
БРОВАРСЬКА МІСЬ 

г 

'( 

2!. 12.01 Jl:!13/j.7":/~Dr, k. 1.2. 

Розгnянувши подання земельного відділу від 07.09.2009р. Н!! 1745 про 
продаж права оренди земельної ділянки площею 0,2500 ra, розташованої по 
вул. В 'ячеслава Чорновіла, керуючись ст.16 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 самОВРJlдyВання в 
Украіні», а також враховуючи пропозиції постійної комісії з питань розвитку 
та благоустрою територій, земельних відносин, архітектури, будівництва та 
інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

. 1. Продати право оренди земельної дшmки площею 0,2500 ra, 
розташованої по вул.В"ячеслава Чорновіла, ПШJIXом проведення аукціону. 

2. Затвердити Порядок проведення аукціону з продажу права оренди 
земельної ДЇJIJIИКИ (додається). 

3. Визначити уповноваженою особою на підгот?вку ~ пр.?веденНJI 
аукціону комунальне підприємство БроваРСЬКОI МІСЬКОІ ради 

«Вровариінвестбуд». 

4. Контроль за виконaRIIJIМ цього рішення. покласти на ~остійну 
комісію з питань розвитку та благ~~строю теРИТОРІЙ, земельних ВІДНосин, 
архітектури, будівництва та інвесТИЦ1И. 

Виконуючий обов' язки місько 
ГОЛови - секретар ради 

м.Бровари 
від 17 вересня 2009 року 
Н!! ~aI.y~- 6.9-РГ 

І.В.Сапожко 



ПОДAlПlЯ: 

земельного віддіпу, за пропозицією 
постіЯної комісії з питань ... 
РОЗВlfТКУ та бnаГОУСТРОJ~ теРИТО:ІИ, 
земельних відносин, аРХІтектур , . . .. 
будівництва та lнвеСТИЦIИ -
ВИКОНytоча обов'язки начальника 
земельного віддіпу - заступник 
начальника земельного відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

3ас'l)'ПНИК міського голови 

Начальник юридичного відділу 

Начальник управліННJI 
містобудyвaJIНJI та архітектури _ 
головний архітектор міста 

Виконуюча обов'JI3КИ начальНИIm 
загальноro відділу - ГОловнні 
спеціаліст загальноro відділу 

. \, . 
;\ . 

Голова постійної комісії ЗIJИТaнь 
розвитку та ~лагоустро~ територій, 
земельних ВІДНосин, аРХІтектури 
будівництва та інвестицій ' 

000545 

С.А.МаЙборода 

В.О.Андрєєв 
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cd І.Г.Лавер 

Л.Є.Рибакова 
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ЗаТВСРДЖСIIО: 
Р!шеннn. Броварської t..iCLKOЇ paдll 
вІД 17 BepeCI1Jl2009 р. N! 1J~"-4~-Or 

Порядок проведення аукці OH~ 3 продажу права ореНДІІ земельної 
ДІЛЯІІКІІ 

Порядок проведеННJI ayкцiOlry з по' 
Порядок> розробпеllИЙ відповідно дО K:H~ ~!,aвa o~eНДII земельної AinJllllG1 (111IДDJIi -
Господарського та Цивіпьного ко'''ск' У "?'UII УКРВІНІІ, Земельного кодексу УкраіНІІ, 

~ СІВ кpalHII БJОДЖСТІІОГО У оо З • 
Yкpaillll «Про місцеве самОВРJlдуваННJI в YКPail~i П . кодексу крВ1НII, aкOlllB 
мaliна. маАвових прав та ф' . .», ес. ро ОЦIJIКУ земель», «Про оцінку 

. про еСIЙНУ ОЦІНОЧНУ AIJIJILIIICТЬ», е(Про оренду зеr.ші)) іНШl1Х 
hopr.laTlIBBO-ПРавових ВІСТІв з питань pery:moBaHHJI земел • У".' ЬННХ ВШlIОСИН В КРВІНІ. 

1. Загальні ПОJlоженни 

1.1. Цей • Порядок • визначає процедуру підготовки, орraвізaцtї та проведенНJI 
земeJIЬног~ aYKЦ1~ВY (ДВnI - aYKIIIOII) з продажу права на оренду земелы�оїї дімвки, 
зазначеНОІ в ПУНКТІ 1.2 цього Порядку. 

1.2. У цьому Попожевні наведені нижче терміни застоСОВУЮТЬСJl у тaкor.ry значенні: 

- аукціон - форма проведенНJI земельних торгів, за ВОЮ об'єкт торІів продаєтьCJI 
>;&снику, що запропонував за нього наЯвищу ціІІУ, Jlка фіКСУЄТЬСJI у ході проведеllНJl торІів 
тцитатором; 

_ гаравтіАиий ввесок - внесок, JlКИЙ має сплатити претендент до подaIIНJI ЗDJlВII на 

участь у аукціоні JlК забезпечеННJI своіх зобов'язань в разі перемоrи у аукціоні та JUGІЙ 
скпадає І 0% від стартової ціни поту; 

_ зареєстроваиий учасник - учасник, якиЯ, оплатив реєcrpаціЙ8ИЙ та гарантійний 
внески та зареєструвавСJl перед початком проведеJIИJI земельного аукціону; 

_ земenьна дimппca - земельна дinяикa площею 0,2500 ra, розташована в м. Бровари 
по ВУП.В"JI'Iеcnава Чорвовinа. 3 цinьОВИМ призначениим - зc:r.ші комерційного 
викориCТIIIIИJI; 

_ крок аукціону - мінімапьиа ввдбавка. на ику в ході аукціоІІУ здійснюється 
підвищеВВJI стартової та кожноі ваступної ціви поп; 
• _ niцитaтор _ представник організaцtї, па прово~ аукціон, - фізична особа 3 
ВlДПовідвою підготовкою твlабо досвідом проведеНИJI торпв, JIКIL безпосередньо проводить 
торrи ва аукціові; 

_ пот _ право на оревду земельної дinяикll з визначеНИМl1 умовat.IИ іі оренди, що 
ВИCТВ8JJJIєтьCJI ДJIJI продажУ ва вукціоні; 

_ оргавізатор - Броварська міська рада; 
•• овоДИТЬ аукціон - спеціDJJiзована організaцiJl, JIКa має веобхідні 

"".. пр- оргав1Зац1Jl, ~ пр ИМІ.nwенИJI обпвдвaнИJI та фвхівців з відповідним досвідом 
~IA OBeдeВНJI аУКЦІОНУ пр ~ , 
РОБОТИ; 

оо .. : .. 1IIIItИ _ Броварська r.dcLкa рвда; 
-ореидодавецьземenьВОlAUUИ--- •• 

б спа учасників ва У ХОДІ аУКЦІОНУ запРОDОJryВвnа зв пот _ переможець - осо а з чи ' 
Вaliвищу ціну; 



~ 

- реєстраційний внесок - внесок, RICDR 
учасвпха аукціону і JDCНЙ СПРВfОВУЄIЬCJI претендент спnачує за реєстрацію його _ 
PO:J)fjp реєстраційноro внеску особою r:raв на ПОICp~ Вlnpат щодо проведеВRJI аукціону; 

'. овпn 17 (СВІНIUЩII'I'Ь) rpивень; 
- стартова ЦІна - ЦІна права на оре - • 

продаж nота на аукціоні; аду земem.НОI дшJDПal, з _ої РОЗПО'DIRаЕТЬCJI 

.. ..:; уповн~важена особа - визначена Броварською міською радою ЮРllДJlЧRа осоБІ, 
IIКIL ~CВlOє ПІДГОТОвку nота до продаЖу на аукціоні; 

- уповноважена особа УЧВСRИКа - осоБІ, ІКа діє в illТf!necax прете •• 
напeжRИМ ЧllRОМ оформnе" '. •• ·-r цента ва ПІДставІ 

НОІ ДОВlреноcn або cтaтyry (поnожеRНJI засвовницького 
доroВОРУ) учасниха -юридичної особи; , 

- учвсних - осоБІ, IJCВ відповідає встановnеним цим ПоложеlllШtf та ЧНВИИМ 
з~ово~ством вимогвм, подала відповідні документи та зареєстрована ВповавЦеАl 
ВJДПОВІДІІО до цього ПолоЖl:ВRJI. 

1.3. Орендарем земem.вої дiJurвxи може бyrи rpомlIдIRИВ Украіви та інозомвої 
державИ, особа без rpомlІДІИСТВа, украінська та іноземна ЮРидИЧНа осоБL 

1.4. РішеВIUI про НaдaRRJI земenьної дiJJJпucи в оренду за результатами аукціону 
з~ердхсує Броварська міська рада на підставі Протоколу аукціону та дoкyмeRТЇB, що 
ПІДТВерджують спnату Переможцем визначеної за результатами аукціону ціви лrrry 
відповідно до yxnвденого ДОГОВОРУ кyпiвni-продвжу права оренди. 

1.5. Уповвоваена особа має право відмовитиCJI від проведеRRJI аукціону не 
пізвіmе, вьх за 1 О днів ДО йОГО проведеRВJI з обов'J13КОВОЮ публікацією офіцilвої 
інформації про cкacyвВВJIJI аукціону із зазначc:RIUIМ прllЧИВИ cкacyвВRRJI на офіційному 
СаАТі міської рвди у мережі Інтернет. РЇШевu Уповноваженої особи ЩОДО відмови від 
ПРО&еДeJDIJI аухціову може бyrи скасоване Броварською міською радою. 

ПовідомnеВIUI про cкacyвВRRJI аукціону ве пізніше вьк ваступного ди ПЇCJIJI 
ПРВЙlШТJI рішеВIUI про його cкacyвВВВJI вадсипaєтr.CJI Орraвiзатором усім yчacJIВJC8М, JПCi 
поДIUIИ зuви про участь в аукціоні та ліцитатору. 

У разі СКВСУВВIПIJI аукціону Уповновazeва особа повертає )"ІВСІІІІКВМ реєстраційві 
та raравтій:ві внески, cпnачені внми у зв'J13КУ З ПОД8ВIIJIМ зВJIВ про участь в аукціоні, не 
пi:udmе вьк ПРОТJIГOм п'пи бamdвсЬJCИX днів. 

РішеВIUI про скасувВIПIJI аукціону може бути оскаржено в судовому порцку. 

1.6. KoВ'l'pOnЬ за підготовкою та проведеllВJlМ аукціонів здійснює Орl"llllїЗатор 
безпосередньо або через свої орl'8ВИ. 

2. Повиовахсеивв щодо орraиїзацuта проведевВR аукціону 

2.1. З метою безпосередньої пiдroтoВІСИ та проведeвu аукціонів, Броварська міська 
рада призвачає УПОВВОВаеву особу. 

2.2. Уповвоваева особа має ваступні повновaиeвu: . 
_ здійcвroє підготовку лary ДО аукціону; 

• Ф .... m.n про проведена аукціону, умови участі в аукціоні, 
- ОПРИnЮДВJOЄ ІН ор-_-

відмову від проведeВIUI аукціону; 

вб -11 eВIIJI Учасвпів 3 інформацією ЩОДО проведeJIIIJI аукціону (в 
- з езпечує ОЗА_Омп • умовами оренди' 

ТОму чиспі 3 цим пор_ом), їнформlЩ1ЄЮ по лоту, ' 

- приймає документи від УчаСВИКЇВ; 



" 
- в~ПВ8Е окремий бавківСЬJaIЙ рахунок ДІІІ обcnyroвувlUUIJI аукціовів; 
- JIЩIlТaтора ухпвдає доroвір з орraвізаціЄlO, JOCa провоДІІТЬ аукціон; 

- прнйм~ від V'lllсвиків реєстраціЯві та rapaнтiRвi ввесrш рcaniзує інформаційні 
П8КmI по а)'ІЩІОИУ; , 

- ~epeдaє орraнізвції, JOCa ~poBoДlrrь аукціон, докумеR11f, необхідні дu реєстрації 
VчаСRlUC1В в день проведеRНJr аУКЦIОИУ та проведеНRJI аукціоиу; 

• - п~вер;ає спnач~ні rapВRТiRвi внески 3apeєcтpoвaвнr.I учаСНlfКar.f, JПCi не перer.IОГJIП 
в а)'КЦ10В1 (крІМ ВИПвдJC1в, визначених цим ПоnожеRIIDI); 

- піCJIJI ПРRЙJШ'ТJI РішеRНJr про HвдaRIIJI земельної дimoпcи в оренду за ре3уnьтвтar.ш 
аукціону, перераховує на визначений БроварськоlO міськоlO радОIO рахунок raрантійві 
внески Перемо)ЩR; 

- приймає рішеRRJI про припивеRRJI твlабо ПОНОВJIеВRJI аукціону у випадку 
BВlВJleВIIJI порушеRRJI порRдICY проведеRRJI аукціону, пе може BIIJIRJIynf ва йоro 

ре3УnЬТВТИ, а такжо у інших випвдхах, передбачених цим ПОРJIДКом; 

- прнймає рішеRRJI про ПОНОВJIеRRJI торІів по nО1)' або припнвеВRJI аукціону, у 
випадку копи Переможець відмОВИВСR від підпиС8IIRJI протоколу аукціону; 

приймає рішеRRJI про визн8ВВR недійсними pe3ynьтaтiB аукціону в разі 
BВlВJleВВJI піCJIJI закіичеRRJI аукціону порушень, пі вппивуnи (могnи впnинyrн) на йоro 

резуnьтвти. 

