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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИївська! ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

г

Про продаж права оренди земельної дimtнки
І
площею 0,0300 га, розташованої по вул.ОболонськіЙ
в районі розміщенНJJ будинку Nи45

Розглянувши поданlUt земельного відділу від 07.09.2009 року Nи 1746
про продаж права оренди земельної дimlнки площею

0,0300 га, розташованої

по вул.ОболонськіЙ в районі розміщення будинку Nи45 , керуючись ст. 16
Закону України "Про оренду землі", СТ.ст. 124, 127, 134-138, п. 12 Перехідних
положень Земельного кодексу України, п.

34

ст.

26

Закону України «Про

місцеве самоврядування в Україні», а також враховуючи пропозиції
постійної комісії з питань розвитку та благоустрою територій, земельних

відносин, архітектури, будівництва та інвестицій, міська рада
ВИРІШИЛА:

1.

Продати право оренди земельної ділянки площею

розташованої

0,0300

га.

по вул.ОболонськіЙ в районі розміщеННJI будинку Nи4S,

1WIЯXом проведення аукціону.
2. Затвердити Порядок проведеННJI аукціону з продажу права оренди

земельної ділянки (додається).

3. Визначити уповноваженою особою на пiдro~вку ~ пр.?ведення
'аукціону

комунальне

підприємство

БроваРСЬКОI

МlСЬКОI

ради

«])ровариіввестбуд».

4. Контроль за виконанням цього рішення .~ОКJIасти на ~оcriйну

комісію з питань розвитку та бл~устрою теРИТОРІИ, земельних ВІДНОСИН,

архітектури, будівництва та інвестиЦІЙ.
~~pallt

_

Вихонуючий обов'язки місь
ГОЛОВИ - секретар ради
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ПОДАВВЯ:

земельного відділу, за пропозицією
постійноі комісіі з питань
розвитку та благоустрою територій,
земельних відносин, архітекrypи,
•
•
·w
БУДІвництва та lнвеСТИЦ1И виконуюча обов'язки наЧ8JJьника

земельного відділу - заступник
начвльника земельного Biдцiny

С.А.МаЙборода

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови

В.О.Андрєєв

,
Начальник Юридичного відділу

Начапьник упрaвniНВJI

містобудувания та архітектури

головний архітектор міста

\" d

r

ВИКОнуюча обов'JlЗКИ начальника

ЗВГВJJьиоro відділу - головний
спеціаліст зaranьиоro відділу
І

.

:1

Гоnова ПОстійної комlсГ.

роз

1 з IПrrань

ВИТКУ та ~JJarоустрою теРиторій,
земeJlЬНИХ В1ДИосин а •
.
, РХ1теIttypи
УД1ВВИЦТва та інвеСТИЦій
'

б

000547

1/.

tC)

І.r.Лавер

Л.Є.РибахоВ8

Затверджено:

Р!шеRJIJIМ Броварської .lіськрїJ'ад11
ВІД 17 веРССRJI2009р. Н! U#69-f)5"

Порядок проведення аук

·

ЦІОНУ :І продажу права ореНДІ.

:lемелыоіi діJJЯllКl1
Порsrдок провс:деlDlJl аукціону з

(и~ - ПорМОК) розробnений відповідНО ~~ пр~~ ope~1 зеиenr.ної дimoпal

Укр8IRИ. Господарськоro та Цивільноro ко : • О;с:ти:!УIЩ YКPВ1RR, Земem.ноro кодексу
заковів Украіви «Про місцеве самовр ІЦ KCIВ кp8lRН, ~Ю:фкet1Iоro Ko~eKCY Украіни,

«Про оцінку мвйв" майвових прав та п~:и' в ,!КР8lRl)),. «Пр~ оцшку земель)),

3eмnb), івшвх вормативно-правових апі: ф Ану ОЦІНочну ДJJШЬНІСТЬ», «Про оренду
Україві.

