
_ копію та ориriнan пnaтЬквоro документа про ОПJJ81')' Baprocri івформаційвоro 

DIXeТY; 
. б. --" paYVJIod!paxyвкв. З JПCIIX здїйcвroва'1'JlМ)'ТllCR розрахунки 

- довlJ.JJCY про 8вкIвcыuu& -J-
за придбану земельну ДЇJIJIIIICY; 

• • ..... евта, ЩО посвідчує право уповвоваженоі особи на 
- копuo та оpиnвlUl ДОАJ.- • uv (у внпвдк:у необхідності). 

ВВКoIIВВВJI діі, пов'JJ3ВВВХ із проведeJIIIIМ аукФО-J 

Цей перtШiк докумевтін є вичерJDIIIМ· 



"n,"",le3J1ТD.l~. VчасlDOC аукціону - фїЗlIЧRа особа раз • 
,.... ... J- • О,., 13 ЗВlВою .. ає подam НactylПlі 

- копію та орJПiнan свідоцтва 
(ДJUI лотів. ВихорИCТВВIUI JIICИX перСДб::аОєДержавву реєстрацію фізпчноі особи-підприЄМЦІ 

ПIДПpIIDlRlЩЬJCy дiJuп.. , 
_ копію та орJПiнan платі НІСТЬ); 

жиоro Документа про сплату .... 
.. копію та ориriвan пла • raplUlТ1nnOro ввеску; 

mкнoro документа про СПЛату ·11-
.. копію та оригінал . peEC1pВЦJnnOro ВНеску; 

маnжного Докуме пакету; нта про омату вартості інформаційноro 

.. довідку про банківський рвхувок! . 
за придбану земельну діляmcy 1 .... _ ф. р~ки, з ~ здіАсвюва'l1lМ)'1'ЬСЯ розрахунки 

• б • V4'UI J3ИЧВИХ ОСІб - не ПIДПpИЄМЦ· • за HUВHOCТI amaвського рвхунку); ІВ таха ДОВІДКа ПОДІІЄ'І'ЬCJI 

.. копїJI та оригінал Документа. • ВПОВ8RIIJI дій. пов'язаних із проведеRIIJIМ що ~ОСВJДЧy(у Є право уповноваженої особи ва 
• ayкwoвy випадку необхідності). 

• ~~a особа також подає свій паспорт та дов· 
щектифікаційвоro номеру фізичвоі особи _ пna'I1ПlКl1'податків. ІДК)' про присвоEВIUI 

Цей перелік документів є вичерпвим. 

З.15. Всі дії, пов'язввї із ЗaDОВВeвIIJIМ та поДВRIIJIМ з виковуютьс. безпосередньо Учасником або йоro уповвовасев:::С::о;:асть В аукціоні, 
З.16. Уповноважена особа при прdвJmi З818 Учасників перевіPJIЄ: 

.. првввnьвiсть оформлеВВJI З8l8И; 

.. відповідність дoкyмeвriв, що ДОД8JO'1'ЬСЯ до З8l8И, перfl!mvv, оувктами З.ІЗ чи З.14 ПОJlожеВВJI; --• .1. вcraвовпевому 

.. відповідність копій документів іх ориriвВJJвм. 
Ориriвanи дoxyмemiв повертаються З8JlВВВК)' безпосередньо піCIIJI зВКЇ1l'feВВJI 

перевірки. 

З.17. Яхщо під час перевірки подвввх документів ве BlIJIВJIeBO пQМИJJОК та 
Порушень. представвих УПОВВОВlDКевою особи: 

.. у npвcyтвocri УчасВІІІСВ (уповвоваевоі особи УЧIICJПIX8) реєструє подв:ві 
ДО1tyl4еати в КІІИ3Ї реєстрації, до вої З8ВОСВТЬСЯ ПОpJJДКOВвІ вомер. да'1'8, рехвізвти 
Y'IВCВ111C8 або уповвоваевоі особи. Крім тoro. В JCIIИ3і З83Dачається: 

.. ДJUI фізвчвих осіб .. прізвище. ім'. та по баТЬІСові, зареєстровв:ве місце проzив8ВВJI 
'ra їдевтифіхаціibпdt вомер у Державному реєстрі фізвrmиx осіб .. пna'l'JDlJCiв 
податків та iв:mиX обов'JI3КОВИХ ПJJaтeziв. ДJIJI івозeNIIIIX IpoМ8ДJIВ та осіб без 
rpoМ8ДJlВства .. IPOMIIДJIIICТВO. прізвище. ім'. та ПО б8'tЬКOВЇ (за В1UIВIIocn1. пoctilве 
місце ПРОЖИВ8ВВJlза межами Україви; 
.. ДJUI юриди*DIИX осіб (з8СВОВ8ВJIX гром8ДJlll8МИ У~аіви ~БО ~pвдв'IIUIМВ О~бами 
Ухраіаи) .. Balмeвyв8IIRJI. місцезв8ХОДЖевп. щеитвфucaЦJЙIIВЙ код зПДІІО 3 

ЄДРПОУ; 
.. ДJIJI ївоземввх юрвдаЧJIВX осіб. спШьвиХ пiдupиємств .. вdмeвyвaJlВJl, 
місцезваходжеВВJI та держав .. в JIКiA зареєстров8В8 така юрllДllЧllа особа та вдреса 
реєстрації представJDП(I'ВВ в Украіві. ' 
.. засвідчує подані докумевти своЇМ підписом та печаткою; 
.. зammw: в себе подавУ YqacJlВJCOM зuву та копії доД8ВИХ до веі докумевтів; 



7 
- ВI!ДаЄ Учаснпху довідку про 

~oдaТOK 3). BxiдвuA квиток, іНФОРltlаці::1IRНJI ДОJCyrtlсmiв із З83Н8ЧСIIJIJDІ іх пс:рс:піку 
З83вачeвuм ва 3ВОР011l0ltlу боці умов провс:д:~ :8 Л~ (додаток 4) та картку УЧВСRRКD ("13 

3 18 Інформ • УКЦІОВУ) (додаток S). 
•• ВЦUI про оообу УчаСRRКа (Яо 

IIIDI документах, ве пiдпвraє розroJlОШСНВІО • ro прс:д~RIIКD), ЩО міCТПТЬCJI в подавих 
, КРІМ внпaдКlВ, УCТ8RОВJIСИDX закОВО,.I. 

3.19. ДОКУМСНТlI повc:pтaкm.CJI зао 6 
оку сз Рсєстрації у ВRПвдКВХ: 

- ВIUDШСВRJI помилок, JПCi ВПJlRвають на зміст ЗUВИ. . . ' 
- BIДCyrвoCТI на момент ПОдaRu 3 • 

uви докумеНТІВ, перс:дбачсвих цим ПOnОZСRJIJIМі 

- подaRIIJI зlUПlИ 0006010, па нс має на ЦС відповідних повноважснь. 
Цей перелік підстав є вичерПНИМ. 

ШCJIJI ВНПРВВJIеНRJI ВllJUШсних помИJlОК Учасник має право 
ПОВТОРВО. подати доtcyr.IСВТИ 

.3.20. Учасник має право ОГJIJUIyrИ зсмсшьRy дimnпcy до провс:дсlПIJI а ·0 
Орramзатор зобов'JI3ави1 створити МОЖJIИВоСТЇ ДIIJI ДОr!'rVIIV уч . укщ НУ.: 
дimoпcв 3 мстоlO її oгmrдy. -OJ •• J асВИКІВ до ЗСМСШЬНОl 

3.21 •• ЗареЄcn:Pо~аиа зuва є підставою ДIIJI yкnвдCННJI 3 Учасником доroвору про 
умови учаСТІ в aYXЦIORl та вабyтrи Учасвиком СТВ'І)'су Зареєстрованого учасRИКL 

4. Порядок та умови проведення аукціону 

4.1. Аухціов проводитьCJI орraвізацією. JIICВ проводить аукціов, ва підставі 
доroвору з УповвоважевоlO ОСО60Ю не раніше нiz через 30 дпів піcmr оnyблікувlUПlJl 
офіційної івформaцir про провеДНRJI аукціону. 

4.2. На аукціоні можуть 6ути присутні Зареєстроввві учасники (іх прс:дC'l1lВJlИICИ), 
ПРeдc'l"8ВВИICll opraвiв місцевого caмOBPWВ8IIIIJI М. Бровари. засобів масової інфОРМації та 
1"рОМВДСЬІСИХ орraиbаціЯ. Івші особи можуть бути присутні ва аукціоні за зroдоlO 
УПОВRовасевої особи. Аукціов ПРОВОДИТЬCJI за B8JlВBOCТЇ ве Meвme двох Зареєстровавих 
учасввкїв. 

4.3. У день провс:деRRJI аукціону особою орraиiзацією. JIICВ проводить аукціон, 
проводитьCJI peєcтpaцiJI присутніх Учвсвиків. УчвсlDПC (йоro прс:дставвп) зобов'JI3aвd 
ПРсд'JIВIIТII паспорт та (,ЦmI предСТ8ВІІИКЇВ учаCJIIIXЇВ) доручеRRJI ва ВЧВВc:JIRJI дій під час 
аукціону, зокрема участь в тoprвx та ШдпиC8IIIIJI про~хOJl)' про результати торгів. Шcmr 
ЦЬоro прс:дставВИJC орraиiзаціі. JII(8 прОВОДИТЬ aYJCЦ10B. видає учасlllllC)' таБJllllilC)' з 
вомером, ва повертаєтьCJI ПЇCJIJI зВІСівчеRRJI аукціону. 