2.3. ОрraвiзацiR, па проводить аYJЩiон, зanyчaєтьCJI до проведеRRJI аукціону 
Уповвоважевою особою. 

2.4. ОрraвiзaцiR, па проводить аукціон, має B8C'1')'DВi ПОВВОВlDКеВВJI: 

орraвiзовує пiдroтовку приміщеВВR, облВДВ8IIRJI та персонапу дu 

бе3ПОсередв:ьоro проведеВВJI аукціону; 

_ проводить реєстрацію Учасвиків в день проведеRRJI аукціону; 

_ за поroД)JCеВВJIМ з Уповво~ою ~соб~Ю та відповідно до ЦЬОI'O ПоpJlДlC)' 
приймає рішеВВJI щодо допуску ва а)'КЦ10В трenx ОСІб; 

_ самостіІво призвачає niцитaтора ДJIJI проведеВRJI аукціону; 

_ забезпечує дoтpВМ8ВВJI поpJIдКY під час проведеВВJI аукціону; 

_ CJCJI8ДIIЄ протокOJI про Ре3уJIЬтати аYJЩiону. 

3. Підrотовка лоту до продажу ва аукціові 

• ає ве бiJIЬш п один МЇCJIЦЬ та ВКJDOчає забе3печeВВJI 
3.1. Пiдroтовка ayJCЦ10нy трив енвх цим поРВДКом) УпоВRОвazeною особою: 

Орraвiзатором або (у вИП8ДКВХ ВRЗвач _ • • 
- шової оцівкв nота та затверджeвu C'l'ВртаВОI Ц1ВВ лота; 

- замо~eJIJUI eJCспертнОI ~o овідво до MeтoДВICII, затвердженої поставовою КМУ 
експертна оцuпca провоДИТЬCJI ~ ота дорівнює фви, вставовпевої за резупьтатамв 
від 11.10.02 р. N!IS31. Стартова фІІа л 
експертноі грошової оцївкв; _ • • 

·чноro паспорта земепьвОl ДUIJIВКII, 
- ВИІ'ОТОВПeВВJI ТеХІІІ _ • 

• о продаж права оревдв земСПЬВОl ДIJIJIВКII ва 
_ оприmoдвева ПОВlДомпeRВJI пр 

аукціоні ШJIJIXом: 



4 
- опубліхувllВJU( оroПошеlUDr в 1"83 • Б _. 

паиорвмв» та ва веб-caRтi Б _ ~ роваРСЬКОI Мlськоі Р8ДП «Броварська 
роваРСЬКОI ltllCIIKoi wt..... . . 

ltlіСЦе3НlХоджеRllJ( зеltleJIЬвоі дimoпcи _ • ,--& 13 звзвачеllJlJlМ розltlJРУ та 

MOJCВB О1рlwати додаткову інформ.; IUJIЬOBOro DpнзначеRКJr, Boltlepa тenефону, за JIICIIМ 

- розміщеlПlJl на земenьвіА ДЇJUIJIЦi pelCJlIМHoro іВформaqіАноro щвта; 
- передачу відповідних матеріалів Орraнізатором Уповноваженій особі; 

• - підготовку оргавізaqіАно-розпорJUAОЇ та технічної документації шодо проведеlПlJl 
a)'КЦIOНY; 

- ПРПЙWnТJl заяв ва участь в аукціоні. 

3.2. Аукціон проводиТЬс& внrcтoчно за умови ВИlCОНВНIIJI звзначеlUlX в ІІ)'ВІСТЇ 3.1 
цr.oro ПоpJlдlCy. 

3.3. Документи щодо пота, RКd виCТIIJШJIЄТЬСВ на аукціов, формуютьCR 
Уповвоважевою особою в окрему спроу і піcmr зarciвчеRКJr аукціону перeдaroтьсв Aoro 
перемохсцю за умови, що вів здійснив відповідно до доroВОРу хупiвni-продажу права 
оренди земem.воі дiJIJппcи розрахунки за придбаннА ва аукціоні пот. Переможець nїCJIJI 
ухпадeJIIIJI договору оренди земem.ної дinJппaI, передає Aoro Д1UI державвої peєC1p8ЦJЇ в 
ycтaвoВJIeвoмy порJlДJC)'. 

3.4. Умови, оroлошені перед проведeввJIМ аукціону. під час ухпаденu доroВОРу 
оревди зміні ве пiдпmuoть. 

3.5. Броварська міська рада затверджує технічний паспорт земenьвої дimппcи. щО 
IRC'I'IIIJIJIEТЬCR на аущіов. дату проведенu аукціону та істотні умови договорів оренди. 

3.6. На підставі рішeвu Броварської міської ради Уповноважена осоБІ, ве пізніше 
RIC за 30 днів до проведеllRJl аукціону ОПРИJПOдвює в raзеті Броварської міської ради 
«Броварська панорама» та ва веб-саАті Броваpcьrcої міської р8ДВ у мережі Інтервет 
офіційну інформацію про проведeнu аукціону. 

3.7. Офіційна інформaцiR про проведеRIIJI аукціону має вкmoчати такі відомості: 

- дату та час проведевп аукціону; 

- місце проведеllRJl аукціону; 
_ харaxrepиСТИІСИ лоту, щО ВИCТIJIJIRЄТЬCR ва аукціов, із звзвачеllRJlМ: 

- місцезваходzeв!IR земепьвої ДЇJIJDDCВ; 

- площі земeJIЬвоі ДЇJIJIRICВ; 
• • •• eJlЬRoi ДЇJUDIКII допуC'J1lМllX та пріОРПСlRИX видів П - ЦUlЬOBOro првзвачевп з_ • 

ввкориCТIIВIIJI; 

_ містобудівних умов і обмежень забудови земenьвоі дinIRrcи; 

- стартовоі ціви лоту; 

- умови учacri в аукціоні; 
__ lIntf.hrOro ВRecrciв та ПОpJJДОIС іх CПJJ8тв; 

- розмір гаравтійвоro та P~".i~ 
• • Ф аційвоro пarcery; 

- ваpnсп. ІВ орм. оpraвiзатора, УПОВRОJllDlCeJlоі особи, 
- вalмeJI)'IIIIIIВJI та М1сцезвахо~вмати додаткову івформВQЇю та дізватвeJl, 

niцвтaтopa, вомер тепефову, за JПCИМ .М08 паспортом земeJIЬRоі ДЇJIJПDCИ, технічною 
де lІо_а озввйоМИ'lВCR з тexRI~OroBOPY оревдв; 
ДОКУМентацією із землеуС1рОЮ, проеІСТОм 



- дату початку та ЗВКЇвчеНВJI lIIhI . 
учаc:rь в аукціоні. пр ВIIJUI документів ДJUI осіб, що бlDК8lO1'Ь В3JIТИ 

3.8. З моменту ОDpитодвеНВJI оф·..:к.. - • 
МО)1CJlDJlїсть особам, JDCi бaжaкm. IЦlAnOI ІНформації Уповноважена особа BIДDЄ 

В3JПJ1 учacrь в а"'""' б • BCТ8ВOВJDOЄТЬCJI Уповноважевою особою . Ф • >J_ОИ1, прпд а111 за Ц1ІІ0Ю, щО 
н8Д8Є безкоштовні консут.тації з mmuп. ' ІН OPMВЦ1~ пакет учвсllJlКa аукціону та 

проведеllRJl аYJЩ10НУ. 

3.9. ІвформаціЙІПІЙ пакет має вкmoЧI . Ф • • ПІІН Орftf8ЦІЮ щодо: 

- МlсцезваходжеНИJI пл . • , ОЩ1 та ЦlЛЬОВОro првзначеllRJl земмьвої n;nllDVU' . --.---, 
- вmcопlЮВIНИJI 3 генплану, схему РОЗftfіщеНВJI земельної дimnucи; 

- умови викориCТIНИJI земenьноі дimmки; 

- істотні умови доroвору оренди; 

- копію цього ПоnожеНИJl; 

- iиmi матеріВJJИ і документи (при необхідності); 

- номер рахувху, відкритоro ДJIJI обcnyroвувlUIIIJI аукціону; 

- БJIIUIX договору про умови участі в аущіоні. 

3.10. ОсоБІ, JIICI бажає ПРИЙВJIТИ участь у аукціоні. має подати УповновarевШ 
особі заау ва участь в аукціоні 3 H8ДВВIIJIМ зroди щодо умов повервеRВJI або утримавu 
реєстраціЙІПІХ та raравтійних ввесків. ПрdмlUlllJl зlUl8 розпо'lllJl8ЄТЬCR 3 MOMell1Y 
оronошеlDlJl про проведеlDlJl аукціону та заківчуєтьCJI за 3 робочих дві до дати проведеRВJI 
аукціону. 

3.11. Зааа ва участь у аукціоні подаЄТЬCJI УповновucевіА особі зl'ЇдJlо із 
затверджевою формою (додаток 1). Підпис на ЗlUl8і керіввиха Уqвсвика - ЮРllдJl'llllої 
особи має бути скрімеllllЙ печаткою цієї юриднчвої особи. Підпвс на ЗlUl8і Учасвика -
фізичної особи має бути зuіревиfi BoтapilUlЬHo. 

3.12. Подава зuва разом з додввими документами да участі в аукціоні 
PeєctpyEТЬCJI Уповноваженою особою у журнш РеЕС1раціі (Додаток 2), ій присвоюЄ'l'ЬCJl 
peєcтpaцiflвd номер. У журвалі реєстрації також МЇCТИТЬCJI івформaцiJI про дату ПОДIIIIU 
ЗIIJIВИ, а тахо. ПОРJIДICовd номер 31U18И. 

3.13. Учасвик аукціону - юрИДВЧllа особа разом із ЗlUDlою має ПОДІТИ вacnyпвi 
Докумевти: 

_ BoтapilUlЬHo посвідчені копії установчих документів; 
_ копію та ориriвan свідоцтва про державну pcєC1paцiro ЮРlrДllЧJlоі особи; 
_ копію та ориriвan ПJII'1'ЇЖВоro документа про CПJIату raрввтійвоro ввесху; 
_ копію та ориriвan пnaтЬквоro документа про сапату реєС1р8ЦЇЙВоro внеску; 
_ копію та ориriвan пnатїжВоro документа про оапату вартості івфоpмaцilвоro 

пакету; 

_ довідку про б8JП(ЇВCЬКИЙ paxyвoкlpaxyвxн, 3 вих здійі:вюва'l'JlМY'1'ЬC8 ро3рахупи 
за придбану земепьну ДЇIIJDIICYt 

• • доVVUeJl1'l, що посвідчує право уповноваженої особи ва 
- коПІЮ та opвnвan AJ'- • (у обхідв сті) 

ВИКонlUIВJI діі, пов'JI3аввх із проведeIIIDIМ ayxцtoнy випадку ве о. 