з питань реrynюВ8RRJI земenьRIIX відиосnв в

1. 3вnшьві положенни
1.1. Цей .
ПОРJIДок
П'ln"nТОВКИ
,визначає ПРОЦf!nVnУ
.""" r
__ " , орnuпз' вц'11 та проведеВRJI
земельво~ а)'lЩ1~ВУ (дani - аукціон) з продажу проа на оренду земem.ної дimппcи

зазначенОI в пymm 1.2 цьоro Поридку,
'
1.2. У цьому Поnожеині наведені lIIDКЧе терміни З8СТОсовytOТЬCJI у 1'8Кому значевві:
- аукціов - форма проведено земeJDdIИX торсів, за ПОЮ об'єкт торсів проДВЄ1'ЬCJI
~, що запропонував за ньоro найвищу ціну, па фіксуЄ'І'ЬCJI У ході npoведеRRJI
тopnв nщвтaтором;

- raрaвтiйвd ввесок -

внссок, пий має СПJl8ТИТИ претевдеит до подaIDIJI 38J1ВB ва

участь у аукціоні JIК забезпечевп своіх зобов'JI3ВRЬ в разі перемоrи у аукціоні та JIКIIЙ
CICJJ8ДВЄ

10% від стартової цівв nоту;
_ зареєстровlUПIЙ учасввк - уч&сввк, ПИЙ, ОПJl8ТRВ peectpaцjAвd та rврввтійввй

внески та зареєструвавCJI перед початком проведeвВJlзсмenьноro аукціону;
_зсмenьвa дinJoпca - земenьва дimoпca площею 0,0300 rв. рОЗТ8IDовава в м. Броварв
по вуn. Оболовській в раАоні розмїщевп будввкУ N!4S, з цinьOBВМ првзвачeвJIIМ - зeмJIЇ
комерційвоro викорвC'1'IIIDIК;

_ крок аукціону - мiвiм8JIЬВa надбавка, ва пу в ході аукціону здilСВЮЄ'І'ЬCJI
підввщeвJIJI стартової та КОЖНОЇ наступної Ціви nота;

_ niцитaтор _ представник орraвiзаціі. ва проводить a~OB, - фізвчиа особа з
відповідною підготовкою тв/або досвідом проведеип торпв, JIКВ безпосередньо
npовоДll'1'Ь торrи ва аукціоні;

_ пот _ право ва орев.цу ЗСМeJIЬвої ДЇJUDIКII З визввченими YМOBВМR її оренди. що

ВВCТ8ВJulЄТЬCJI ДJDI проДlDК)' на аукціоні;

- орraвiзатор - Броварська міська рвдв;
•
•
\цить аукціон _ cneцianiзовава орraвiзaцiJr. JIICВ має необхідві
- 0PJ'8lll38Ц1S, ~ прова ,
бnaдВ8ВIIJI та фахівців з відповідввм досвідом

ДDI npоведевп a)'КЦIOВY прИМ1ЩeВВJI, о
РОБОТИ;

- оо: "llllllll

Броварська міська рвда;

. - орендодавець земельВОI p . w - - . б
vaacввкiв
- переможець - осо а 3 чиcna .І ,
ВВІВВЩУ ціну;

JIКВ У ході аукціону зanpоповувапа за пот

2
.. реЄCtpаціRппA 8ВecQК - внесок, RКПI
учаCJIIIКII аукціону і JIIOІА СПРВІОВ mc:и
претс:вдс:вт смачує за реєстраціІО Поro

розмір реєстраційноro внеску особ'
•

..

стаproва ЦІна

010 становить

•

-

продаж пота на аукціоні;

JIIC

ва поlCp~ ВІl1рат щодо npoведешur аукціону;

ЦІна права на оре

17 (СІМВІІДЦІІТЬ) rp'lВen;
.. •

аду зеМeJlЬНОI ДUUlНIOI, з JllCої розпочпваєrьCJI

....:; УПОВН~ВlDКена особа - В'lЗначена БроварськоlO t-lіськоlO радОIO ЮР'lДD1JНа осоБІ,

ва .JNUCIDOE п1Дl'OТOВКУ лота до продажу на a)'Кl1iOHi;

.. уповноважева особа учасника - осоБІ, па діє в інтересах прс:тевдевта на підставі

НaJlеЖIIJIМ IlИНОМ оформnеної довіреності або статуту (П0J10жен.... З8СновlllЩЬКОro

доroвору) учаснпа -ЮРидИЧНої особи;

.. учасНИІС - осоБІ, па відповідає ВСТ8Иовnенвм цим ПоnожеllllJlМ та ЧИННlВI
з~во~ством вимоraм, подвnа відповідні документи та зареєстровака Виконавце)1
B1ДJIOB1ДIIO до цього ПоnожеRНJI.