PeєcтpaцiJI почивВЄТЬCJIза roдину та зa:кiвчyєrьcJr за 1 О ХВJIШDI до почвтху аукціону. 

4.4. ШCJIJI оголоmeвRJI почапсу npоведеRRJI ayxцi~Н)' npед~ OP~~ !fD 
проводить аукціон, озвdОМJПQЄ Зареєстр~вавих ~ та npиcynпx ва аухцаом ОСІб з 
ОC!lОВІІИМВ првв1Ш8МJl провс:деllJlJl ayкцtoнy (в ЧВCТИJI1, .ЩО безп~серeдllЬО стосуєrьcи 
ПР~ВС:ДeвRJI аукціону ПЇCJIJI цьоro orDJIomeIIJIJI) та ОrDJIОШУЄ шформaцuo щодо: 

_ характериC1'ИJC зсмсшьвої ДЇJIJIRКИ (мiCЦe3B8XoдzeRRJl, ~o~ ціпьовоro 
ПРlIЗRaчeвRJl. моzпивi види фувкціоR8JIыIro ВВJCOриC'1'ВRll8 ЗСМСШЬВОl ДIJIJIJIJCИ, умови 

Dpc:нди ТОЩО)і 
_ ЗlII"8.JIЬRої JCЇJIЬxoCТЇ зареЄС1РОВ8RВX УЧВCВJDCЇВ. доnyщ«:рХ до аукціону; 

- стартової ціни лary. 
4.S. Проводить аухціОJl Ліцитатор в ваступному порJJДlC)'. 



Аукціон DОЧJIнаЄТЬCJI 3 оroлошеННJI Л· 
ціа. J!Jaцo протJlfO"S 1рьох хвпnвн піCJUI IЦllТaтopor.r харaxreРllСТИК ло'l)' та стартової 
Зареєс:троввиих учасників не ВИCJIОВП б триразовоro оrcшошеВНJI стартової ціа ніхто З 
niцJrraтopoM, або таке бllXC8ННJl ВИCJI в liКВННJI придбати лот за ціною, ОroJlошеноlO 
пpDППIIRЄ'rЬCJr. овп пише OДIIВ Зареєс:тровВІІИЙ УЧВСІІІІК, аукціон 

у разі кonи про готовність придбати пот за • • 
два Зареєстровані учасRIIКИ· . стартовою ЦІНОЮ СПОВІСТІШІІ не менш JIК 

, пщиааroр збшьmvє стартов • 
Зареєс:тровВRИМ учасником (дапі .) -J у ЦІНУ, запропоновану 
збinьшеllllJlМ Ціни ЗначеRIIR кроку - Цlн.а, ва КРОК аукціону з поДВJIЬШИМ поCJJiдовRИМ 
З Орraвїзатором у·межах до 1 О • a~IOНY в~о~ється Ліцптатором за погоджеRRRМ 

ВІДСОТКІВ стаРТОВОI ЦІВИ. 

_.-=~еєстрованим учасвикам, JПCi ВЇДМОВИnИСI придбати пот зв стартовою ціною 
I'8рlllll&1UП внески не повеpтalOТЬСJI. ' 

у ході a~ioвy Зареє~овані учасRИКИ повідоМlUDOТЬ про вамір придбати пот зв 
оголошеною Лі~тором ЦIВОIO ~OMa способами: підвптJIМ таБJIИЧКII з Bor.fepOM, 
повервyrим до n~~op~ що засвlДЧ)'Є ПРИЙRJlТrJl ціви, запроповованої nїцитатором 
(прdвaтrJl ПРОП03ИЦ11 ЦІВИ без гопосу), або пiдвJrrrим табnички 3 одночасRIIМ 
о~пошеВВJIМ c~oєi ~0ж;t03вціі стосовва ціви пота, па повивва бyrи більшою, віж вазванв 
JllЦllТ8ТOP~M ~в, мпnмyм ва одни КРОК аукціону, вne обов'JI3КОВО кратною кроку 
(пропозицg ЦІНИ з гопосу). 

Яlaцо запропонована Зареєстров8ВВМ учасllИКОМ ціва перевищує огопошену 
niцитaтором ціну, ліцитатор називає вомер )"І8СВИJCВ і повідомnиє про його пропозвцЬо. 

у разі копи цівв, ЗВDpопововвва з roJIocy ОДНИМ із Зареєс:троваввх учвсввків, 
б"шьDiВ за ціну, огопошену Ліцитатором, вne ве кратна кроку аукціону, Лїциіатор 1p8lC'l'YE 
ТВІСУ пропозицію JIК згоду Зареєстрованого учасника збїnьDIИТИ ціну ва відповідну 
кinькicть кроків аукціону, вазиває вомер цього Зареєстрованого учасвиха і запропововаву 
вим ціну, кратну кроку вукціону. 

МовЧ8IПIJI ЗареєстровВRОГО учасвика, що першим пiднJIв табпичку 3 вомером ПЇCJIJI 
оronошевви niцитaтором ціви, 1рактується JIК згода Зареєстрованого )"I8CВИJCВ ва 
запропоновану Ліцитатором ціну. ШCJIJI цЬОГО Ліцитатор вазиває вомер ЗареєстровВRОГО 
)"І8Свикв, що першим підвJIВ табличку, і оronошує ваступну ціну, ЗDшьшеву ва крок 
аукціону. 

у разі копи ПРОТJlrDМ трьох хвиnив ПЇCJlJl1рRpазового повторева OC'1'ВllllЬOЇ ціви ве 
буде ЗВDpОDоноввва вища ціва, JПцвтaтор з~є торги "за потом о~очасво з ударом 
ІYlЩЇоввоro молотка та проroлошeRJIJIМ ~OBa Продано, ввзвває цшу продасу. лоТІ, 
номер ПеремоXЩJI і IIIIICJIIIКВЄ його 1JIIR IDДDИC8IIU ПРОТОКОЛУ, JIICIIЙ BOДeтьcJI ПІД час 
аукціону. 

4.6. За результатами аукціону оргавізaцiJI. па провоДВ'1'Ь аукціон, cJCJI8ДВЄ протокол 
ВІКому звзвачає: 

- ввзва лоту; 

- стартова ціва ЛО'1')'; 
_ Результати ТОРгів (остаточна ціва nPОдucY); 
_ прізвище ім'JI та по батькові або ваАмевувllllD ПеремоXЩJI. 

, • ",:-суЄТЬCl Переможцем і Ліцитатором та затвеpдzyєтьcJI 
4.7. Протокол ayJCЦJoнy ~ • 

УПоввовасеною особою У деш. nPОВедeв:d ayкцsoНY. • • 
•• .ону ПЇДDВсaвd пщитатором протокол вущаову 

Одразу ШCJIJI З~eRВJIб.аyIOJ.lПіCd спnати переможцем комісіАвої BRВВГOPOДВ в 
П~ уповвовuceвiй ОСО 1. 



ctpOK не більше 3 днів 3 ДRJI проведенНJI 
переможцю BJIТJIr 3 протокоny. аукціону Уповноважена особа передаЄ 

Переможець, JIJCIIЙ відмовився від підпи 
поД81lЬШУ участь в аукціоні До п CIUIJIJI ПРОТОКOnY, позб8IIJIJIЄТЬСЯ права на 

о У •• РОТОКОЛУ вноситься запис про відмову Пере~IОЖЦІІ від 
Воro 1DДDRC8IIJIJI. цьому разІ ПРОТОКОЛ підписується n:_ 
Уповноваженою особою у • "ШUSіВіОРОМ та ~а11lерджуєrr.cя 

день проведенmr ayкЦJoнy сума rapaнnllвoro внеску 
Переможцю не повертається. ' 

За умови ваовості достатньої кількості Учасників, що вИJlВИJiR бlDПНJlJi придбати 
пот, Уповвоважева особа ПОНОВJDOє торrи у день проведенmr аукціону. 

• 4.8: Кошти СlШачені Зареєстрованим учасником п peєcтpaцiAнd внесок та за 
IНФОРМlЦlibudI ПВJCСТ поверненJПО не пiдmrraють. 

4.9 •• Копія Протоколу та ~окум~нти, що підтверджують сплату Переможцем 
ВD3~ач.еВОI за результатами аукЦІ?НУ ЦІНИ поту відповідно до yкпaдeHoro доroВОРу 
К)'ПUШ1-пр~ права оренди. є П1ДCТlВОЮ ДnJI приJbunтJl рішеНВJI Організатором про 
yкnвдeВВJI МІж Броварською МІСЬКОЮ радОЮ та Переможцем договору оренди земсшьної 
дimoпcи. 

4.1 о. Усі спори (розбіжності) щодо поридку проведeRRJI аукціону розв'ПYJQТЬся 
(врeryJiЬOвуються) під час його проведеНИJI організаціDO, па проводИТЬ аукціон, за 
поroДЕеIlВJlМ 3 представвиком Уповноваженої особи. 