Цей перeniк дoкyмemiв є вичерlПlllМ. 
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3.14. УчаСІППС аукціону _ ф. 
eвm• I3ПЧВа особа раз • дохум • ом 13 ЗВlВою ftlIЄ подаПI нacryпкі 

- копію та орнгінвп свідоцтва про д 
(Д1UI ncniв, вmcориCТВIПUI JIICИX пер.n'баевє ержавну реєстрацію фїЗllЧІІОЇ особп-підпрпEftIЦR 

-. ., ПIДПpIIEftIlllЩЬКУ· • ) 
_ копію та ориriивп ІШ • дuuп.НIC'I1t ; . 

ВПЖRоro документа пр • '. о спла'!)' raравтШноro внеску· 
- КОПІЮ та ориnнвп lШаТЇжного до ' • • кyмcRТВ про спла'!)' реєстраційвоro внеску' 
- КОПІЮ та ориnнan платіхсиоro ' пакету; докумснта про опла'!)' вартості івформаціАвоro 

- дОВЇДХУ про банківський рахунок} . 
за nPl'дбану земcm.иу дїЛJlвку (ДJUI ФізИЧИ:Х~' 3 ~ 3ДlЙс~ватимyn.CJr розрвxymal 
за НВlВвості банківськоro рахунку); ОСІ - НС ПIДПpНЕМЦІв така довідка ПОдає1'ЬCJr 

- коПЇJI та ориriнan докумСнта. . внхонВВИJI діі пов'JI3аних із провс ЩО ~ОСВlДЧ)'є право уповноважсвої особll на 
• ' дeНВJIМ аухшону (у випадку веобхідності). 

• ~13~a особа також подає свій паспорт та довідку 
lДевтифіхаційвоro номеру фізичної особи _ платника податків. про npнсвоEВВJI 

Цей перenix документів є вичерпвнм. 

3.15. Всі діі, пов'JI3ані із заповвсНВJIМ та поДIUIIIJIМ ЗІІІІІІИ ва участь в аукці • 
ВИКО&ylO'1'ЬCJl безпосередвьо Учасником або йоro уповвоважевою особою. ОВІ, 

3.16. Уповвоважена особа при прdвJmi ЗІІІІІІ Учаснихів персвіРJlЄ: 

- правиnьвість ОфОРМJIеВВJI ЗІІІІІІИ; 

- відповідність документів, що доДВlOТЬCJI дО 3111111И, перeniкy, BCТIIJIOВJICBOМY 
пуптами 3.13111І3.14 ПОJlожеВВJI; 

- відповідність копій документів іх ориriвВJJВМ. 

ОриriвВJIИ докумевтів повepтaкm.CJI ЗIlllllВИКУ безпосередньо піCJIJI зlllCЇВЧCJlВJl 
персвірки. 

3.17. Яхщо під час перевірки поданих документів ве BllJlВJleBO поМИJJОК та 
порушень, прсдC'l'llВllИlC Уповноваженою особи: 

_ у присутвості УЧВCIDP'8 (уповвовazевоі особи Учасника) реєС'1'р)'Є подані 
дохумeвrи в хвизі рсєстраціі, до пої завосИТЬСІІ ПОРJlДlCOввй вомер, Да1'ІІ, реквізити 
Учасника або уповноваженої особи. Крім тoro, в кввзі зазвачаєтьcr. 

_ ДJIJI фізичвих осіб - прізвище, їм'JI та по батькові, зареєстроваве місце ПРОЖВВIIIIВJI 
та ідевтифіІащіflввil номер у Дepzaввoмy реєстрі фізвчввх осіб - IIJIIП'ВIIJCЇВ 
податхів та івшвх обов'Jl3КОВВХ ппатeziв. дп івоземввх ГРОМІІДІІІ та осіб без 
ГРОМ8ДlВства _ ГPOМ8дlJlcтвo, прізвище, ім'JI та по батькові (за ВІІІІІІвоcn1, поcrilве 
місце ПРОZИВ8.ВllJlза межами Украіив; 
_ ДJIJI юрвдиЧНИХ осіб (засвовlIJIIIX громlІДІІІВМВ Украівв або юрвдІІЧІІІІМІІ особами 
Ухраіви) _ HdмeвyвllJDlJl, місцeзR8XОД1КeвRJI, ідевтвфiкaцiAвd код зriдво 3 

ЄДРПОУі 
_ до івозeмвJIX юридвчввх осіб, спinьввX підприємств - нalмевувllllU, 
місцезнахоД1КeввJI та держава. в .ІІСЇЙ зарcєcrpовава така юрвдвчва особа та адреса 
peєC1p8ЦJЇ предствввицтва в Україні. 
_ засвідчує подані докумевтв своім підписом та печапсою; 
_ зamnпaє в себе поданУ УчаCJIIIКОМ ЗВlВу та копії додаввх до веі документів; 
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- видає Учаснmcy довіnllV про 

3) • ---" O1pnМlIIa доllVl. •• . ~oдaтoIC , вХідниА IСВнток, іКфОР"lвцїfi ка .-" .. IOКnB 13 313ввчоIIНJIN іх перепіху 
313качоllJUlМ ва ЗВОР011l0МУ боці умов my ртху на JI~ (додаТОК 4) та картку )"Іасвпка (із 

• ороведeиu аУКЦІОНУ) (Додаток 5). 
3.18. ІиФормвцUl про особу УчаСRJfКВ (11 

НDМ документах, вс пiдпяraє розroпошоНRlO ~ro оред~вика), ІЦО міcпm.ся в пOД8ВDX 
,КР~IВRП~В,уctaНовnоНRXЗаховом. 

3.19. ДОХУМСR111 повоpтaкm,СIЗIUIВ б .. RRtCY 03 POЄCТPВlUI У ВИDaдJaIX: 
- ВИJIВJIСНJUI помиnок, lХі вlIJIИВaJotь на зміст :lIUIВH. . . ' 
- ВlДсупІОСТ1 ка Момонт подано :І • 

IUlВИ ДOкyмeНnB, передбаченвх ЦlDI Попожeиuм; 

• DОДIIННJI ЗВlВк особою, па не має на це BIJUI· ов; IIUUV _ ..... повноважень. 
Цей перепік підстав є вичерпним. 

Піcnи випрaвnеНJUI ВИlВJlених ПОМІШОК Учасник ftfВE ОРНО 
повторно. подати доку.менти 

3.20. УчасRИIC має пpuо ог.nlПlVl'D :lCМenьнy nїn8VllV • 
О • б ' .-... " ... -_ ... " до npoведеНRI a)'КЦIOНY. 
рramзатор 30 ов язаниll створити МОЖJIИВоСТЇ ДJUI "ocтyny va· -

дiJUппcи 3 метою її огпя.цу. ~ ".ВСRИlQВ до 3CМeJIЬBOl 

3.21 •. Зареєcn:t'о~ава зuва є підcтuою ДJUI yxnaдeRRJI з Учвсввком доroвору про 
умови )'Ч8СТ1 в аУХЦІ0ВІ та набyтr.l Учасввком статусу Зареєстрованого )"Іасника. 

4. Порвдок та умови проведеиВR аукціону 

4.1. Аукціон провоДИ1'ЬСЯ оргавізаціЄlO, па проводить аукціов, ва підставі 
доroвору з Уповноваженою особою ве раніше ніж через 30 днів піcmr опубпіхувВВRI 
офіційної інформації про провeдвRJI аукціону. 

4.2. на аукціоні можyrь бум присутні Зареєстроваві )"ІВСJIИXИ (іх предC1'llВJDlIOJ), 
предC'J'IUUDПCII органів місцевоro самОВр.идуІІ8ВRI м. Бровари, засобів масової івформаціі та 
rpoмвдCJdCИX оргавізацій. Івші особи можуть бyrи приcyrвi ва аукціовї за Зl'Одою 
Уповиовazeвої особи. Аукціон npoвоДИТЬСІ за BIIDВOCТЇ во меншо двох Зареєстрованих 
Y'JIICRRXiв. 

4.3. У день проведОRВJI аукціону особою орraвiзацією, па провоДИ1'Ь аукціон, 
ПРОВОДIIТЬCJI peєcnpaцia присутніх УчасВИJCiв. У'IIICRИК (101'0 предCТ8IIIDIX) зобов'JI3IU111Й 
пред'JIВИТJI паспорт та (дпа предC'1'ВВlDlКЇВ учасвиків) ДОР)"leRВJI ва ВЧИВeRВJI діі під час 
аYJЩiову, зокрема участь в торгах та ШдпиC8ВJIJI протоколу про резуnЬ1'8ТJ1 тopriв. ШCJUI 
цьоro предстввllИlC оргавізаціі. ва проводить аукціов, видає )"IВCRИxy 1'8БJJичJty з 
вомером, ва повертається піспи заківчевu аукціону. 

Peєcnpaцi.R починаєтьСЯ за rOД1lВY та заківчуЄТЬCJIза 10 ХВИJIИВ дО почапу аухціову. 

4.4. Шcnи оroпошeввs ПО'l8ТХ)' проведeвu аукціону прсдCТ8IIIDIX opraвi3aцii, ва 
проводить аукціов ознаііоМJПQЄ Зареєстрованих учасвик:ів 1'8 присутніх ва аухціові осіб з 
OCВOBIIВМR прав~ проведевва аукціону (в чacrввi, .що безп~середвьо cтoc)'ЄI'ЬCI 
ПРОВeдeRD аукціону піCJDI цьоro оroпошевu) та оroпошує 1Вформaцuo щодо: 

• харахтериCТJIX зСМeJIЬВоі ДЇJJIВICII (місцезваходасОRllJl, ~o~, цїnьoBoro 
ПРR3ВaчCВВl, М02ШllВі види ф)'ВXQЇовlIJIЬВОro вИКорИC1'8llll.l земепьвОl ДIJШIXII, умови 

оревдв тощо); 

• зaranьноі JdnьxoCТЇ зареєстровавих УЧВCJIИКЇв, допущених до аукціону; 

- стартовоі ціви пату. 
4.5. Проводить ауІСЦЇОВ .JIЩитaтор в BaC1)'llllOМY пор.дху. 



Аукціон DочинаєтьCl з оronошеНВJI Л· 
ціви. Якщо DpОТяror.. 1рьох ХВПJDIИ піCJUI IЦlrraтopo .. хаpllК1'eРllСТІПС nО1У та стартової 
Зареєстрованих учасвихів не виеповвв б трпразовоro оronошеННJI стартової цiНlI ніхто З 
niцптaтором, або Т8Хе БВЖВВИJI в ІІЖВНIIJI прпдбаm пот за qiHOIO, оronошеноlO 
пpDDDIUIЄ'I"ЬCJI. непОВ11 JlИШе ОДlIR ЗареЄctpовlIIIDA учасRНlC, аукціон 

у разі КОПИ про готовність придбати пот за • • 
два Зареєстровані VIIасRИКИ· . стаРТОВОIO ЦlНОIO CIIOBICТWDI ве ltlенш JIIC 

J • ,тЦJIТВTOp збшьшує стартову ЦI·UV 
Зареєстрованим учасником (дал. _ . ) • -J' запроп?новвну 
б. • З І ЦІна, на крох aYJCЦ10нy з поДIJIЬШИМ постдовRИltI 

З 1JIЬше~ ЦIRИ. HalleRlUlкpoкy аукціону ВCТ8RОВJDOЄІЬСЯ Ліцитатороltl за поroджеllllJlМ 
з Opraн13aтopoM у межах до 1 О відсотків стартової ціни . 

• За~еєстровВRНМ учасникам, ві відмовиnиCJr прпдбати пот за стаРТОВОIO цiнOIO 
I'8равтіАнl внески не ПОВерт8ІОТЬСJl. ' 

У ході a~ioнy Зареє~тровані учасники повідоМJlJllOТЬ про намір придбати пот за 
orono~eHolO Л~тором ЦІНОIO ~OMa способами: пiднJrrnlм таБJlИ1lКИ з во"ером, 
повервутим до ~~op~ що засвщqyє приАНJIТI'JI ціни, запропонованої nіцитатором 
(upИЙВJlТDl прОПОЗИЦ11 цІНИ без roлосу), або пiдНJlТI'RМ табnичхи з одночасним 
о~ошeJDIJIМ c~oєi ~о~озиції стосовно ціни лота, .па повнивв бyrи бinьшоlO, ніж вазвана 
пщитатором Ц1Ва, мuпмyм ва один крох В)'ХЦ10НУ, але обов'JI3ХОВО кратноlO кроку 
(пропозИЦЇJI ціни з ГOJIocy). 