1.3. Орендарем земcnьної дimnпcи може бути rpoмlWIВИН Украіви 1'11 іноземної
держави, особа без rpOMIIДRIICТВa. українська та іноземна юридична особа.
1.4. PimelUlJl про н8ДIUПIJI зсмcnьної дiJunпcи В оренду за резуnь1'l1ТDМИ аукціону
з~твердzyє Броварська міська рада на підставі Протоколу аукціону та документів, що
mдrверджyкm. смату Переможцсм визначеної за резуnьтатами аукціону ціви nму
відповідно до укпаденоro договору купiвni-продвжу права орекди.

1.5. Уповноважена особа має право відмовитиCJI від проведCIIIIJI аукціону не
пiзвimе, ніж за 10 диів до йоro проведеВИJI з обов'IІ3КОВОIO пyбnixaцiєю офіційної
інформації про cкacyвВJUIJI аукціону із звзначеlПlDl причиви cкacyвaJIIIJI на офіціАвому
CaItri міської ради у мережі Івтернет. РішеlUlJl Уповноваженої особи 1Ц0до відмови від
проведeвu аукціону може бути сквсоваке Броварською міСЬКОIO радою.
ПовідоМJ1eвJ1J1 про скасУВIIIID аукціону не пізніше ніж В8С'І)'ІПІОro ди ПЇCJIJI
lIpIIЙIIПТJI рішеВВJI про йоro скасУВIIIID вадсвnвєтьCJI Орraвiзaroром усім учасввкам, JПCi
подвnи З8JIВИ про участь в аукціоні та niцитaтору.

У рвзі скасув8ВJIЯ аукціону Уповноважена особа повертає УЧІІСІІВКВМ реєctpаційві
та rapaaтilвi внески, cnnачеві IIИМJI У зв'JI3КУ З поД8НIIJIМ зВІВ про участь в аукціоні, не
пi:udmе ніж прО'Ш'Ом п'пв бавківCЬJCИX днів.
РішеВВl про cкacyвВВВJI аукціону може бути оскаржено в судовому поРІдІСУ.

l.б. Koвтponь за пiдroroвкою та проведCВВJIМ аукціонів здійсвює Орraвiзатор
безпосередньо або через свої орІ'8!ІИ.

2. ПоввовazеRВВ щодо орraвЬацііта проведевни аукціону
2.1. З метою безпосередньої ШдroтoВКВ та проведeJIВJI аукціонів, Броварська міська
рада призначає Уповвов_еву особу.

2.2. уповвов_ева особа має наступні поввовaжeвu:
.. здilсвює пiдroroвку лоту до аукціону;
..

•Ф

ОПР1lJllOДІІІОє ІВ орм

вцuo. про проВСДeJIВJI аукціону, УМОВВ участі В аукціоні,

відмову від проведeвu аукціону;
•
•
_"
_ _ а Учасників з івФОРМlЩ1єю 1Ц0до проведeвu ayкцsoвy (в

.. забезпечує озв_оМJ1,,ВДВ.
тому чиcni з ІОІМ пор.дком), інформаціЄЮ по nоту, умовами оре ,
.. прdмaє дoкyмCВТJI від Учасників;

- в~пває окреr.пdi 6ВRКiвсЬJalli рахунОК ДIUI 06CJ1Y1'OBy&ВНIUI аукціовів;
- ШЦJlТaтора yкJJaдвє доroвір 3 opraнbaцiЄlO, RJCa провоДJnЬ аукціов;
- ПРllВмає від У'ІаСВlIКЇВ реЁстраціАві
·п •
.. ф

пакети по аукціону;

.Ав.