4.11. Гаравтійвий внесок перераховуєтьCJI всім Учасникам відповідно до JJYIIiC1'Y 7.2 
цьoro ПОрJlДК)' ва іх поточні рахунки, З83вачені в дохумевтах, JIКЇ дOД8lOТЬCJl до ЗВlВи про 
участь в аукціоні, крім ПеремоХЩІ та Учасників, JIКЇ не вИJIВИJiR бaDRRJI придбати пот за 
стаpmвою ціною. 

4.12. Реєстраційні ввески повервеввю ве пiдmп'aють, крім випадків, передбачених 
цим ПОРJIДКОМ. 

4.13. під час проведеВВJI аущіону (від моменту йоro поча1'К)' до завершeвВJl) ве 
Д03ВOЛJIється: 

_ ВТРУЧIВВJI В будь-JDCИЙ спосіб у торrи осіб, що ве зuвnені в тoprax за ковкрemим 
потом; 

_ переміщеВВJI у залі, де провоДІТЬCJI торrи. без дозволу Ліциташра; 

_ ВЧІІІІeвJIJI iвmвx діі, що порушують поpJJДОК проведeВIIJI шрriв. 

4.14. Ліциraтoр ДJIJI ycyвeRRJI порушень та пововnеRRJI поpJJДКy має право: 

_ усно попередити Зареєстровавоro учасника чи приcyrвю особу про усувева 
порушень, 8JJe ве бim.mе одвоro разу за кожввl вид порушень; . • 

• З aвoro vaaсвика чи ПРИC)'1'JlЬої особи 3IliiiШВіИ З8JJ шрnв - вимaraти вІД ареєстров J - • 

за ВСОДJIоразове порушеlllDi порцку проведeВВJI торпв; 
_ ТJIМ1IacOBO ПРИ1IИRИІИ проведeJIIIJI аукціону та оro~освти перерву У разі 

ПОJ1YШeвu Зареєстрованими учасвахами прввВJi проВедeвu шрnв. 

S. РауJlЬтати аукціону 
•• OBeдeвJIJI аукціону Уповвоввzeва особа пуБJIЇEyЄ в в 

5.1. Прcma:roМ 30 ДНІВ шCJ1Jl 2' Ька паворвмв» або ва веб-calri Броварської 
~eтi Броварської міської рвда ~ роварс riв із 383вачeRRJIМ: 
.МlСЬКої РаДИ повідомnеввя про результата тор 

• .ру зсмепьвої ДЇJUDIICIIi • МІсЦІ РО31'lUП)'ВВВJIR та ро_ 
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• - ціни продажу права ореНДІ! 

ВVItI1ІОНУ,. земeJlЬНОЇ дiтnпa!, ВII3НО:" -'J0-- .-аено. за рс:зуJJЬТВтвr.п! 

- цільового призначеНИR земельної • д1.JIJIНXJ!. 

5.2. Аукціов визнаєrьCJI таким . •• ' ЩО не вщбувCJI, у разі: 
- BIДCYТВOCn Учасників або HUВHO • СТІ на TOPrax JDlПJе одного Учасmпm; 
- КОШІ жодев 3 Учасників не звпропонув . • ав ЦІНУ, ВІШІУ за стартову; 

- не пlДПИСIIНВJI Переможцем Протоко • • лу ІЗ зазначеllllDl рс:зуnьтатів аукціону· 

- ве пlДПИCIIНВJI Переможцем доroво .• ' 
вставомеRИЙ ЦlIМ ПОРJIДXом термін; ру IСуПlвm-продажу права орендп у 

- вес~ати в устанОВJIений строк Переможцем HВnezнoї суми за прндбlUlИЙ пот; 

- ве mдписllНВJl доroВОРу оренди В терміни, визначені цим ПОРJrДКом; 

- пр~еlПlJl тв не ПОНОВJIеННJI аукціону в випадках, передбачених цим ПОРJrДКом; 

в_ :::о~И;:;=":~CJIJI закінчено аукціону порушень, ві вптlнyJIИ (могJIИ 

- в iвmиx випадках передбачених цим ПОРJIдКом. 

РїшeJIВJI про визн8ННJI аукціону таким ЩО не відбувси, приймam.CJI 
Уповноважевою особою у трндевниl строк ПЇCJIJI ВИНИКReJIНJI підстави ДJIJI тaкoro 
BImI8В1IK. 

В разі вивикве~ підстави ДJIJI визн8ННJI аукціону таким, ЩО не відбувси, 
Уповноввzева особа BeBIДКJI8ДВO повідоМJIJlЄ про це Оргавізатора. 

РїшeJIВJI про визн8ННJI аукціону ТІООІМ, ЩО не відбувси може бyrи оскаржено у 
судовому порJJДКy. 

5.3. Р.езуnьтвти аукціону, проведевоro з порушeвuм вимог цьoro ПОрJlДlC)', можуть 
бути ВИ3ВВВІ У судовому порRдКY недійсними. 

ВвзвВВIIJI резуnьтвтів аукціону недійсRИМИ TJll'Вe за собою визнВIUIJI недійсним 
доroвору opellДll, yxJI8ДeHoro з Переможцем. 

5.4. У разі прИЙlШТJI рішеВВJI про визнlUIIIJI аукціону твким. ЩО не відбувси. або 
ВИЗIIВIIВJI вeдilсвими йоro рс:зуJIЬТВтів, повторний аукціон може бyrи проведений не 
пізніше вьк через шість місиців з ДВJI набyrrJl ЧRВВості таквм рішеllllJlМ. 

Ящо повторний аукціов проводитьси У зв'язку з ТИМ, що жоден з учасвиків не 
BIIJIВВВ бажаввJl придбати відповідввй пот за ціною, ВИЩОЮ за стартову, M030llDle 
3IJRJreВВJr стартовоі ціви nотв Орrв:вiзатором. вne ве lDDКЧе ціви. що визвачена за 
резym.татвми експертної rpошової оцівхв. з ДOТPВМIIВIUIМ вимог, ycтaвoВJIeввx цим 
ПОРИДКОМ. 

Повторний аукціон провоДRТЬCJI відповідно до цьоro Поридку. 
• 5.5. До участі У повторвому аукціоні не до~скв:ютьCJI Перемо.е~ попер~ 

торпв, що ве спnатив в уставОВJIевий стрОК Ba~CТI. nОТВ за доroвором, ~IДМOIIIIВCJI вІД 
YlШвдеВВJI доroВОРу оревди земeJIЬВОЇ ДЇJIJDIКВ чи ВІД mдпис8ННJI протоксшу ІЗ З83вачeвuм 
peзym.татів аукціону. 

5.6. У разі ВИJlВJlеВВJI порушень поpJIдКY проведеВВJI аукці?ну, _ві ВIIJIIIВВIO'1'Ь ва 
06'ЄJaиввiсть визвачеВВJI ПеремоЖlVlt прИЗВОДІТЬ до дискрВМUlIЩl1 3ареєстроваввх 
Y'l1CВВJdв або іВ:ПІИМ ЧИRОМ порушують іх права. уповноважена особа має право визвати 
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аукціон '1'8ICШtf, що не відБVIICJI • О. J" та розпочаnr ор • • ПОВІДОМJI'ПІ praнl3aTOpL I'8НI3ВЦIЮ повторlШХ торІів про ЩО 

6. УкладаВІІВ договорів купівnі-п о • 
ореНДІІ земельно' ДШЯВКІІ р ~ажу права орендн зеlleJIьноі ДШЯНКІІ та 

6.1. На підставі затвердженоro . 
зобов'язані ПРOТJlJ'OМ 3 бamciвських дні протоколу a)'ICЦIOНY Орraвізатор та Перer.sожець 
Переможець зобов'JI3"- в умасти доroвір купiвnі-продажу права op~alrU а 

• аа .... перерахувати кошти за б --, 
raраитійвоro ввеску) протяroм S банківських . прнд аННА пот (за BВPaxyвllllllJlМ cyr.fН 
ВlІ3начевuй Орraнiзатором рахувок. ДНІВ з дати ухпадеRВJI цьоro доroвору ва 

Якщо Переможець ве вніс належноі о с перПIDМ цьоro пувхту гврВН'liйниА вн Ад пnати суми в строк, передбачений абзацоr.f 
. ' есок ому не повертаЄ'I'ЬCJI. 

6.2. Договір оренди земenr.ної дinянкн пiдrurra· • дерlCВlПliй реєстрації. є нотарІальному посвадчеВlПO та 

6.3. Усі ВИ'1'рати ПОВ'JI3вні з Vfl'n • • • • ' J ._.ВДВНIIJIМ та нотаРІальним посвадчеННJIМ доroвору 

~-продazy права оренди земельної дiJUппcи та договору оренди земenr.ної дimnпcи 
несе n Орендар. ' 

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

• 6.5. Ум~ви договору, ве зазначені в типовому доroворі, умовах проведеВВJI 
1)'ІЩ10ВУ та Р1ПlеllВJlX Броварської міської рвдв, прИЙJIJIТВX зriдно з цим Порадом 
ввзваЧВlO'l'ЬCJlза погодхсеВВJIМ сторів. ' 

• 6.6. Договір оренди )'КJI8ДIIЄТЬCJI в 1 О-ти деВИІІЙ термів з момеВ1')' прllЙllJl'ml 
рuпеввя Броварською міською радою про ВВДВВВ' земельної ДЇJUIRКИ в оренду та прouroм 
30 календарних .цвів ПЇCJIJI його yкnвдellВJl пiдuraє дерхсаввіА реєстрації. 