Якщо запроповована Зареєстрованим учасником ціна перевищує оronошену 
Jliцитaтором ціну, ліцитатор називає вомер учасника і повідОМJ1Jlє про 1I0ro пропозицію. 

у разі КОJIИ цінІ, запроповована з ronосу ОДІІИМ із Зареєctpованих учасників, 
бinьша за ціну, оroJlошену Ліцвтатором, але ве кратна кроку ayxqioвy, Ліцитатор 1рахтує 
ТВІС)' пропозицію JIJ( зroду Зареєстроваиоro учасвиха збinьшитн ціну ва BЇДUOBiдвy 
кinькicть кроків аукціону, називає номер цього Зареєстрованого учасввха і запропововану 
вим ціну, кратну кроку аукціону. 

Мов1I8ИIIJI ЗареєС1рОВаного учасJlJlК8, що першим ПЇДВJIВ табтrпcy з вомером ПЇCJIJI 
оronошеlllUl ліцитатором ціви. трахтуєтьCJI JIIC зroда Зареєстрованого учасника на 
запропоновану Ліциraroром ціну. ШCJUI цьоro Ліцитатор називає вомер Зареєстрованоro 
)"І8СВИХВ, що першим ПЇДIIJIВ таБJlИllX)', і оronошує JIIC1'YПВY ціну, збinьшеву ва КРОК 
аукціону. 

у разі КОJIИ ПРOТJJfOМ трьох ХВIIJПIВ ПЇCJUI триразовоro повтореllll8 ОС'1'В8ВЬої Jdви не 
буде запропонована вища цїва, JПциraтoр зак:івчує тор ... за потом ОДВОIl8СВО з ударом 

"" "83ІІВ8Е nїIIY пр ,,,.WV ayкцiODOro МOJIотка та проronошeввJIМ С?ова llРОдаио, в -J O....-J. ПОТІ, 
вомер Перемо2IЩJI і JIIIXJIВI(IIЄ 1I0ro ДJIII 1DДПВC8ВIIJI протохony, JDCИЙ BeдetЬCJI ПІД lІ8С 
аукціону. 

4.6. За результатами аукціону орrввiзaцiR. JIIC8 проводип. ayxqioB, CICJIIДВЄ ПРОТОХoJl 
в вому зазВ8118Є: 

- назва JlОТУ; 

- стартова ціна JlОТУ; 
_ результати тopriв (остаТО'іВа ціна продажУ); 

• б • бо B-... ·~IIV1I8IIВJI ПеремоZЦJI. _ прізвище Ім'. та по атьхоВ1 а uam-J-

4 7 П ' vvniону wlmnжсуЄ"І'ЬСІ Переможцем і .1ІЩвтатором та зaтвepдzyE'I'JICR 
•• POТOKOJlIIJa__ - • 

УПоввовarевоJO особоlO У день проведeJIIIJI ayxцtoнy. . 
•• .ону підпиcaввl niцalaтopoM протохOJl аукціону 

. Одразу mCJIJI з~eRВJIб.а~CJ18 сппати переможцем хомісійвоі BВВвropoдв в 
ПePeД8ЄrЬCJ( уповвовazeвiI осо І. 
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строк НС бinьmе 3 диів 3 ДJbI npoведеlПlJl • 
lІеремохсцю BDТJIr 3 Dpотокояу. l)'JCЦjоиу Уповноважена особа передає 

Переможець, RICНA вiдr.fОВИВCJI від пiдmf 
ІІОДІШЬШУ участь В аукціоні. До прото CIRЮI Dpотоксшу, ~озб8lШJlm.CJI права ва 
lIoro підпиC8JПIJI У ЦЬO~IY n."ІI· копу ~HOCRТЬCJI 31UD1С про ВІДМОВУ ПеремоЖЦR Від 

• r- ПРОТОКОJl П1дПИcyєn,CJI ЛЇЦИ.то 
Уповноваженою особою у девь npoвeдeR'RJI avvn:oвy IJГ ром ~~.J=epДJC)'m.CJI 
Переможцю не повертається. :.1- ,сума ra.,.-.. ...aoro внеску 

За умови Н8ІІВвостї достатш.оі кim.KOCТЇ Учасвнхів, що вИJlВИJDI БВЖ8IIJIJI nPlsдбати 
JlОТ, Уповвов"сва особа повоВJllOЄ торrи у день проведеRRJr ayкnioнy. 

• 4.8: Кошти спnачені Зареєстрованим Y'fасвиком JП( реєстраціавий внесок та 38 
ІНформаційвий пакет повервeвmo ве пїJUlRraють. 

4.9.. КопUr Протокопу та ~охуме.вти, що підтверlOfCYlO11. спnату ПереМОЖЦеАf 
8пз~а:еВОI за результатами aYКЦI?ВY ЦІНИ Jlспу відповідно до ух.падекоrо доroВОРУ 
кymвm.про~ права оревди • є ПІДставОЮ Д1UI приJlвJrmr рішеВIUI Орraнізатором про 
~8ДellВJl МІЖ Броварською МІСЬКОЮ радою та Переможцем доrовору оренди земCWtвої 
ДIJUDDCИ. 

4.10. Усі спори (розбіжності) щодо порJJДК)' проведеmur аукціону розв'пyкJТЬCJI 
(врспуnьовуютьсв) під час йоro проведевu орnuriзацією, па проводить аукціон, 38 

DОroджeJIJIJIМ 3 представвиком Уповноввженої особи. 

4.11. Гарaитiilвиl внесок перераховуЄТЬCJI всім Ylf8C1DIX8М відповЩво до пyшrry 7.2 
цьoro ПОJUIДXY ва іх поточні рвхувки, зазвачені в документах, JDd дoДllO'l'Ьc. до ЗUJJJI про 
участь в аукціоні, крім ПеремоЖЦІ та Учасвихів, JDCi ве BRJlВВJDI б8Ж8JIJIJI придбати JlОТ за 
стартовою nїВOIO. 

4.12. Реєстраційві ввески повервеввю ве пiдmrraють. крім випадків, передбачевих 
цим ПорJfДКОМ. 

4.13. ІІіД час проведeвu аукціону (від кокеиту йоro початку до зввершeвu) ве 
ДОЗВОJIJIЄ1'ltCJl: 

потом; 

_ 8ТpyrI8ВJI.В в будь-вий спосіб у торrи осіб, що ве З8JDШекі В тoprвx за JCOaкpcmDIМ 

• переміщевu У заві, де провоДІТЬCJI торrи, без дозволу ЛіциJвтора; 

_ вчивeJIU івшвх дій, що поpyDIYIOТЬ ПОPJfдОК проведеlDlJl торпв. 

4.14. JIiц:aжатор ДJUI усувев:а порушень 1'8 повоВJIев:а порцку має првво: 

_ усво попередити 3apeєcтpoвaвoro учllCВJlJC& чи првcyrвю особу про ycyвeВВJI 
Порушень, але ве бinьше одвоro разу 38 ICozвd вид порушень; 

. за CТPOB18dOro '""'CВRК8 чи првсут.вьоі особи 38JIИФИПlЗ8JI тopnв - вимaraти ВІД реє -- ~ - • 
38 веодноразове порушев:а поprдICY npoBeдeRIIJI topnв; 

_ ТlDAlCOBO првnвввтв проведе8JIJI аукціову та ОI'Ш!ОСВ1'И перерву у разі 
ПОрушеВВJI Зареєстров8ВRМJI учасВJDC8МII п:р8ВКП проведeJIВJI торпв. 

S. Результати аукціону 
•• Beдe8JIJI аукціону Уповвовazeва особа пyБJdxyє В в 

• 5.1. Пр~м ?О ~ mCЛS ::r Сіка П8ВорВМfl)t або ва вeб-cdтi Бро.реноТ 
l'8Зen БроваРСЬКОJ МlCЬJCOl ради ровар • із 383ВачeRlDlМ~ 
Міської ради повїдоМJIeвRJI про резуJJЬтати тopnв 

- мїсща po31'8ID)'ВВJDDl та розміРУ ЗeNeJJЬВоі ДЇJJDКII; 
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- ціви продажу пр 

avvnioav." ава ореНДІ. зеAlмьноі дimoucп. 
'J0- oOJ Вll3начсноі за резуJlЬ'l'lLтвr.m 

- цільовоro призначеllJUl ЗСМмьноі дimmlOl. 
5.2. Аукціон внзнam.cя 1'аІСІ • 
. •• ІМ, що не ВІДбувся, У разі: 
- вщсутноcn Учасників або HU8HO • cn на TOPrax JllППе одноro Учаснпка; 
- копи жоден з УчасRИJCiв не звпропоllVll • 

• oOJooIВ IUну, вищу за стаРТОВУ' 
- не ПІДІІИСВНRJI Переможцем П· ' • ротоколу 13 зазначеlllШtl резУJlЬ'l'lLТЇВ аукціону; 
- ве пlДllИсаиня п- • "реможцем доroвору " 

встановпений цим ПОРJIДКОМ термін; кymвm-продасу права оренди У 

- весппати в уствновпенd строк П • ерсможцем нвnехшої суми за прндбllJlllЙ лот; 

- не пlДllИСIUIRJI договору орсндИ В терміни, внзначсні цим ПОРJrДКом; 

- пр~еНRJI та ве пововпеНIIJI аукціону в випадках, передбачених цим ПОpJrДКоr.l; 

B~) :а~~~в;:;=т:~CЛJI заківчеНIIJI аукціону порушень, які вппнвуnн (могли 

- в інших випадках передбачених цим ПОРJlдКOм. 

РЇШеllВJl про ввзвВRRJI аукціону ТВІОІМ що не відбувси прdмвєтьси 
Уповвовazевою особою У тpндeввd строк піCЛJI ВНВИХВeJIВJI підст.:.и ДJIJI такоro 
BИ3BIIRВJI. 

В разі ВИВВlCВе~ підстави ДJIJI ВR3BВВRJI аукціону таким, що ве відбувси, 
Уповноважева особа веlUДК1ПlДВО повідоМJIJIЄ про це Орraнiзатора. 

РЇШeIIВJI про BВ3B8ВRJI аукціону таким, що ве відбувCJI мо_е бyrи оскаржено У 
судовому поPJlДX)'. 

5.3. Р.езУJlЬ'l'lLТR аукціону, проведевоro 3 поpymеllllJlМ ВИМОГ цього ПорJIдXY. MOzyrь 
бути ВR3BВВ1 У судовому поPJIДКY BeдiACJIIIМR. 

ВвзвВВRJI резУЛЬ'I'ILТЇВ аукціону BeдiAcВRМR пrве за собою визвВRRJI ведійсним 
доroвору оревди. )'ICJIвдевоro 3 Переможцем. 

5.4. у разі прИЙJlПТJI рішeвu про визв8ВВJI аукціону таквм, що ве відбувсв, або 
ВВ3В1IRВJI вeдilсВИМІІ йоro результатів, повторJIIIЙ аукціов мов бyrи проведеввІ ве 
пiзвimе віж через шість місвців з ДВJI ваб)'Т1'8 чвввості таким рішeвRJlМ. 

Ящо повторвиІ аукціов проводитьCJI У зв'JI3КУ З ТИМ. що хсодев 3 учаCВJDdв ве 
BIIJIВJIВ баW8JПUI придбати Відповiдвd лот за цівою. ВllЩОІО за стаproВУ. мозшвве 
ЗВВ3евви стартової ціви лота Орraвiзатором. вne ве lIJDКIIe ціви. що визвачена за 
pe3yJIЬ'l'lLТ8МИ eJCспертвоі Іромової оцівки. 3 дoтpвм8IDIIМ вимог. уставовпеввх цим 

ПоJUlдКом. 
Повторний аукціов проводитьCJI відповідно до цьоro Пор-.цку. 
5.5. До участі У повторвому аукціоні ве дo~CК8I01'ЬCJI Перемо~ попер~ 

тopriв. що ве СПJIатив в уставовпeвd C'lpОК Ba~CТ1. лота за доroвором. ~JДМOВВВCJI ВІД 
ухпвдева доroвору opeВДR земeJIЬНОЇ ДЇJDПDCВ чи ВІД ПlДllИC8IIIIJI протоколу 13 звзваlJeRlUlМ 

резУJlЬ'l'lLТЇВ аукціону. 

5.6. У разі ВИJIIIJIeRВJI порушевь пDpJrдКY проведеВВJI аукці?ну. _ві JlПJlВВIІІОПо ва 
об'єктвввіcтr. визва"eвRJI ПеремоЖЦІ. призвоДl1'Ь до ДИСICpВМUlВЦ11 Зарeєc'lpОВаввх 
У'ІІcmпdв або iвmвм ЧИJlом порушують іх права. уповноважева осо6а має право ввзватв 
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аукціон ТВКІВІ, ЩО не відБV8CJ1 . О. J" та РОЗПОЧIТИ opraв· • ПОВlДоltllnИ рrвв13IТОРа. I3IЦІIО ПОВТОРНJІХ торІів про ЩО 

6. Укладаннв договорів купіВJlі .. п о • 
оре.1Д11 земельної ДШВНКІІ р .цRЖy права ореНДІІ зеаleJIЬПОЇ ДШПІІКП та 

6.1. На підставі 31твеРдЖеного •• 
зобов'язввї nPOТJlrOМ 3 банківських ДН. протоколу І)'КЦІОНУ Орraнl3втор та Переможець 
Переможець зобов' ПІННА перерахува ІВ укласти договір кynівni-продахсу права оревдп. а 
rapaнтiAHoro внеску) nPОТJlГQМ S бан:.:шти 3~ npидбlUlВЙ пот (38 ВИРаху&1IIIIID1 cyr.m 
визвачеш ОрrввїЗIТОРОМ рахунок. ких ДНІВ :І ДІТИ yкпвдellНJr цього договору ва 

ЯJCщо Переможець не вніс нanежної о с першим цIIoro пymcтy гарантіАннй кд МIТИ суми В строк, передбlчений IбзlЦОМ 
• внесок nому не повеpтaєn.CJI. 

6.2. Доroвір оренди земельної дimnпcи П' 1111 __ ,",· • 

державиій реєстрації. ----. HoтaplIJIЬHOМY посвlДЧeJIJПO та 

6.3. Усі ВитрlТИ пов'паві 3 yкпвд8IIJIJIМ • • • • • ТІ HoтaplIJIЬННМ ПОСВlдчеllllJlМ договору 

~-проДlDК)' ПРІВІ оренди :leмenьHOЇ дimoпcи ТІ договору оревдв :leмenьHOЇ дimrнки 
весе u Орендар. • 

6.4. Доroвір оренди земельної дiJunпcи Має відповідати типовому договору 
ЗIТВердженому ПОСТІВОВОЮ КМУ від 03.03.04 р. N!220. ' 

. 6.S. Ум?вн доroвору. не 3ІЗНІЧені В ТИПОВОМУ договорі, умовах проведеllllJl 
І)'ІЩІОВУ та РШІеВВІХ БРОВIРСЬКОЇ місьхоі ради. ПРИЙRПИX зriдво з цим ПОРJIДоr.1 
ВИ3НIЧI1IOТIaCJI 31 поroджеНВJIМ сторін. • 

• 6.6. Доroвір оренди YJШaдaєrьcJI В 1 О-тв деllllИЙ термів з момеВ1')' ПРIIЙIIR'mI 
РlПlеВВJI БРОВIРСЬКОЮ міСЬКОЮ рВДОЮ про "ВДВRRJIземсшьноі дiJшпcи В орев.цу ТІ ПРOТJlГOМ 
30 кanевдаривх днів піCJIJI його yкпaдeRRJI ШдmIraє державній реєстрації. 

6.7. У разі відмОВИ ПеремоЖЦІ укласти Договір оренди земепьвоі ДimIВКВ аукціон 
ВИ3НIІЄТЬCJI ТІІСИМ. щО не відбувся, І гаравтійвий внесок Перемоzцю не повс:р11ІЄ'І'ЬCJL 

6.8. Право оренди земельної дшпки JIИIIIDCIЄ У Орендар. ШCJIJI Шд:пиC8JIВJI lК'1)' 
npdmlllBJl-передачі земельної ДЇJuDIКИ зriдво з yxnвденнм ДОГОВОРОМ оревдв. 

7. Порвдок розподілу та використання коштів від проведенВJI аукціону 

7.1. ПроведеllllJl робіт з пiдrotoвки nму до продау ВІ аукціоні здійСВЮЕ'ПІCJI за 
рахунОК КОшriв УПОВВОВlDКeRоі особи з HIC'I')'JDIВМ відшкОду81U1111М ЗІ рахунОК 
РеєстраціЙНИХ внесків учlCJllПCЇВ аукціону. ПроведeввJI Іукціону ТІ ВНПJllТІ Bнввropoдн 
Лiцнraтору здійсвюЄ'1'ЬCJl 31 рахунок коштів рсЄС1РаціЙВІІХ внесків учасвнків Іукціону. 

РО3мір реєстрвційвоro внеску ВНЗНІЧ~ Упов~овureНОЮ ос:обо~ ТІ 
об'lllСШОЕ'ПІCJI З ypaxyвlUllUlМ потреби У похриm витрат. повиав:их З 0PJ"8lD3IЦ1Є1O ТІ 

npоведевввм аукціону. 

7.2. У разі відмови уповвовасевоі особ~ від пров~~ аукціону cшrlчені суми 
peєcrpаціЙІІВХ ввесхів за вирахувlllllJlМ ~I~ 31 б~сыQ ~ереD3И повepтIIIO'It.CJI '1 
n'nндeJIIIIIЙ строк з моменту прНЙJlAТl'Jl B~OB~Oro p~e~ УСІМ УЧВCJIИJCIМ '1 пов~ому 
обсаі, а витрати уповвовazeвоі особи. ПОВIЗ8В1З орraRl3lЩ1Є1О ТІ провед~ ayxцJoнy, 
lідшкодовуються за рахунок ОрraвiзlТОpL В ЇВПІНХ внпвдках суми реЄС1рIlЦlЙIIJIX внесків 
ве nOBepТIIOТЬCJI. 
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СуаОI rapaнтiAнux внесків ЗІ BIlpAYVllII __ • • •• 

прoтяroм п'JIТИ бавківських две --" ...... - M~taaв ЗІ БIВJClВСЬ1Q персКD3П 
ІВ З MOltlell1y npllЙllm'JJ РlШeиwr про H8Д8JIRJI зсмem.ної 

ДЇJIIВICII в аренду 31 резУnЬТВТlltlи ayкqioнy, ПРJIJbrJnтя рішеНRR про впзнанRJI Іукціону 
твкuм, що не ~ідбувCJI, або визн~ нСДЇйсншm Aoro резуnьтатів повеpтaкm.CJI усім 
Учacвmcaм, JJJO ве були ВИЗнанІ ПеремОiICЦRМJl, кpU.1 випадків, передбlчених ЦШtI 
ПОpJIдКом. 

7 .3. Уповн~в~еНI осоБІ відповідно до доroвору З ліцитаТОРОltl смачує ЙОltSY 
BllВвropoдy у рОЗМІрІ, що зазНIЧIЄrЬCJI у доroворі. 

7.4. ПрlВ~ НІ оренду земcnьної дimnпcи не може бym придбане ЗІ рахунок 
бюджетних коШТІВ. 

7.5. Івозсмні lоридичні особи, іноземні rpoмlДІІІИ ОМІЧ)'ІОТЬ ВlрПсть лотів 
відповідно до закону В HaцiOHIUlЬHiI B8JII01i НІ зaram.них підставах і пише З банхівсыcDx 
рахуиків. 

7.б. СУМІ rapaвтiRнoro внеску, СПnlченоro Переможцем, зараховується в рахунок 
BВJCOHIВВJI ним зобов'язань 31 ухпаденнм доroвором купівnі-продажу права оренди 
зсмenьної дiJDппcи і перераховується Уповноваженою особою на рахунок ОрraвiзатоРІ 
ПРОТRroМ одвого банківськоro ДНJI наступноro за днем підпвC8RИJI пparoкопу аукціону. 

у разі відмови від ухпадеRRJI доroВОРу купівni-продажу raрантіАвий внесок 
ПеремОЕЦЮ не повертається. 

7.7. на рахунок Уповноввжсної особи H8ДXOДJIТЬ кошти: 

- від реапізації Учвсвихам інформаційних пакетів; 

- реєстраціЬі ввески; 

- гapaвтilвi внески. 
7.8. Кошти, що нвдjЙПUIВ Уповноваженій особі від реалізації УчвсllИX8М 

івфорwщiіввх пакетів та pcєcnpaцibi ВRecICII не ПОВepraютьcR Y~, та 
lUlКopвcтo&ylOТЬca УПОВRовurевою особою ва покриn:я .ВВ1'рВТ 3 mдЖ'OТOВКИ та 
провсдCIIВJI аукціонів, а також на пiдroтoаку H8C'I)'DВВX a)'КЦIoR1В. 

8. Умови оренди 

8.1. ІСТОliDIМИ умовами договору оревди, зокрема є: 
оренди зriдно з 'lИDОВИМ доroвором, звтвердасеивм 

- yкпaд~ =o~ Украіви від 03.03.04 р. Ns220 та умовами, ввзначевимв ва 
ПОCТ8ll0ВОЮ Каб1Вету СТРІВ 
аукціоні; 

----~oї 'n,,1III'ItII за цільовим првзвачеllllJlМ; - ВИКОрИC'1'8IПIS 3СМІіІuпa Ptw-

- умови ВИХОРИC"I'IIIIIDIземепьвої ДЇJURJCR; 
----~oi ,""aaIlII обмezeвь та обтаевЬ; - вcтaвoвneввa ДJUl зем- p.w--

_ дотрВМIJIJIJI державних будiвenьВВX ворм. 
овпеві Орrввiзaтoром: 

8.2. Істотві умови доroвору opeRдll, ВC'lВВ 

- термів оренди: 2S років; _ 1'. • 

• _. 10% відсотків від норМВ1'ВВВОl rpОШОВОI оlURКИ земm ВІ 
- розМІР оревдвОl 1UIВ'I1I. 

рік; к соціапьвоі та ЇJDКCBepHOi івфраструаури 
- здійсвeвIIJI відрахув8ВЬ на ~wrneтi БУДЇJllDЩ1'Ва об'єкта міcroбудувlUlllJl, 

міста: 10% звnшьвоі кошторИСНОl r-----
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ввзначсвоі зriдво. 3 дсржаввими будівem.1ІІВ111 нормами, б&:3 ypaxyвDВJIJI ВJПPат 3 
npНдБВНU ta BIIДUI~1IВJI 3cы�JIьBoii дbuoпcн, звUп.иеВВJI будівeJlЬНОro мaItдaвчнD Від 
будівCJIЬ, споруд ~ smксвсрвих мереж, вnаштувВВJUI ввyrpiшвr.о- та ПО38мвЯдaвчmCоввх 
ЇJdCCнерЮІХ мереж 1 споруд та травспоp11lПX Кcпtl)'ІІікаціА. 

8.3. Про умовн оренди M8JOtЬ бути поінформовані всі УчаСRDХН. За цієї умови 
орraнізатор може відмовити ПсремоЖЦJO в yxnадевиі доroвору оренди на УМОВах, JПCi 
в;""ЬВJDO'l'ЬCJI від іcmmIИX умов, Вll3наqевих-зriaвО~~ОРRдXОМ. 
-r {.''''''''':"J ~ .~\~ o,,~·"'I:i. 