б.7. У разі відмови Переможцв ухпасти Договір оренди земeJIЬRої дішопси аукціов 
ввзвaєтr.ся таким, що ве відбувся, а гарaвтiйвd ввесок Перемо3ЩlO ве ПОВepтaE'J'ЬСЯ. 

б.8. Право оревди земельвої ДЇJJJIВКII JIВВИКIЄ У Орендар. піCJIJI підпиcввu lIICr)' 
ПРиАмвввя-передачї земem.ної ДЇJIJDIКВ згідво з ухпвденим договором орендн. 

7. Порвдок розподілу та ввкористаИВJI коштів від проведевВJI аукціону 

7.1. Проведевu робіт з пiдroroВКВ nary до продажу. ва аукціоні здilСВІОЄ'l'ЬСЯ за 
рахунок коштів уповновazeRоі особи з BaC'1')'DllВМ BIДIDКOдy8ВВВJIМ за рахунок 
J1eЄC1pаційвих ввесків учасввків аукціону. ПроведeIIIIJI аукціону та ВВПJIата вивaroроди 
Ліцитатору здійсRЮЄТЬCJI за рахунок коштів реєстраційввх внесків учасвиків аукціону. 

Розмір реєстраціівоro ввеску визва~Є'11tCJI Упов~оваевоlO ос:обо~ та 
обчвCJDOЄ'l'ЬСЯ з ypвxyвllВВJlМ потреби У покрвm ВlІ'1'Рат, пов Jl31ВИХ з Opr8lll3QЄ1O та 
Dpoведевввм аукціону. 

7.2. У разі відмови уповновuceвоі особи від пров~~ аукціону сппачеві суми 
]JeecтpаціЙВИХ внесків за BВPaxyвllllВJlМ пnate~ за б~СЬКl ~ереквзи повepтaкm.ся у 
п'anrдевввй строк з моменту прJIЙВAТI'Я відпов~оro p~~ УСІМ Учасвикам У ПОВ~ОМУ 
05свзі, а витрати уповноввzeвоі особи, поВ'J38R1З орnUnЗ8Ц1Є1О та провед~ ayкцtoнy, відшкодовyкm.ся за рахунок ОрraвiзаТОРL в iВIDRX випадках суми реєcnpвціЬих внесків 
Не DО&ep'raIoтr.ся. 
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C~,:~Вlfri!im1X BBeC~B за ВИРIХуВIIIJIJIМ матежів ЗІ банківські перекази 
прoтяroм IIIJCIВCьJOIX ДНІВ З моменту ПРIIIbunтя рішеllllJl про BIIДIUIВJI земет.ної 
ДЇJUIIDCII в оренд?' за резуm.Тlтами аукціону, ПРIIRюnт. рішеllRJl про ВIІ3ВIRПR аукціону 
таким, що не ~lДбувCR, або визв~ недіАСИllltlИ Roro резуm.ТlТЇВ повеp11llOТЬCR усім 
УчасllUК8М, JIIQ не буnи визнанІ ПеРеАlОiIЩRМll, КРЬІ ВIШвдків, передбачевпх ЦlIМ 
ПОрІДКом. 

7.3. Уповн~в~ена особа відповідно до доroВОРу з nіцитатором смачує йому 
винагороду У рОЗМІрІ, ЩО зазначІЄТЬCR у договорі. 

7.4. Прав~ ва оренду земeJJЬНОЇ дimnпcи не може бyrи придбане за рахунок 
БЮДВіRИX кошnв. 

7.5. Івоземві IОРRДИЧllі особи, іноземні rpoмlІДІВИ омачують вартість nотів 
відповідно до закону в національній ВIJПоті на зll'8JlЬRНX підставах і JlИIПе З банківських 
рахунків. 

7.б. Сума гарантійного внеску, CMa1feHoro Переможцем, зарвховуєтьCR в рахунок 
BRКOHIUIВJI вим зобов'sзань за укладеним доroвором купівлі-продажу права оренди 
земельної дiJDппcи і перерахОВУЄТЬcR УПОВНОВlDКеною особою на рахунок Оргаиізатора 
ПРОТRroМ oДIIoro БВВІСівського ДИR наступноro за днем підписанu прaroкony аукціону. 

у разі відмови від укладеRIIR доroВОРу купівлі-продажу raрантійиий внесок 

Переможцю не повертаєтьс •. 

7.7. На рахунок Уповноваженої особи H8ДXOДJIТЬ кошrи: 

- від реапізвціі Y1fВcllRlCllМ інформаціitвиx пакетів; 

- реєстраційві внески; 

- гараитійиі внески. 
7.8. Кошти, що ва,ц1ЙIПJD1 УПОВRоваевїй особі від реапізвціі YIIIICIIRК8М 

інформаціЙНИХ пакетів та реєстраційві внески не ПОВepтaIOТЬCJI y~ та 
ВВКОРИcroвуюТЬCJI Уповвоважевою особою ва покр~ .ВIПрВТ з mдroтовки та 
ПРОВедeJIIUI аукціонів, а також ва пiдroтовку иаступвих ayкцlOBIВ. 

8. Умови оревдв 

8.1. ІстоТИRМR умовами доroвору ореllДИ, зокрема є: 
зriдво з типовим доroвором, затвердzeвим 

- ухпвдеllD дoroBO~ ope~ . 03 03 04 Р N!220 та УМОВІМВ, ввзва1fевими ва 
поставовою Кабінету МіністрІВ Украши ВІД •. • 
аукціоні; 

• ~и ___ за цільовим призва1feJlllJlМ; 
- ВИlCОРИC'1'IIВJIИ земeJIыІІ� p,w--

- умови ВИlCорИCТIIIIIIJIземепьвої ДЇJIDICR; 
• ~и ___ обмc:zень та обтаевь; 

- вставовпеllD ДJUlземeJIЬВОI p,w---

JDIX будiвenьJIИX ворм. 
- дОТРИМIUIВJI держав • О -'nOJlaornрОМ. 

аа_ ВC'l'ВIIOВJIeRI ра .-.-.-. • 
8.2. Істотні умови доroвору ор_, 

- термів оренди: 2S років; . • ід вормативвої rpошової оцінки зeмJIЇ ва 
_ розмір оревдиої пnaти: 10% ВІДсоТКІВ в 

рік; •• ф 
к cOЦЇIUlЬBOЇ та UDкeBepBOl Ш раструпури 

- здійСНeIID відрахувань ва ~озвито сті будіввицтва об'єкra містоБУДУВlIIID, 
міста: 10% ЗaraJJЬноі коШТОРИСНОI варто 
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вuзначеноі зriдво. з дерхсавиmш будівem.ВIINИ норм_ш, без урахувlUlJUl втрат з 
IІРИДБВВВJI ta BUДUI~ВВSI земет.воі дimnпcп, звUп.неllJlJl будівenьноro м8ЙД8IIЧПКIL від 
буДЇВeJIЬ. споруд ~ lвженернlІХ мере;к. ВD~ Bвyrpimвьo- та ПО38МallдвнчШCовпх 
інЖенерНИХ мереж 1 споруд та транспортних комунікацій. 

8.3. Про умови оренди MIUOТЬ бyrи поінформовані асі УЧ8СВИ1СИ. 38 цієі YМOB~ 
ОрraиізаТОР може відмОВИТИ Переможцю в yкnaдeввi доroВОРу оренди на У'IОВах. JUQ 

відрїзВJDOТЬCJl від істотних умов, визначених 3' О З ЦlIМ ПОРІДКОМ. 

І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозиціЄIО 
постійної комісії з питань розвитку 

та блаГОУСТРОIО теРlІторій, земельних 
BiДHOClfН, архітектури, будівництва 
та інвестицій - ВИКОНУlоча обов'язки 
начальника земельного відділу -
заступник начальника земельного відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

С.А.МаЙборода 

В.О.Андрєєв 



РеєстраціАвиА номер ЗВJIВИ -----
Дата petctpвцїi (С_)) ____ 200_ р. 
Р~~ашр ________________ _ 

ЗАЯВА 

Додашкl 

до Порцку провсдCJIIIJI аукціону з 
продажу орна opeRДII зсмеш.ної 

~ в .1. Бровари, В редакції 
р~шеНRJI Б оварської міської pDД11 
ВІД /; !N/..f 2009 р. 
Н! ,/-t, 'І J- . f)Г 

на у.,аспІ. у ауl(ціоні:. nродасу права оренди :Jl!JffeJI.II0; діляlll(U 

Прошу допустити до участі в аукціоні 3 продажу права оренди земсшьної дішопси 
ПJlощ~ __ nІ, розташованої в м. Бровари ____________ __ 

3UВIIIIК (повне НlЙМеНУВIIIIIIJI) - -------------------------------
Ідевтифiкaцiйниl КОД або НОМер - • 

Свідоцтво про державну реєстрацію (да юридичних осіб та фїзJl1lllRX осіб -
суб'єктів підпрИЄМИІІЦЬкоі ДЇJшьності) - • 

МіСЦeзRвходжеRRJI (місце проЖІІВВIIRJI) - _____________ __ 

Керіввик або уповноважена особа - _______________ __ 

Паспорт - N2 • виданий (С_)) _____ р. ___ _ 

Документ, що посвідчує поввовlDКCRВJI керівника вбо уповноваженої особи -

Реквізити баиківського рвхунку ДJJJI повервеви rapllJl'1iйноro ввеску: 

Банк _____________ ----------------------------------

~~a~: _________ -----------------------------------

J&p~:------------------------------------------

КDд~~a~---------------------------------------

МфО: ______ -------------------------------
3 умовами та правИJIами провсдc:нIIJI аукціону. ~наі!омnc:ниl та 30БОв'~YR!.сь іх 

ВИХовувати. ВИCJlОВJПQю згоду щодо умов сплати КОМ1.сШвОl ~ДВ Oprall13~, JDCa 

Dpоводить а)'JЩiон, повернeВD або утримВВJIJI реєстрlЦlЙІІВХ 1'1 raравтійних ввecКIВ. 

"--» 200_р. 

м.п. (прізвище 1'1 івіцїanи) 



(З,оротнв сторона) 

Перeniк документів. що додається до ЗIUlВII 
'IOpnДIl'll18 0&:068: 

- Boтвpi8JIЬBO посвідчені копії устаиОВ1ІІ1Х документів; 

- хопїJI та ориriнап свідоцтва про державну реєстрацію ЮРПДIIЧRОЇ особll; 
- хопїJI та орнгінап пnатіжиого документа про смату гарантійного внеску; 
- хопїJI та орнгінапматіжиого документа про смату реєстраційного внеску; 

- хопію та орнгінап матіжиого документа про омlту вартості інформаційноro 
пакету; 

- довідка про б~всьхніі рахунок/рахунки. з JDCИX здїЙсmoватвr.syrьCJI розрахуихн 
за придбвву земeJlЬНУ дlJlJlНК)'; 

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

- довідка про відсутність заборroваності по заробітній маті; 

- хопUr та ориriвап докумеита, що посвідчує право уповноваженої особи ва 
ВИКОВIIIIIIJI діі. пов' язаних із проведеRJIJIМ земельиоro аукціону (у випадку веобхідності). 

фыl'l88 0&:068: 

- хопbr та ориriвап свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-пiдnpиЄМlUl; 

- хопbr та ОРиriвап платіжного документа про смату гарантійного виеску; 

-ІШпUr та ориriвапlШатіжного документа про смату реєстраційвоro внеску; 

_ хопію та ориriнап платіжноro документа про омату вартості івформaцilвоro 
пакery; 

_ довідка про бавхівсьхиі Рахунок/рахунки. з пвх здійсmoВll1'JlМYТЬC8 РОЗРахувхи 
за придбвву земельну дішппсу; 

• р"":аап ДDvvuе- що посвідчує право уповвоважевої особи ва - ІШП1JI та О А&.&В -J.- АІо .. .., • б . .) 
IПОНIUIIUI діі. пов'яз8ИИХ із проведеВІІІМ земепьвоro аYJЩ10НУ (у випадку вео ЮДІІОCn ; 

- ІШПЇJI паспорту; 

_ хоПЇJI довідки про присвоЄIIIIJI ідевтвфiJCaцiйвоro вОмеру. 

LВ.СапоZICО 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозиціЄIО 
постійної комісії з питань розвитку 
та блаГОУСТРОIО територій, земельних 
відносин, архітектури, будівництва 
та інвестицій - ВИКОНУlоча обов'язки 
начальника земельного відділу -
заступник начальника земельного відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

.~.7,,1/ С.А.МаЙборода 

В.О.Андрєєв 



Додаток 2 

ДО Порцку проведеRНJI аукціону 3 

продажу права ореиди зсмcm.ної 
дimoпcп в ,.1. Бровври, 
затвердженоro рішеВIUIМ 

Бро~варської "Ііської ради аід ~~ 
_'./ 2009 р. 

':":N!--..f.~У~J~-~6~9-.DГ 

ЖурнаJJ реєстраціі 

31U1B У.,аСІІии;в ауНЦ;О1lУ:І nрода:нсу права ОРЄ1lдu :lЄJfleJI.1I0; дiлRНRU 

1. Реєстраційвd номер 
по~ ____________________________________ __ 

2. Дата реєстрації; номер 
до~еВИl~ __________________________________ _ 

3. НdмeвyвlUlВJl Учасвика - ЮРRДИЧllої особи 

4. Прізвище, ім'. та по-батькові Учвсвика - фізичної особи, або представника УчвсllИlCll-
~~особи ____________________________________ _ 

s. МісцезнаходжеВВJI або місце прожив8ВИJI Учасника (ПОIDТOві 
реквізити)~ ____________________________ _ 

б. БllllXiвські 
реuїЗИТИL-________________________________________ _ 

7. Документ про CПJIату peєcтpвцilвoro внеску 

8. Документ про сплату raравтійвоro внеску 

9. Документ про оплату івформвцilвоro пакету 

10. З земenьвою ДЇJШDCOю ознdОмпeвd 

11. З пр~ проведеJIIIJI аукціону 

(підпис) 



Q3нвймnеннА і згоден 

12. З ПОPJIДКОМ опnатн за придбаний 
об'єкт озваАомnеВJdi і згоден 

13. Картку Учаснвка аукціону одержав 

14. Ь CIIRICЦЇJrМИ за порушена правиn 

озваАомnеllИЙ і згоден 

15. Достовірність даних, внесевих до 

zypнапу реєстрації, засвідчую 

Документи у кinьxості. _______ .аркушів 
~ШШО~ _______________ _ 

(підпис) 

(підпис) 

(підпис) 

(підпис) 

(Шдnис) 

(Шдnис) 

І.В.Сапоzкс 



ПОДАННЯ: 

зсмсльного відділу, ЗА пропозиціЄIО 
постійної комісіі" з питань розвитку 

та бnаГОУСТРОIО територій, земельних 
відносин, архітектури, будівництва 
та інвестицій - виконуюча обов'язки 
наЧIlJJЬНIІка земельного відділу -
заступник наЧIlJJЬНliка земельного відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

~ С.А.МаііБОРода 

В.О.Андрєєв 



Довідка 

Додаток 3 

до ПорJlДlC)' проведена аущіону з 
продucy права орендп земельної 

дimouaI в м. Броварн, 
звтвердженоro рішенам 

~POI~CЬKOЇ "Ііської pВДII від _ 
l.!f f}e!!eN,J' 2009 р. 
Н!! /,J"J~69-a-

"ро Оlllрш,аНl1R докул,енmів від Учасника аукціону 3 IIpOdfDlq IІрага оренди 
3I!Jf'І!Л6НО; ділвllки 

цк довідка видана Учасвиху аyкцjоиу з продажу права ореиди земельних ДЇJшIок в 
~Бровари ____ ~ ____ ~ __ ~ __ ~~ __ ~~ ____ ~ __________ ~~~ 

(npі38ище, ім'., по-баn'КО8і фопчноі особ ... nOIHe наnМенуванИR ІОРIUIІІЧНОТ особll) 
втому,що __________________________________________ ___ 

(нallмеRyIIJПUI YnOIHOlaeHoi особи) 

приiuтi наступні докумевти: 

« ___ » ______ -200-р. 

• • RIID УПОIНОJWПНОТ особll) (ПOCQl, niдпиc. npblJrru та fнiqjaml npедс'181 

м.п. 

Виконуючий обов'JI3КИ 
l'OJIови - секретар рвди 

--=----

І.В.Canо:аасо 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозиціЄIО 
постійної комісії з питань розвитку 
та блаГОУСТРОIО територій, земельних 
віДНОСІІН, архітектури, будівництва 
та інвестицій - викону,оча обов'язки 
начальника земельного відділу -
заступник начальника земельного відділу 

ПОГОД'ІСЕНО: 

Заступник міського голови 

~ С.А.МаііБОрода 

В.О.Андрєєв 



ДОД8ТОк4 

ДО ПоPJIдICY проведеВJIJI вукцїову 3 

продажу права opeвдJI зсмem.пої 

дimoпcп в м. Бровари. 
затвердЖепоro рішеRJIJIМ 

Броварської Аlіськоі p8ДII від _ 
B~ 2009 р. 
N! )tff(f.-oг 

Інформаційна картка на лот 

Дата проведеННJI аукціону - (С_» 200_ року. 

HalмeвyвllRRJl лоту - право оренди земem.ноі дimnпcи lШощею rв, 
РОЗТ8lDовавоі за адресою м. БроварR, ____________ -: 

Цільове призвачеRRJIзсмem.поі дimппcи - ____________ _ 

Страх оревди - років. 

Розмір оревдвоі IШ8ТИ - _______ rpRВeнь на ріх. 

Стартова ціва лоту - ______ І'ривeRL. 

(naСІдІ, nianис. праваще та jнiцjlШИ npeдcтuRПICВ Уповиовureиоі особи) 

М.П. 