'І "',:., ..• ~ ,s.\ 

tr:sif. (;(" ;'. ;', "'\~ "~'.,\ 
--" б' . ІІІ \ ... Q І 

ВИКОвyJO'lИra О ОВ ОХИ МІСЬКО ~.- - t) - :. ! І 
roJlОВИ - секретар ради \ \~ '!-,. . Ь 11 І.В.Сапожхо 

~....-'7' "., 
\ ,.. ,. 
~ .. ~ 4' • e""',f" 
~ 



ПОДАННЯ: 

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

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

c(iJi?7 L/ С.А.МаЙборо,ца 

В.О.Андрєєв 



реєстраційний номер ЗВJlВИ -----
Дата реєстрації СС_)) ____ 200_ р. 
p~~aTOp ________________ _ 

ЗАЯВА 

Додаток 1 

ДО Порцку проведеННІ аукціону з 
продажу праа оревдп земem.ної 
дbшпar в м. Бровари, в редакції 
рішеRНJI Броварської міської рОДІ! 
від U '~H'" 2009 р. 
НІ -М +.f:.ff-DГ 

на участь у аукціоні:l npodfDiCy права оренди :ll!Itlf!Л6110; діляllКU 

Прошу допустити до участі в аукціоні з продажу праа оревди земenr.вої дiJJJoпc:в 
ПJlощею _ nІ, розташованої в м. Бровари ___________ _ 

ЗВJIВвих(поввевайме~~)-______________________ ___ 

Jдевтифіхаційвий КОД або Вомер-________________ , 

Свідоцтво про Державну реєстрацію (ДJIJI ЮРИДИ'IJIИX осіб та фїЗИЧRRX осіб -
суб'єпїв підпрвЄМНИЦldCOЇ дiJuп.вості) - ______________________ , 

Місцезв8ХОДХСeвu (місце проЖJПI8IПIВ) - ____________ _ 

Керіввих або уповвовazева особа-__________________ ___ 

Паспорт - _ N! • ВJIДIIRRЙ «_)) _____ р. ___ _ 

Документ, що посвідчує поввовazeRRJI керіввика або УПОВВОВlDКевої особи - _ 

---------------------------------~_. 
Реквізити БВВІСівського рахунку 1IJUI повервCВJUI raравтійвоro внеску: 

БUE __________________ --------------------------------

~~П: ______ ----------------------------------

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

Koдo~~a~--------------------------------------

МФО: б І -
eRRJI аукціону озвdоМJIeвd та зо ОВИУЮСЬ ІХ 

З умовами та пр8ВIIJI8МII провед nІ комісійної ВИRвropDди орraвiзаціі, па 
ВИХоII)'ВaТR. ВиCJIОВJПOЮ згоДУ ЩОДО умов СJUl8реєetpаціЙІІІІХ та raравтіАвих ввесків. 
DpОВОДИТЬ аухціов, повервCJIJIII або )'1РИМ8RIIВ 

СС_» 200_р. 

мп. (прізвище та івіціanи) 



(3,ороmнв сmорона) 

Перепік документів. ЩО додата до ЗIJIВВ 
ЮРПДll'lпа особа: 

- вотаріlШЬВО посвідчені копії установЧlIХ документів; 

- копїJI та ориriввп свідоцтва про державну реєстрацію ЮРІІДІІ'ІВОЇ особн; 
- копїJI та OpвriHвп пnатіжноro документа про спnа1)' rврантіnИоro внеску; 
- копїJI та ориІінвп пnатіжноro документа про спnату реєстраціnИоro внеску; 
- копію та ориriввп пnатіжного документа про опnа1)' вартості інформацШвоro 

пакету; 

- довідка про б~всьхиА рахувок/рllX)'RКИ, з ПRX здїАсВJOватимутьCJI розрахунки 
за придбану земельну дшпку; 

- довідка про відсyrиiсть заборroваності щодо пnатежів до бюджетів усіх рівнів; 

- довідка про відсyrиiсть заборгованості по заробітній платі; 

- КОПЇJI та ориriввп документа, що посвїД1Іує право уповноваженої особи на 
ВПОII8ВIIJI діі. пов 'JI3IRИX із проведеRRJIМ земeJIЬноro аукціону (у випадку необхідності). 

фыl'lвa особа: 

- КОПЇJI та ориriввп свідоцтва про державну реєстрацію фізJIIIIIОЇ особи-підприDЩR; 

- КОПЇJI та ориriввп пnатЬквоro документа про сплату rвpaнтiAнoro внеску; 

- КОПЇJI та ориriввп пnатЬквоro документа про сплату реєстраціАиоro внеску; 

- копію та ориriвал платіжноro докумевта про оплату вартості івформaцilвоro 
пакcny, 

- довідка про банківський рахунок/рахунки. з JDCИX ЗДЇЙCВJOва11lМYfЬCJl розрахунки 
за придбану земельну дiЛJппcy; 

_ КОПЇJI та ориriввп документа, що посвідчує право уповноваеНОї. особи .ва 
ВИКОII8IIIIJI діі. пов'JI3ВВИХ із проведеВВJIМ земeJIЬВОro a)'КЦIOВY (у випадку неоБХІдНОСТІ"). 

- КОПЇJI паспорту; 

- КОПЇJI довідки про присвоЄIIIIJI ідеll'1'ИфікаціЬоro номеру. 

І.в.Сапоzко 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозиціЄIО 
постНіноі комісії· з питань розвитку 

та блаГОУСТРОIО територій, земельних 
віДНОСJlН, архітектури, будівництва 
та інвестицій - ВИКОНYlоча обов'язки 
начальника земельного відділу -
заступник начальника земельного відділу 

ПОГОД'КЕНО: 

Заступник міського голови 

с .А.МаііБОРода 

В.О.Андрєєв 



Додаток 2 

до ПОрJlДК)' проведеНJUI аукціону 3 
продау права ореНДІІ 3CJ.IСШЬНОЇ 

дimnпcи в )1. Бровари, 
затвердженоro рїШCJIJIDI 

~OB~ЬKOї )Ііської pВДII від _ 

!t,/I;m'b.г. 2009 р. 

ЖурнаJJ реєстраціі 

:lаяв У"аСІІUК;В ауКЦ;ОllУ :І npodlDlq права opelldu :ll!AIЄJI.II0; дiлRІІI(U 

1. РеєстрвційвиА номер 
по~ ____________________________________ ___ 

2. Дата peєctpвцїї; номер 
дор~ешu~ ________________________________ __ 

3. Нвймевуввmu Учасника - ЮРидJl1Dlої особи 

4. Прізвище, ім'. та по-батькові Учасника - фізичної особи, або предС1'ВВ1IИD Учасвика-
юридJl1Dlшособи ____________________________________ _ 

S. МісцезнвходжеВВJI або місце проzивlUlВJl УчвсRИКВ (поштові 
~Dіз~)~ ____________________________ __ 

6. Банківські 
р~L-____________________________________ _ 

7. Докумевт про CПJIату реєстраційвоro внеску 

8. Докумевт про СПJIату raравтійвоro внеску 

9. Докумевт про оплату івформвційвоro пакету 

10. З зсмc:nьвою дimIВ:кoю озвв1омпeвd 

11. З lIpВВИJIВМИ проведеВIIJI аукціону 

(Шдпис) 



03нwшевнй і зroден 

12. З порІДКОМ ОПJIІ'ПІ за прндбlllJdt 
об'єкт ознаАомлений і зroден 

13. Картку Учасниха аукціону одержав 

14. Ь савхціями за порушенюr правп 

озваАОМJIениА і згоден 

15. Достовірність даних, внесених до 

ЖУРВany peEctpaцii, засвідчую 

Докумевти у 1cїJJыссті~ ______ аркушів 
~ШШD. __________________ _ 

Виконуючий обов' Jl3ІС11 місько 
rcшови - сеЕре'1'8р ради 

(підпис) 

(uiдmtc) 

(пUumс) 

(підпис) 

(пiдmlс) 

І.В.Сапoua 



ПОДАННЯ: 

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

ПОГОД)ІСЕНО: 

Заступник міського голови 

~, С.А.МаЙборода 

В.О.Андрєєв 



Довідка 

Додаток] 

до поPJlдlC)' проведеНWI аукціону 3 

продажу права OPeндll зсмет.коі 
дiJuoucп в М. Бровари, 
звтвepдzеиоro рішеlllUlrtl 
Бров~ ~I_~cькoi p8ДII від _ 
(1~ 2009 р. 
Не ('/f/f-I9-()j 

"ро оmрш.внНR дОI(РА'I!ІІmів від УчаСІІuка ayKIfiOllY:I "POdfDtcy "рава ОРI!ІІдu 
:lf!Jf'eJl.ll01 ділвllКU 

цк довідка видава Учаснику аукціону з продажу права ореНДІІ земет.1DIX дinJDlOK в 
~Броuри __________ ~ ______ ~ ______________________ ~~~ 

(npЬвище. ім'., по-бткові фЬJIIIноі особll, повне наllмеиувlНlUllOРlUlJІЧНОТ особи) 
втому,що ________________________________________ ___ 

(нallмеИУВllOll УповиовareиоТ особll) 

прийваті наступні докумевтв: 

«-)) _____ ---200-р. 

м.п. 

Вповуючий обов'юки міСЬКО 
l'OJIови - секретар p8ДII 

LВ.Сапоzко 



ПОДАННЯ: 

земелыlгоо відділу, за ПРОПОЗlщіЄIО 
постійно"і комісії з питань розвитку 
та блаГОУСТРОIО територій, земельних 
відносин, архітектури, будівництва 
та інвестицій - ВИКОНУJOча обов'язки 
начальника земельного відділу -
заступник начальника земельного відділу 

ПОГОД)JСЕНО: 

Заступник міського голови 

~ С.А.МаЙБОрода 

В.О.Андрєєв 



ДодаТОІС4 

до ПОPJIдICY проведеВВІ аукціону з 
продасу права ореидп зсмenьиоі 
дiJuoпcп • М. Бровари, 
затвердженоro рimemшr 
Броварськоі місысіi PDДR від _ 
(!/ ~., 2009 р. 
N!:c.w-и -О; 

Інформаційна картка на лот 

Дата проведеНRJI аукціону - СС_)) 200_ року. 

НаймевувllНВJl лоту - право оренди земельної дimnncи JШоJЦеІО nІ. 
ро:muповавоі за адресою М. Бровари, ___________ -' 

ЦiJIьoBe призвачевu земcnьної дiJшпcи - ____________ __ 

СтрОК оренди - років. 

Розмір оревдвоі плати - _______ rpивCRЬ на рік. 

Стартова ціва лоту - ______ rpивень. 

(ПОClUll, nflmнc:. прізвище '18 інiцianи npOДC1Uнmra уповиоваеноf особи) 

м.п. 

Виконуючий обов'оlСИ місь 
roлови - секретар ради 

І.В.СВПОDD 



ПОДАННЯ: 

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

ПОГОД)ІСЕНО: 

Заступник міського голови 

~ С.А.МаЙборода 

В.О.Андрєєв 



ДодатокS 

ДО Порцку проведеНIIJI аукціону 3 

продucy проа оренди зсмenьноі 
дimnпcп в ltl. Бровари. 
затвердженоro ріШeJlJlDl 

Б оварс,коі ",іс,коі pвдu від _ 
1 '.JJ 2009 р. 

N! ",/. '1'1-:б9-I).J 

Картка учасника аукціону 

Дата проведеВRJI аущіову - «_» ____ 200_ року. 
Нвймевув8ВНJI учаСника-_________________ __ 

Прізвище ім'. та по-батr.кові npедcтuникв учасника - ________ _ 

Лот. ва JIКИЙ претендує учасвик: _____________ __ 

(ПОCUlo nfдnис, прізвище тв iнbduн DpCACТIIIВПD УПОIИОlIDиоі особи) 

м.п. 



(З,ороmНR сmорона) 

УМОВІІ проведення аукціону 
',"l1lRг:І ЛоnвdJm nrpOBetJell'lR DПи • ..\ 'І r' . .., -.,nI(ІОНУ J "POufDlq "рава opelltJu Jl!Af1!Jl61101 

дiJulllни) 
4.1. Аукціон ПРОВОдиТЬСI орraнїзвцїєю, ІКа провоДІІТЬ аукціон на підставі 

доф~~~_ ~ фУповно!вженоlO особою не раніше ніж через 30 днів nicmr ~nyБJIixyвaиJur 
о ЩuuaОI Ш ОРМЦІІ про ПРОВедннІ аукціону. 

4.2. На ayкцi~Hi !"ожyn. бyrи прнсyrиі Зареєстровані учасRИXII rlX npeдC1'llВНllJCll), 
npедстввllИJCll Opraн!B ~cцeBO~ самоврадуванИІ м. Броварн, засобів масової інформації та 
IpOMВДCЬJCIIX ~рraн13ВЦ1Й. ~Ш1 особи можуть бyrи присутні на аукціоні за зroдоlO 
Уповно~ажеНОI особи. А)'КЦ10Н ПРОВОДИТЬСІ за HUВBOcтi не менше двох ЗареєC1)JОВавих 
учасllИJClВ. 