Виконуючий обов'JIЗICR мі 
roлови - секретар рвдв 

LВ.Сапоzкo 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозиціЄJО 
постіііноі комісіі' з питань розвитку 
та блаroУСТРОJО територій, земельних 
BiДHOCItн, архітектури, будівництва 
та інвестJtцій - ВИКОНYlоча обов'язки 
начальника земельного відділу -
заСТУПНJtк начальника земельного відділу 

ПОГОД)lСЕНО: 

Заступник міСЬIСОГО голови 

С.А.МаЙборода 

В.О.Андрєєв 



ДоДlТОКS 

до Порадку проведеJDIJI аукціону з 
продажу права орендп земCnЬRоі 
дimoпcп в ltl. Бровари, 
затверджеВОrQ рішеRRJIМ 

~OIPCЬKOi '-lіськоі ради від _ 
H;(~f)Г 2009 р. 

Картка учасника аукціОІІУ 

Дата проведеlПUl аукціону - сс_» ___ 200_ року. 
Нdм~~УЧЕ~-________________________________ __ 

Прізвище ім'. та по-батькові представвика учасввка - ____________ _ 

Лот, ваJПCIIЙ претендує учасник: _______________ ----' 

(посаді, nfдnвc. прізвище '18 іиiIdaпи предcтullИJC8 упо.ио ... ноl особи) 

мл 



(3,оротня сторона) 

Умови проведення аукціону 

""l1lRг 3 Порядку "роведеНІIR aUltll· '" ,. .., .,'ОНУ J "роuа3lСУ "рава орендІІ Jf!JflЄll6HO; 
ділвllltll) 

4.1. Аукціон ПРОВОДRТЬСJl орraнізвцїєю _.. nPOBo,rrU'I'L' •• 
У , - _... аущІОН, ва mдCТВВI 

доroвору 3 поввоваженою особою вс ранішс віж через 30 дн" ....,; • 

Ф• :а.. оо. Ф 'оо ІВ ПlcnJI OII.1VJlllC)'llIUlllJl 
О ЩuшОI1R OPMIЦII про ПРОВСДIIНJI аукціону. 

4.2. на аУКЦі~иі !"OilC)'11t бyrи првсутні Зареєстровані учасннхи СІХ npедСТВВIIНJCII), 
предСТВВIІІПСІІ орraи!в ~cцeBO~ самОВРJlД)'Ванп м. Бровари, засобів масової інформації та 
rpoмвдськвх ~raиl3ацій. ~DII особи можyn. бутн присутні на аукціоні за зroдою 
Уповво~ажеНОI особи. А)'ІСЦІОВ ПРОВОДИТЬСJl за BВJlВBOCТЇ нс меRIПС двох Зареєстрованих 
УЧВСНВJCIВ. 

4.3. У день проведеиu аукціону особою орraнiзацією, па проводить аукціон, 
ПРОВОДИТЬcJI peєcтpaцїJI присyrиіх Учасників. Учасвик (його предстввRИX) зобов'взавиЯ 
пред'пити паспорт та (дпа представвихів учаснихів) дорyqсиu ва вчинсиu дій під чвс 
аукціову. зокрема участь в торгах та підпиcaнu протоколу про резуnьтвти тopriв. ПіC1lJl 
цього представник орraиiзвції, па проводить аукціон, видає УЧВCllllК)' табпичку з 
номером. па повертаєтьCJI ШCJIJI звкіичсиu аукціону. 

PeєcтpaцїJI почииаЄТЬCJI за roдину та заківчуєтьCJI за 1 О ХВИJIИВ ДО початку аукціону. 

4.4. ШCJDI оronошеRВJI початку проведеRRJI аукціону предстввRИX орraнiзаціі, JIК8 
проводить аукціон. ознайомлює Зареєстрованих учаснихів та приcyrвix ва аукціоні осіб з 
основними ПРВВИJI8МII проведeRВJI аукціону (в частиві, .що безп~серeдllЬО СТОСУЄТЬcJI 
проведеlllDl аукціону ШCJIJI цьoro оronОШeJIIIJI) тв огоnошує шформaцuo щодо: 

_ харапериСТИІС земельної дinJIВ:ки (місцезнвхоДВВRJl, ~o~, цільовоro 
Dpll3llачеllJlJl, МО2lШИВі види фуихціонВJlЬВОГО ВИlCориCТВRRJI земельН01 ДIJIJIIIКII. умови 

оревди тощо); 

_ ЗВl'lUlЬJlої кількості зареєстрованих Учасииків, допущеиих до аукціону; 

- стартової ціни nоту. 
4.5. Проводить аукціон JIiциlВТОР в наступвоМУ порJrДК)'. _ 
Аукціов почииаєтьCJI з оronошeJIВJI Ліцитатором характеристик n~ ~ cтa~В01 

• ипии піCJIJI триразовоro ОГОnОШeJIIIJI стаРТОВ01 ЦІВИ НІХТО З 
;шв. Якщо протJIГOМ тp~ox хв ОВИВ БUCВJIIUI придбати пот за ціною. ОroJlОШСНОIO 
~еєстровавих учасНИКІВ не висл ви пише одни ЗареєстровlUIИЙ учасиих, аукціон 

JIЩ1rraтором. або таке бвzвlПl.l висло 

Dplii1lUUlєrьcJl. • 
• • бати пот за стартовою ціною CDОВlCТИJIИ ве менш -

у разІ коли про roтoВИlСТЬ прид бinьmyє стаРТОВУ ціну. ЗlпpопоноВ8ll)' 
ДВа Зареєстровані учасmпcи.. ~;p на з крок аукціону з ПОДВJIЬІПИМ поcniдовввм 
Зареєстровавим учаCВИlCOм (ДаЛі - цш. :.v вСТВИОВJПQEl'iСВ ЛЩитвтором за поroдиeIIНJIМ 
зБuп.meJIIIJIМ ціви ЗваЧeвD кроку аукФО-оІ _. 
3 ОРl'Вlliзатором y'Me7DX до 1 О відсотків cтaPТOBOI ЦІИИ. • 

• ідмоВJШИСВ придбати пот за стартовою ЦlВОIO. 
Зареєстроваиим учасипам, JПQ в 

І'ІІ" .. .....:К-! _tnТf.CВ 
-''j'IIA&UЦU внески не ПОв .. уА---- • • про намір придбати пот за 

• асВИКВ ПОВJдОМJlJlК)1'Ь 
У ході аукціону ЗареєСТРОВ8В1 уч соБВМИ' ПЇДP'1ТJIМ табnички з номером. 

ОI"OПошеною Ліцитатором ціною д!SOMa CD~JI' ціни, Зlпpопововавої niцвтaТOPOM 
DО8ериyrим до niцитaтора, що засвіДЧУЄ пр 



(приDвm'JI пропозИЦ1Ї ціви без roпосу) або п· 
.... nошеввям своєї пропозИlUЇ стаСОВВ • ' lДJIJI'rraМ та6Jmчxп 3 ОДНО'I8CRИМ 

01 "". •• • о ФІШ поц па ПОВllRJlа БVnI бїnьшоlO віж вазвана 
niциtalОром ЦІН" МІВІМУМ ва OДlIB • ~ •• , 

• • ) крок аYJЩIОВУ, ме обов'язково кpamolo кроку 
(пропозИЦІЯ ЦIIIJI 3 голосу • 

• Яхщо ~апр~поновава Зареєстровани)! учаСНИКОftl ціва переВIUЦYЄ оroпошену 
JIIЦIlТIlOPOM ЦІну, nщитaтор вазllВає номер учаСНІІка і повідОftШJIЄ про Roro ПРОПОЗIЩію. 

у p~i ХОП цін.. з~роповована з ronocy OДIIIIМ із Зареєстрованих учасників, 
б"шьша за цшу, .oronomeнy ЛіцитаТОРОМ, ме ве кратна кроку аукціону, Jliцптaтор трапує 
~ • пропоз~ ~ зroду Зареєстрованоro учасввка збїnьшвтв ціну ва відповідну 
IciJlыQть КPOXIВ аYJЩIОВУ, називає номер цьоro Зареєстрованоro учасввка і запропоновану 
вим ціву. кратну кроху аукціону. 

МовчВВВJI Зареєстровавоro учасника, що першим пiдwrв таБJlИ1lК)' з HOftlepOM ПЇCJUI 
оronошеllllJl niцвтaТOPOM цінн. трапуєrьс. RК згода Зареєстровавоro учасвnxa на 
запропоновану ЛіцитаТОРОМ ціну. ПіCJIJI цьоro Ліцитатор вазиває номер Зареєстрованого 
учасника, що першим пїДВJlв табnичкy. і оronошує ваступну ціну, збinьmену ва крок 
аукціону. 

у разі ХОПИ ПРОТJl1"OМ трьох хвиnвн піCJIR триразовоro повтореНJIJI OCТВRRЬOЇ ціви не 
буде запроповована вища цін .. Ліцитатор звкill'lyє торrи за ПОТОМ одночасно з ударом 
аукціоивоro моnотка та проronоmенивм ~OBa "Продано", вазиває ціну продажу. nоц 
вомер ПеремоXЩJI і ВИКJIИКає Aoro ДJIJI П1ДПИCВIIRJI протоколу, пий ведетьсв пІД час 

аукціону. 

4.6. За результатами аукціону орraвiзaцiR. па проводить аукціон, clCJl8дВЄ протокоn 
в пому зазввчає: 

- вазва поту; 

- стартова ціва JlОТУ; 
- резУЛЬтати тортів (остаточна ціва продасу); 

- прізвище, ім'JI та по батькові або ввймеll)'llВllВJl Перемохщв. 
• підписуЄТЬCJI Переможцем і Ліцататором та затвердЖ)'Є'1'ЬCJI 4.7. ПротохOJl aytCЦ10вy • 

УповвовazевОJo особоJO У день проведeвu ayкцtoвy. • 
• підпвcaвd niцвiaтopoM протокon аYJЩIОНУ 

Одразу піCJDI 3~eввs .aYJ01!oвy cпnатв переможцем комісійвої BaaropoДII в 
Пepeд8єп.cJI уповвовazeml осоБІ. ПїCJIR строк ве бinьmе З двів 3 ДIJJI проведeJIIIJI 
розмірі 4% від остаточноі ціви продazY nоту в ВИТJIГ з протокOJJ)'. 
аукціону Уповвоважева особа передає перемоZЦI(J 

• • CIIJIU протоколу, позб8llDЄПtCJI права ва 
Переможець. JПCIIЙ відмовввсв ВІД Ш:сВТЬCJI запвс про відмову ПеремоЖЦІ від 

ПОдaJJЬшу участь в аухціові. До протоколу пїдпвсyєrьсв JШiитa'1'ОРОМ та затвердzyЄtЬCJI 
loro ПЇДПИC8IIJg. У цьому разі протокол еввя аукціону. сума гаравтійвоro внеску 
УповвоваевОJo особоJO У день провед 

Перемо3ЩJO ве повертаєтьCJI. •. "'0 ВIIJIВIIJDI бавив. придбати 
- кільКОСТІ VчвсllllК1Вt ~ 

За умови BВJlВBOCТЇ достаТВЬОІ У день проведeIIIIJI аукціону. 
пот, Уповвоваева особа повоВJllOЄ торrи еєстрвційвd ввесох та за 

4.8. Кошти cmшчеві 3apeЄC1p~BВВВМ учаСВИКОМ - Р 
івфОРМaцjbиl пахет повервеВІПО ве ~. • fmtrWVllYl'f. CJlJJ&ty Перемо_ем 

евтв що 1ПдТВ-r'-~.---
4.9. КоПЇJI ПротокОЛ)' та ~oкyм. • nоту відпОВіднО до YКn8Дeв~ro доroвору 

ВИ3ва'lевоі за результатами аукФ~ВУ ЦUDI прJlЙU1ТJI рішeвu ОРl'ВВ1Звтором про 
k)'Diвпj-продazy права оренди є ПІДставою ДJU 



::::- мРк Броварською r.lіською радою та Переможцем доroвору ореВДІІ земenьиої 

4.1 о. Усі сп~и (рОЗбіжності) щодо порндку провсдеlПlJl аукціону розв'оYlОТЬСІІ 
,вреryJlЬовуються) ПІД час йоro провсдеНRJI орraвізацією, па проводпn аукціон, за . 
поroджеJIRJIМ 3 представником Уповноваженої особи. 

4.11. ГаравтіАниА внесок перераховуєтьCJI всім Учасвихам відповідно до пувкту 7.2 
цьoro ПорRдXY на іх поточні рахунки, зазначені в ДОJCyrtlентвх, JIКЇ ДOдВlOТЬCJl до зuви про 
участь в a~iOHi, крім Переможця та Учасників, RКi не ВИJlВRJDI бaжamur прпдбаПI JlОТ за 
стартовою Ц1Rою. 

4.12. Реєстраційні внески поверненню не пiJuurnкm" крім випадків. передбачених 
цим Порвдком. 

4.13. під час проведенu аукціону (від момету lоro початку до завершeнJIJI) не 
ДОЗВОUЄlЬCJI: 

- ВТРУЧIIRJIJI В будь-JIКИЙ спосіб у торrи осіб, що не ЗlUlВJlені в тoprвx за коRКpe1'lПlМ 
JIDТOM; 

- переміщеRRJI у зщ де провоДІТЬCJI торrи, без дозволу mцататора; 

- в1JИReнJIJI iвmиx дій, що порушують порадок проведенu торпв. 

4.14. Ліцитатор ДJUI усунеllRJl порушень та поноВJleRU порвдку має право: 

- усно попередити ЗареєстровlВОro учасника чи пр~сутню особу про усувеlПlJl 
порушень, 8JJe не бinьше oДROro разу за кожний вид порушень, • 

- вимагати від Зареєстрованоro учасника чи присутньої особи ЗIllИШИІИ зап торпв 
за ВСОДllоразове порушеВRJI порJJДJC)' проведеННJI TOpriв; 

припини и проведеRВJI аукціону та оroJlОСИТR перерву у разі - тимчасово t • 
порушeнu ЗареєстровlUIИl\OI учасllИX8МJl пр8ВВJJ проведeJIIIJI торпв. 

Вихонуючий обов'ахи місько 
roJlОВИ - секретар p8дll 

LВ.СапоJDCО 



ПОДАННЯ: 

земеnьного віддіnу, за пропозиціЄIО 
постійної комісіі" з питань розвитку 
та бnаГОУСТРОJО територій, земеnьних 
відносин, архітектури, будівництва 
та інвестицій - ВllКОНУlоча обов'язки 
начanЬНllка земеnьного відділу -
заступиИl' начальника земenьного відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського гоnови 

~- С.А.МаЙборода 

В.О.Андрєєв 



Договір 

Додвток6 

до ПОрJlДlC)' ПРОВедeнJIJI ayкnioнy 3 

продажу права оревдп зсмепьвоі 

дiJuarкв В ,.,. Бровври, 
затвердженоro рішеlПlJlМ 
Бров!рськоі ,.,іськоі p8ДII Від _ 
tfl ~.,9 2009 р. 
Н! fJ7!F69-ог 

купівлі-продажу права ореНДІІ земельної діЛВRКR 

м.Бровари СС_» ____ 200_р. 

Броварська міська рада Київської області (вадалі - Продавеч,,) в особі 
що діє ва підставі 

_____ з одвієї сторони, та 
(ввдвпі - Покупець) в особі --------------. -Щ-О-ДJ-·є 
вв підставі ___________ ~. з другої сторони, УКЛ8JIИ цей доroвір про 

1. Предмет договору 

1.1. Відповідно до результатів вукціону з продажу правв оренди зсмсшьвоі дiшппar, 
пiдтвepдzевих ПРОТОКОЛОМ вукціону N!_ від СС_» 200_ року. Продавець 
передає, а Похупцеь оплачує та приймає право оревди ЗСМlШЬВоі дiшuпar. З8ЗR8'1е&оі в 
пyвкri 1.2 Д8Воro Доroвору. вв умовах, 383J1в'ІeJIИX В ІІ)'ІІПЇ 1.3 Д8Roro Доroвору. 

1.2. Доroвір поширюєтьCJI вв право оревди ЗСМlШЬВоі дiшDпcи ВВ3ВВ'Іе&оі 
lI8C'l'yПВвми харапериСТІІК8МІІ: 

• МЇсцезВ8ХоДЖt:lDIJI: М. Бровври. __ ---------------..J: 
• DЛощв-_ rв; 

• цUпювеDpИ3ва'l~-__ ----------------------': 

• BUВВЇ обмежemur та обтJжeВU 

• вормв'1'ИВІІ8 rpошова оцівха _ rpивень. 

1 3 П RДИ З-&6-ок..воі ";wllVVll upидбвве зв цим доroвором, передбвчає: 
. •• раво оре _'""- AW-' 

• СТРОК оревди - _ років; 

• оревдвв плата _ rpивень вв рік. 
Iвmi умови оренди визввчaкrrьc:- доroВОРОМ оренди земсшьвоі дiшuпar. 

С'l'Oрови укладуть ва підставі _оro Доroвору. 

2. Зо60в'взаиВJI сторін 

. 
• 



2.1. Продавець зобов'JI3УЄnСЯ: 

2.1.1. Передати Покупцеві ПР 
доroвору ореиди земсшьвоі дimm аво ореНДІІ ЗеАleJlЬвоі дimппcп DUUlXО&1 уІОІвдеllJlJl 
дaвoro Доroвору. ки ПРOТJlrOм _ кaneндapвнx днів з &'O&'eкty yIOIaдellJlJl 

2.1.2. Нвдатн Покупцеві всю інф • 
З83наченої в пувкті 1.2 Дaнoro доroворv OpM8ЦUO _щодо характерпС111ІС земenьноі дimппa" 

~, та умов 11 вихорпCТ8IIJUI. 

2.2. Покупець зобов'ауєnCJI: 

2.2.1. ОJШаТН111 вартість ПРlrдб 
(п'пи) бlUlIdвських днів з мом aнoro права ореНДІ' зеМeJJЬноі дimoпcн ПРOТJlrO&' S 

енту )'КJIвдeнн& ЦIIoro доroвору. 