4.3. У день проведеRRl аукціону особою орraиїзацією, ІКа провОдИТЬ аукціон, 
nPОВОДИТЬCJI peєcтpaцЇJI присyrвix УчаснИХЇв. Учасник (іого представник) зобов'l3l11111Й 
пред'пити паспорт та (ДJIJI представників учасиихів) доручеRRl на вчииеRRl діі під час 
аукціону, зокрема участь в тoprax та пiдnиCllВRJl протоколу про результати торПв. Шcmr 
ЦЬОГО предстввиих орraнізації, па проводить аукціон, видає учасииху табnичку з 
вомером, па повертаєтьCJI піcmr закіичСВRI аукціону. 

PeєcтpaцЇJI починвєтьса за годину та звкїичуєтьса за І О ХВИJIИR дО початку аукціону. 

4.4. ШCJIJI оronошeRВJI початку проведеRRl аукціону представник орrвиїзВЦІЇ, JIК8 
проводить аукціон, ознalомmoє ЗареєC1)JОВавих учасників та присутніх ва аукціоні осіб з 
освоввими правилами проведеВRI аукціону (в частиві, .що безп~cepeдRЬO стосуєтьса 
проведemur аукціону піCJIJI цього оronОШeRRI) та оronоmyє 1RформlЩІЮ щодо: 

_ харахтериСТИІС земельної дішппси (місцезваходжeJlВl, ~o~, цільовоro 
призвачemur, МОЖJIИВі види фуикціОНВJlЬRого впориСТВВВІ земельН01 ДUIJIIIКII, умови 

оренди тощо); 

_ зllпшыlїї JCЇJJЬKOcтi зарeєC1)JОВавих Учасвиків, допущених до аукціону; 

- стартової ціви nоту. 
4.5. Проводить аукціон Ліцитатор в H8C'1')'IIROМY порцку. 
А: • он почиваєтьCJI з огоnошeRIII Ліцитатором характервстих no~ ~ cтa~вoi 

• )'ІЩ1 піСЛІ триразового оronошeвIIJI стаРТОВ01 Ц1RВ НІХТО З 
;шв. Якщо протJll'OМ тp~ox хввnин оввв бажаВВІ придбати пот за ціною, оronошевоlO 
::.с:::~:ч-.;::-:..::с:.cnовв JJИПlе один ЗареєC1)JОВIІІІИЙ учасввк. аукціон 
ПР~ЄТЬCJI. • 

• бати пот за стартовою ціною СПОВ1CТИJIВ не мевш JIК 
у разі коли про roтoBII1C1'Ь првд б; ..... mwo стартову ціну, запропоновану 

два З • _~IПIIlII_ пщитатор З -~- • 
ареєстрованl ~ ~-". .) на крок аукціону з подвnьШВМ поCJDДОВНВМ 

Зареєстрованим учасвиком (ДaJIi - ~. ВJПOєтьсв Ліцитатором за погодzeвIIJIМ 
зtruп.memuм ціви ЗвачeвD кроку аукФОНУ B~_ 
3 Орraвiзатором y'Me7DX до 1 О відСОтків cтaptOB01 • • 

• iдмOВВJlllcв придбати пот за стартовою ЦІНОЮ, 
Зареєстрованим учасввкам, lК1 в 

I'Bnlll.....:a-: "",,",ютьсв 
:r-I.UlIU внески не пов .. ,.--- • • про вамір -"';вти пот за 

• va.сИВКИ ПОВlДоМJUПOть "1'_'" 
у ході аукціону 3ареєстрОВВВ1 J - соБВМИ' пiдDтrDl taбnич:кв з номером, • ю двома спо • _. 

Оl"OnошевоlO Ліцитатором ЦІН0. вйвпr- ціви, зanpопововавО1 JIIЦIIТ8ТOPOM 
Поверayrим до niцитaтора. що засвіДЧУє пр 



(npJlЙВJlТl'JI пропозlЩlї ціни без 
оroJlошеllllD' своєї пропозиції сто roло~у). або пiдuтrиr.1 табппчtcп 
JlіцитаТОРО.' цінІ, мінімум на оСОВНО ЦІНИ лота. JDCa повпина бynl бinьшо~ о~очасвпм 
(npDпозНЦЇJI ціни з roлосу). ~ крок аукціону. вne обов'аково кp~~:a H~Н:; 

Яхщо запропонована Зар."стро • " -. ваним учас • mцmaТOPOM ЦІНУ. nІЦИІ'Втор називає номер учаснвка ~IКO~ ЦІна переВIПЦУЄ оroлошену 
у разі копи цінІ, звnроп І ПОВIДОltШlЄ про Boro пропозlЩЇlO. 

б.' онована з roлосу • UlЬша за цшу. оroлошену Ліцитаторо ОдІПlМ 13 Зареєстрованих учаснвків 
таку пропозицuо як згоnv ЗвреєстроМв'анвnе не кратна кроку аукціону, Ліцитатор ТP·"'"'~ 
., • • "v oro учасника б' . -'.J 
JCIJIЬ1Q~ кроКІВ аYJЩIОНУ, називає номер цьоro За з ШЬШИТН ЦІну. на відповідну 
ВІІМ цаву. кратну кроку аукціону. peєcтpOBaнoro учасниха І запропоновану 

Мовч8НВJI Зареєстроввноro учасник о . оroлошеВНJI niцитaтором ціви тpa~ В, Щ перmим ПIДRJOl таБJDl'lК)' з HOltlepOM піCJIJI 
Л. • -'.JEТЬCJI JOC зroда За реєстр запропоновану 1ЦИТВтором ціну. ПїCJIJI цьоro лі oвaвoro учасlDlКD на 

учасllllКВ, що першим пiдвJrв таб . цитатор називає номер Зареєстров8ВОro 
аукціону. JIII1IКY, І оroлошує наступну ціну, збільшену на крок 

у разі копи ПРОТJII'OМ трьох хвиnин піCJIJI буде запроповована вища цінІ, Ліцитатор . триразовоro повторенu останньої цiJпl не 
• ЗВК1J111)'Є торrи за лотом одночасно з VдaPOM 

ayкЦJoввoro молотка та проroлошеlПlJlМ спова "Продано" нази' J. номер П' ' вк ЦІ&У продажу лота. avnn еремоЖЦІІ І ВИКJIИКВЄ йоro ДJIJI пiдnисВННJI протоколу, пий ведетьCJI під час 
u.J_oнy. 

4.б. За результатами аукціону орraвізвціа. па проводить аукціон cкnaдвє протокол 
в вому зазвачає: ' 

- вазва nоту; 

- стартова ціна лоту; 

- результати торІ'ЇВ (остаточна ціва продажу); 

_ прізвище. ім'. та по батькові або вdмeнyвlllDlJl ПеремоЖЦІ. 
4.7. Протокоп аукціону підписуєтьCJI Переможцем і Ліцитатором та затвердzyєтьCJI 

УПОВНОВlDICeRОIO особою У день проведeJIIIJI аукціону. 
Одразу піcu захівчc:IID аукціону ПЇДJIИcaвd niцвпТOPOM протокол аукціону 

пepeд8ЄrЬCJI уповновazеВЇЙ особі. ІІіCJIJI СПnВТВ переможцем комісійної ВllRВl'DPOДR в 
розмірі 4% від остаточної ціви продажу лоту в строк ве більше З днів з /l1U проведeвu 
аукціону Уповноважена особа передає переможцю lIIIDl" з протоколу. 

Переможець. JIКIIЙ вїДМОВИВCJI від ПЇДJIИcIIIDIJI протоколу. позбlUlJUlЄТЬCJI права ва 
подaJlЬШy участь в аукціоні. До протоколу вносвтьCJI запис про BЇДltIOBY ПеремоЖЦІ від 
lоro підпвCВВВJI. У цьому разі протокол ПЇДJIИcyєtЬCJI Ліцитатором '1'в затвердzyєтьCJI 
УповвоВlDlCeвОIO особою У день проведeJIIIJI аукціону, сума raрактійвоro внеску 
Перем02lЩlO ве повept"ВЄТIICJI. 

За умови ВВlВвості достатньої кiпьКDC'li Учасвиків. що ~ бaжaн:u придбати 
лот. Уповновazева особа ПОВОIUllOЄ торПl у день проведеJDUI а)'КЦ10НУ. 
• 4.8. Кошти сппачеві ЗареєС1РОJI8IIIIМ учасввком JIК реєстраціfbndt внесок 'ІВ за 
Ulформвціfhndt пакет повервеВВІО ве ПЇДJIJII'ВI01'Ь. 

4.9. Копis ПротоКОЛУ '1'в документи. що ~е~джуІОТЬ CDJIату ПеремОJЩем 
Визвачевої за рeзyJIЬ'1'ВТ8МІІ аукціону цівв лоту BJДDOBJДII~ до yкnaдeв~ro доrolOру 
X)'DЇani-продвzy права оревди Є підставою ДР приIнaТrJI РlшеННJI ОРl'8ll1ЗВТOром про 



=- MDк Броварською "Ііс,коlO радОIO та Переможцем доroВОРУ ореВДІІ зeltleJD.1ІОЇ 

4.1 О. Усі СПО~D (РОЗбіжності) ЩОДО поPJlдlCy проведеН1lJl аукціону розв'аyкm.ся 
(BpeI)'JIЬOByкm.CJI) ПІД 'Іас йоro проведеН1lJl орrвнізвціоо, па ПРОВОДJІТЬ аукціон, за 
роroджеllWlМ 3 предСТВВIIJIJ(ОМ Уповноваженої особн. 

4.11. Гарllll'l'Їйlпdi внесок перераховуєtt.cJr всім Y'lВCIIJIКDI відповідно ДО пymay 7.2 
nьoro ПоPJlДlC)' на іх ПОТО'IRі р8X)'RXИ, зазна'lені в документах, JDCi дoдalO11.ся ДО ЗIUlВD про 
участь в аукціоні, крім ПеремоЖЦІ та У'lасників, які не ВИRВІUIИ бажанu придбаm лот за 
стартовою ціною. 

4.12. Реєстраційні внески повернеmпo не пiдJuп-aють, КРВІ випцкїв, передба'lеннх 
ЦDМ ПОРЦКОМ. 

4.13. лід 'Іас проведеиu аукціону (від моменту йоro ПО'lатку до зввершеRRR) не 
ДО3ВОJIJIЄТЬCJI: 

ПО1'ОМ; 

- В'Ip)"lIlННJl в будь-JIJCИЙ спосіб У торrи осіб, що не ЗUВJIені в тoprax за конкретним 

- переміЩeRJIJI У залі, де провоДIТЬCJI торrи, без дозволу Ліцитатора; 

- B'lВНeJIНJI iвmвx дій, що порушують порядок проведеВRR тopriв. 

4.14. Ліцитатор ДJIJI ycyвeВRR порушень та поновлеВRR порRдКY має првво: 

- усно попередити Зареєстрованоro УІІВСНИJCВ 'ІВ приcynпo особу про ycyвeВRR • 
порушень, ме не більше одноro разу за кожинА вид порушень; • 

- внмвraти від Зареєстрованоro YlfВCВИJCВ 'ІВ присутньої особи ЗВJlИіІІІП'И зап торпв 
за неодноразове порушеllllJl порJJДJCy проведеВВR торпв; 

eRIIJI аVnnову та оroлосити перерву у разі - ТJIМ1IICOBO припинити провед >J--- • 

ПОРУШeIIIIJI Зареєстрованими YlfВС8ИК8МИ пр8ВИJI проведеВRR торпв. 

Вповую'IRЙ обов'JI3JCИ мicЬJC 
голови - cexperвp ради 

І.В.Сапо3аСО 



ПОДАННЯ: 

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

ПОГОД'КЕНО: 

Заступник міського голови 

~ С.А.МаЙборода 

В.О.Андрєєв 



Договір 

Додатох6 

до ПоJUlДJCy проведеRВJI аукціону 3 

продazy права opeвдu земет.вої 
дimoucп в М. Бровари, 
затвердженого рішеllllJDl 
Брова ської "Ііської paдll від .....:... 
!?gg~~:..L~ 2009 р. 