2.2.2. Приiburrи від ПродавlUl право орендн зеМeJJЬноі дimnrкн DUUlXО&' е 
доroвору оренди земсшьної дimпrкн ПРОТJrrOМ 1 О (дeCJIТR) • )'КJI1Iд IIJIJI 
yкnвдеlDlJl дaнoro Договору. кanендврнпх ДНІВ з моменту 

З. ПОРЯДОК РОЗРахунків 

з.1. Покупець оплачує придбане право орендн земc:m.воі • • б • ДШJIВICН DUUlXом 
ПcpepвxyвIUШI KOmnв на IIIIICIBCЬкнl рахунок Продавц звзваllеRRЙ В щ.ому доroворі. 

З.2. ВарПсть права орендв земeJlЬВОЇ дimoпcн, ВRЗваllева за резуnьТВТІІМІІ аукціону з 
про~ права оревди земeJIЬВRX ДЇJШIок В М. Бровари зriдво з протоколом аукціону 
М_ ВІД «_)) 200_ року, становить rpивень. 
З урахувlUПlJlМ попередньо сnлаllеноro Покупцем rврввтійвоfo ввеску в сумі 
_____ Ірввевь оплаті за цим доroвором ПЇДJun'ВЄ rpивень. 

з.з. Покупець зобов'JlЗYЄТЬCJI оплатити вартість права оревдв земenьвоі дiJuппcв в 
повному розмірі ПРOТJIГOМ 5 (п'пв) банківських днів з момеІП)' )'ICJI8ДeJIIIJI даного 

ДоroвоРУ· 

4. Відповідальність сторів 

4.1. У випадках HeJlВКOBВВJIJI або невапежноro BВКOBВВJIJI зобов'JlЗВНЬ передбаlleRВX 
цвк Доroвором, Сторони несуть BiдnoBiдвnьвicть зriдво з 'IIIJIIIВМ звководавC11lOм 
Укрвіви. 

4.2. Сторони не несуть відповідапьвість за порушена своіх зобов'JlЗВНЬ за цим 
Доroвором, JDCЩО таке порушена було ВJIICJIIIJ(8RO змінами в 'DIRВOМ)' заководавcrві 
Укр -ВUIИ. 
• 4.З. В разі порушеRD Покупцем пувкту з.з ДВВ~~ Доroвору Продавець має право 

IJДМОIlИ'1'ИCJI від yxnвдeвu договору оренди земепьвОl ДШJIIDCВ. В цьому ВІПІ8ДКУ ДВІІІІЙ 
Доroвір вваапиме'1'ЬCJI првпввеввм в OДROC'1'OpoВRЬOМY поPJfдICY з момеІП)' oтpвмВRllJr 
Покупцем повідОМnCВRJI ПродввЦJI про відмову B~ доroвору. Сnлаlleвd Покупцем 
I'Ірaвтilввй внесок в цьому випадкУ повервенmo не IDДJUIПIЄ. 

S. Форе-мazoрні обставонН 

5.1. Сторони звіпьВJlIOТЬСВ від відпОвiдвnьВОсті за чвстхове або по~е HeввкOHВRIIJr 
3Dбов'JlЗ8ВЬ за цим Договором, ВlЦО це BeBВXOH8IIIUI є пpDIИМ. HВCJIIДКOM оБC1'8Вllll 
lепереб _ __,.. ш·cns підпвc8IIIUI Доroвору, JПCI CropoRВ не мога 

ОРВОІ сипи, ЩО JUUUМW-

DередБВ1DlТИ та попередвтв. 

б. Термів діі доrовору 



6.1. Доroвір набуває 'ІІІНВОсті з моменту підппcaвu йоro СтороиаПI і діє до йоro 
остаточноro ВПХОИ8IIIIJI. 

6.2. Одностороввє розірвВIIНJI дaRoro ДоroВОРУ допускаєп.ся ВПКJПO'lRО В Вlтвдку 
3113вачевому в пувхті 4.3 дaнoro ДоroВОРУ. 

7. PeквbllТll сторін 

Продавець 

Броварська міська рада 

07400, М. Бровари, ВУJI. Гaraріиа. 1 S 
nlр ____ _ 

Впковую1JИЙ обов 'JlЗIОІ мiCItKOro ГОЛОВИ -
секретар р8ДИ I.В.Сапожко 

Покупець 

LВ.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за ПРОПОЗJfціЄIО 
постійноі комісії з питань розвитку 
та блаГОУСТРОJО територій, земельних 
відносин, архітектури, будівництва 
та іІІвестицій - вltКОНУJоча обов'язки 
началЬНlІка земельного відділу -
заступнltк начальника земельного відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

~ С.А.МаЙборода 

В.О.АнДрєєв 



Виконуючому обов'язки міського 
голови - секретарю ради 

Сапожку І.В. 

ПОДАННЯ 

Земельний відділ міської радИ просить Вас РОЗГЛЯНУТИ на черговому засіданні 
сесіі міської ради питанНJI про продаж права оренди земельної діЛJIНКИ площею 
0,1500 ra, розташованої по вул. Короленка: 

1. Продати право оренди земельної дїЛJIнки площею 0,1500 га, розташованої по 
вул. Короленка, ПlJIJlXом проведення аукціону. 

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

З. Визначити уповноваженою особою на підготовку та проведеННJI аукціону 
комунальне підприємство Броварської міської ради «Бровариінвестбуд». 

Виконуюча обов"язки начальника 
земельного відділу - заступниК 
начальника земельного відділу С.А.майборода 

Броварсы�піі МБ .. · 

вrNJ.MMft. 
"11"_ <2?~. 



Затверджено: 

РішеННnI Броварської міської POДlI 
від 17 BepeCI1Jl2009 р. N!. ___ _ 

Порядок проведення av · 
'01 КЦІОНУ З продажу права ореНДІІ 

земельно, діЛИНКl1 
ПОРJЩок проведеНIIJI аукціону 3 по. 

Порядок) розроблеНІІА відповідно дО K:'I~ ~.!'aBa O~ндJl 3еАrельної дUurllIOI (Haдani-
Господарського та Цивільного кодексів У npжll ~кpaIHlr, Земельноro кодексу УКРВЇJIIІ, 
Украіни «Про місцеве самов краІНИ, юджетноro кодексу УкраїНІІ, Законів 
MВnHa, майнових прав та пр:ф~анllJl ~ Украіні)), ((Про оцінку земель)), ((Про ouillКY 

eClnllY ОЦІНОЧНУ діJIЛьність)) ((Про . • 
hopmaTl'BHO-ПРавових апів з пИтан ' оренду зеr.Ш1)), ІНШlIХ 

ь рсгуmоваllllЯ земелы�их віднОСИllВ Україні. 

1. 3аraJlьиі ПОJlожеННR 

1.1. Цей .ПОРJIДок • визначає процедуру підroтовки, організації та проведенШІ 
зеr.feJIЬНОГ,? aYKЦ1~НY (далІ - аукціон) з продажу права на оренду земельної діляllIOl 
зазначеН01 в пymcn 1.2 цього Порядку. ' 

1.2. У цьому Положенні наведені lUDКЧе терміни застосовуються у тaкor.ty значенні: 

- аукціов - форма проведення земельних тopriB, за якою об'єкт тopriB продаЄТЬCJI 
уча~, що запропонував за HLOro наАвищу ціну, JIКВ фіксується у ході npoведеННR 
тopnв тцитатором; 

- гараитійвий внесок - внесок, RКИA має СJШатити претендент до поДВIUIJI заяви на 
yqacть у аукціоні як забезпечення своіх зобов'язвиь в разі перемоги у аукціоні та lIКIdi 
cкnaдaє 10% від стартової ціни лоту; 

- зареєстрований учасник - учасник, ЯКИЙ, ОJШвтив реєстраційвий та raрантійннй 
внески та зареєструвався перед початком проведення земельноro аукціону; 

_ земельна дiлJlвка - земельна ділянка JШощею 0,1500 ra, розтвшоввиа в r.1. Бровари 
по вул. Короленка, з цільовим призначеННJllll- землі комерційноro ВRI«JРИCТ8llllJlі 

_ крок аукціону - мінімальна нвдбавка, на пу в ході аукціону здіАСНlOєтьCR 
niдввщеВВJI стартової та кожної наступної ціни лота; 

. _ ліцитатор _ представник орraнiз~, JIICВ проводить a~OH, - фізична особа з 
8JДПовїдиою пiдroТОВКОIО твlабо ДОСВІДом проведеllJU торпв, JIКВ безпосередньо 
проводить торги ва аукціоні; 

_ лот _ право на оренду земельної ДЇЛJDПOI з визначеними умов8ШІ її оренди, що 
виCТllВJJJlЄТЬCR ДJIJI продажу на аукціоні; 

- оpraнізатор - Броварська міська рада; 
_ орraвiзацiJl, па проводить аукціон - спеціanізоввиа .орz:aвіз~, ~ r.raє необ~ 

ДIUI провсдeНRJI аукціону приміщeRНR. обпвднВВНR та фахіВЦІВ з ВlДІІов1ДНИМ ДОСВІДом 
роботи; 

_ орендодавець земельної ДЇЛJПDCИ - Броварсьха JoIЇcькa рвда; 

ба З паcnа vaасниКЇВ. JIК8 У ході аукціону запропонувала за лот - переможець - осо .... ~ • 
Rdвищу ціну; 
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