-6 -()Г 

купівлі-продажу права ореНДІІ земельноі діЯRНКl1 

м.Бровари 
СС_») ____ 200_ р. 

Броварська міська рада Київської обnacтi (HвдaJIЇ - ПРОООflечь) в особі 
що діє ва підставі 

-=--_~ __ 3 одиієі сторони, та 
(ввдапі -Покупець) в особі --------------,IЦ-O-дl~.є 
ва підставі ___________ --', 3 дpyroi сторони, )'ICJI8JIИ цей доroвір про 
BlIXJI8ДeBO lПDX'Iе: 

1. Предмет договору 

1.1. Вjдповjдво до резуnьтатів аукціону з продажу права оренди ЗeNсшьвоі дimпшr. 
ЩцтверД)КеВВХ протохOJJОМ аукціону Н!_ від СС_») 200_ року, Продавець 
передає. а Похупцеь оплачує та приймає право оревди ЗeNепьвоі дiшaпar.,.зазвачевої в 
пункті 1.2 ДIUIoгo Договору, ва умовlХ, зазвачених в D)'JIX'ri 1.3 даного Доroвору. 

1.2. Договір поширюєrьCJI ва право оревди зсмет.воі дiшaпar ВВЗ&аЧевої 
lIIC'1'yпRими харапериC'l1llCllМll: 

• мiCЦe3BВXOдzeв:u: М. Бровари, _________________ .J 

• ПJIоща-__ ra; 
• цїnьoвe прИ3вачОRRJI-____________________ ~; 

• BUВвi обмежОRRJIТl обтпceRRJl-________________ ~ 

• вормативва Ірошова оцішса - rpивень. 

1.3. Право оревди 3CМeJIЬBOЇ ДЇJIЮПOI, прІІдбаве за цим доroвором, передбачає: 

• C'l'pox оренди - _ років; 

• Opeвдlla плаТІ _ rpивень ва ріх. 
Iвmi умови оревди визваЧlllOТЬCJI доroвором оревди зсмепьвої дimпшr. пd 

Ctoрови )'ICJIвду'1'Ь ва mдcтввi даного Доroвору· 

2.3060в'иавВJI сторін 



2.1. Продавець ЗОБОВ'оуєтьа: 

2.1.1. ПередаПI Покупцеві 
доroвору ореНДІІ земem.вої дiJumкп право ореНДІІ земenьвої дimaпcп ШШlXоr.1 yкпвдeRВJI 
ДlВоro Доroвору. ПРOТJll'Oм - квпендарвпх днів з r.IOMeвty yкпвдeRВJI 

2.1.2. Нвдвти Покупцеві всю і Ф • 
Зl3вачевої в пувхті 1.2 Даноro доroво н opr.IIЦUO _ЩОДО харапернС'ПІК земenьної ДЇЛІвш, 

РУ, та умов 11 BНICOPIICТ8RJIJI 
2.2. Похупець зобов'JI3УЄТЬCJI: • 

2.2.1. Оплатити вартість Dpllдб 
(п'пи) банківських днів з моме aнoro права ореидJl зеr.senьної дimoual ПРО1'JП'Or.1 S 

иту укладеНl.R ЦIIoro доroВОРУ. 

2.2.2. Прийвпи від Продавця право о ен - • 
доroвору оренди земenьної дimorки n anrro: t': земenьНОI д1ЛJDIICИ ШШІХ~r.1 ук.падеRВJI 
yкnвдeВВJI даного ДОГОВОРУ. р (деCJIТИ) календарних ДlПв з Mor.leвty 

3. Порвдок розрахунків 

3.1. Покупець оплачує придбане право ореидJI земenьНО-1 mn __ . б . __ о ШJUlXОМ 

перерахувlUlJlВ KOmnв на 8RlQВСЬШ рахунок Продавця, зазначений в цьому доroворі. 

3.2. Вартість првва оревди земельвої дimппcи, визначева за результатами аукціону з 
про~ права оренди зсмenьних дiJumOK в м. Бровари зПдво з протоколом аукціону 
N!_ вІД «_)) 200_ року, стаиоllИ1'Ь rpивень. 
З урахувlUПlJlМ поперcwп:о сnnaченоro По~ем гаравтійвого внеску в сумі 
_____ rpивень оплаn за цим доroвором IIIДJUIПIE rpивень. 

3.3. Покупець зобов'язуEТЬCJI ОJШатити вартість права оренди зсмепьвоі дimoпcи в 
повному розмірі ПРОТJlJ'OМ S (п'пи) бавхівських днів з моменту ук.падеВВR даиого 
Доroвору. 

4. Відповідальність сторін 

4.1. У випадках вевИХОВaВВR або неналежного ВИХОВaВВR зобов'8ЗВВЬ передбачених 
цим Договором, Сторони вecyn BЇДJIOBiдanьвicть зПдво з ЧRIIIIIIМ заховодавcrвом 
Украіви. 

4.2. Сторави ве весуть вiдJIoвiдanьвicть за порymeВВR своіх зобов'8ЗВВЬ за цим 
Доroвором, JlJClЦO таке порymевu БУJlО ВИICJDDCВВО змінами в ЧИВІІому заховодавcrві 
УХРаіви. 
• 4.3. В разі порymеВВR Покупцем пyвrry 3.3 даи~~ дОГОВОРУ Продавець має право 
ВlДМовитиCJI від yкпвдeВВR дОГОВОРУ оренди зсмепьВОl ДUIJIВКИ. В цьому випадку Д8ІІІІЙ 
Доroвір ввazaтиметьCJI припиненим в ОДИОС1'Ороввьому поPJlДX)' з моменту О1рИМВIIIIJI 
Покупцем повідоМJIeВВR продавця про відмОВУ B~ дОГОВОРУ· Сппачевиіі Покупцем 
raравтійвий внесок в цьому випадку повервеНВІО ве lDДJIП8є. 

s. ФОРС-МlUКорні обстаВИН0 
'.1. Сторави звїJIЬВJIIO'1'ЬCJI від ВЇДIIoвjдanьBOcti за часткове або пов~е Beв~OBВIIIIJI 

зобов'JI3IВЬ за цим Договором, ІКЩО це вевикоВaвu є пpDIIIМ. вacmдкOM О ставив 
непереборвої CИJJИ, що ВJIIIIIIUIII шеа пiдnиcaВВR Договору, JIID Сторони ве могJIИ 
передбаllllТll та попередити • 

. 
6. Термів діі доrовору 



6.1. Доroвір вабуває 1ПІ1ІВоcti 3 )IOr.IC:R'1)' пiдnпcaJUIJI Aoro СТОРОИDПІ і діє до Itoro 
оствточвоro ВИХОВIQIIIJI. . 

6.2. Одвостороввє розірвIВU дaRoro ДoroBapy допусlCВЄ'ПtCJl вmcmoчво в ВІШIWtY 
3113вачевому в lJ)'IIК1'Ї 4.3 дaвoro Доroвору. 

1. PeквbllТll сторін 

Продавец. 

Броварська міська рвда 

07400. М. Бровари. вул. Гвraріиа, IS 

п/р-----

ВВ1СОВУЮ'DIЙ обов'юки міськоro голови -
сс:кретар ради І.В.Сапожко 

ПокупеЦla 

І.В.СапожкО 



ПОДАННЯ: 

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

ПОГОД)КЕНО: 

Заступник міського голови 

~?;; С.А.МаЙборода 

В.О.Андрєєв 



k 1:'/-'1З 
-IJ1) е:"· D 5. ЦJ,.() 5 

Виконуючому обов'JlЗКИ міського 
голови - секретаРІО ради 

Сапожку І.В. 

ПОДАННЯ 

Земельний відділ міськоі ради просить Вас розглянути на черговому 
засіданні сесії міської ради питанНJI про продаж права оренди земельної діJIJIНКИ 
ПJIощею 0,2500 га, розташованої по вул. В'ячеслава Чорновіла: 

1. Продати право оренди земельної дinинки площею 0,2500 га, розташованої по 
вул.в"JlЧеслава Чорновіла, ШJIJIXом проведенНJI аукціону. 

2. Затвердити Порядок проведенНJI аукціону з продажу права оренди земельноі 
дimmки (додається). 

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

Виконуюча обов"язки начальника 
земельного відділу - заступниК 

начальвика земельного відділу С.А.майборода 



3anерджено: 
Р.їшеllНJlМ Броварської t-lіськОЇ рад11 
вІД 17 BepeCl1JI 2009 р. N! ------

Порядок проведення аукц· IOH~ з продажу права ореНДІІ земельноі 
ДІЛЯНКІІ 

ПОРЯДОК проведення аукціону з n о 
ЛОp1lдох) розроблений BiдnoBiДlIO до к:н lЦ8Ж)' ~paвa O~eHДJI зеt.lCJIЬноі дїJIJlHКlI (1laдaJli -
Господарського та Цивільного кодексі yc:nrrptll УКР8JНИ, 3е,.Icnы�огоo кодексу УкраіНІІ, 
YкpaiНlI «Про місцеве самов JJД ВВИІІ В кpaIH~, • Бюджстноro кодексу УкраіШІ, 3aкOlliB 
Maltвa, мdнових прав та про рф ~A я ~ yкpaIHI»), «Про оціJПСУ зеr.leJIЬ», «Про OQillКY 

еС1 ну ОЦ1НОЧIIУ дiJUIЬHicть П • • 
нормативно-правових актів з питан », . ес ро оренду зеr.шш, ІІІШJІХ 

ь регуmoванняземeJlЬНИХ ВІДІІОСІІН в yкpailli. 

1. 3аraJlЬНЇ ПОJJожеНllИ 

1.1. Цей • ПОРЯДОК • визначає процедуру підготовки, орrвнізаціі ta проведеНIIJI 
ЗСМeJIЬН0г.? а)'lЩ1~НУ (далІ - аул·"іОIl) з продажу права на оренду зсмcnьноі дїJIJIHКlI 
зазначеНОI в nyикn 1.2 цього Порядку. ' 

1.2. У цьому Положениі наведені нижче терміни застосовуються у ТDlCoмy Зllачениі: 

- аукціон - форма проведення земельних тopriв, за якою об'єкт торгів продається 
~аснику, що запропонував за нього наАвищу ціну, яка фіксується у ході проведення торгів 
тцитатором; 

- гаравтійний внесок - внесок, яквА має СJШатити претендент до подання заявн на 

участь у аукціоні JIК забезпечеНIIJI своіх зобов'язань в разі перемоrи у аукціоні та JOCИЙ 
CКD8Д8Є 10% від стартової ціни лоту; 

_ зареєстрований учасник - учасник, ЯКИЙ, ОJШатив реєстраційниА та raрантіЯииА 
внески та зареєструвався перед початком проведення земCJlЬИОГО аукціону; 

_ земельна діл&ка - земельна дWнкa JШощею 0,2500 ra, розташована в ,.1. Бровари 
по ВУЛ.В"ИЧecJIвва Чорновіла, з цільовим npизначеНIIJIМ - зer.ші Kor.lepцiAнoro 
внкориCТ8ИВJI; 

_ КРОК аукціону - мінімапьна нвдбавка, на JIКY в ході аукціону здійсшоється 
підвищemur стартової та КОЖНОЇ наступної ціни лота; 

_ ліцитатор _ представник орraнiзаціі, яка проводить аукціон, - фізнчва особа з 
відповідною пiдroтoвкою тalабо досвідом npоведеННJI торщ па безпосередньо проводить 
торrи ва аукціоні; 

_ лот _ право на оренду земельної ділянки з визначеними yr.roBar.m її оренди, що 
ВИCТ8ВJIJIЄТЬCJI Д1IJI продажУ ва аукціоні; 

_ оргавізатор - Броварська міська рвда; 
_ оргавізація, па проводить аукціон - спеціалізована ~рr:вкіз~, ~ має необ~і 

дпа проведеВИJI аукціону примїщенНJI, обnВДII8IIIIJI та ФВХ1ВцlВ з ВІДПОВJДНИМ ДОСВІДом 

Роботи; 

cm-nLНОї ,,:,,1IIIItИ - Броварська "Ііська рвда; - орендодавець з _... No'--' 

ба З чнcna VllAсНJПCЇВ, ва У ході аукціону запропонувanа за лот - переможець - осо ~ -
Иdвищу ціну; 
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