та rapaвn ВІ BBCCкr., реап13ує ІВ ОрМlЩ1

І

- ~epeдaє орrввізвції, JПCa ~роводпТЬ аукціов, докyr.rевтп, веобxiдJlі ДпJI реєстрlЩ1Ї

V1lDСRИJC1В В день проведеВВJr аУКЦІОНУ та проведеRВJI аукціону;

.- п~ве~є спnач~ві rapaвтiABi внески ЗареЄСТРОВВВНltI учасвпхам, ві ве перемоrШI

в aYJCЦIoBI (крІМ ВИПaдJQв, В.lЗвачених цим Попожеll1lnl);

- піCJIJI ПРИЙ1lJrrrJl Рішеивя про BaдвввJI земcnьної дbuorки в оренду за резуnьтатar.ш

аукціону, перераховує ва визвачеш Броварською міською радою рахунок rвpaвтiAвi

внески Переможця;

- прнlмає рішеВВR про припинеlDlR та/або пововnеВВR аукціону у вкпrwcy
вwnшеВВR

порушeDИR

порядку проведеВВR

аукціону,

пе

може ВПJIIIIIYI1I

ва йоro

результати, а ТІІІОКо У івmиx випадках, передба'lених цим ПОРRдJCом;

-

прнlмає рimеlПlJl про поновnеВIIR торсів по лоту або припивенu аукціону. у

випадку КОПИ Переможець відмовився від пiдnис8RВR протоколу аукціону;

- приймає рішеНВR про ВИ3ВIIIIIIJI недійсними результатів аукціону в разі
ВlIJDШеВВR ПЇCJIJI з8.КЇlrlеВВR аукціону порушень. ві вппивуnи (моrJIИ впnинyrи) на йоro
результати.

23.

Оpraвiзаціи. JIКВ проводить аукціон, зanyчвєтьси до проведеНВR аукціону

УПОВВОВВЖeDОЮ особою.

2.4. Орraвiзвціи. па проводить аукціон. має наступиі ПОВВО8IDКeJIIIJI:
орraвiзОВУЄ

пiдroтoвку

приміщеllВJl.

обл8ДII8ВJU

та

персовапу

ДпJI

безпосередньоro проведевu аукціону;

_проводить реєстрацію У'ІВсВИКЇв В день проведеlDUl аукціону;
_ за поroД2ICeDJUIМ з VПО8Вов~вою ~соб~Ю та відповідно до цьоro Поридку
првlмає рішевu щодо допуску ва a)'XЦIOB ТРеТІХ ОСІб;
_самостійно првзва'lає niцитaтора ДJDI проведеВВJI аукціону;

_забезпечує ДО1рИМ8ВВJI порRдJCY під 'ІІІС проведеВВJI аукціону;
_ cкnaдaє протокол про резУЛЬтати аукціону.

з. Підroтовка лоту до продажу на аукціоні
•
•
кває ве бinьm п одвв МЇCJЩЬ та вКJПO'ІВЄ забезпе'lевп
3.1. Пiдroтовка а)'КЦ10НУ тр евих цим ПОpRДКом) VПО8Воважевою особою:
ОрraвiзlПOром або (у ВВП8ДК8Х визва'l
_ •
•
- шової оцівкв лота та затвердzeв118 стаРТОВОl ЦUIII JIOТII;
- замо~eвu експертнОI ~o ов. о дО Mc:tOДIIICII, зВ'І'Вер.ІРССвоі поставовою КМУ

експертна оцuпca ПРО80дитьcs ВІД!! 1ДВота дорівнює ціви, Bcтaвoвneвoi за результатами

від 11.10.02 р. N!lS31. Стартова ЦIВIl л

експертної rpoшової оФВКВ;
_ •
•
·'lВоro паспорта земепьвОl ДUIIВICВ,

- виroтовnевва тexJП
•
nnn
_ опрJlJllOДlleвDJI повJДОмпeDJUI -r-

аукціоні lІШІХом:

_

•

прода права орекди зсмc:m.ВОl ДШJIВJCВ ва

4

- опубnixyвlUl1Ul oronomellRJl в 1'13 • Б
-..
IUIIUІІ» та ва веб ....n..: Б
СТІ роваРСЬХОІ МІСЬКОІ ради ссБроварська
П8RОr-··
--А.
роварськоі "І··.
t.ПСЦе3В8ХоджеIlllJlЗСМenьво. •
_.
ІС'КОІ радп ІЗ 383Ha1lellJlDl рО3"IІрУ та

.

МОJCИа O1pвмaТJI ДОдатКову ~:::;::;.:; ЦШl.овоro ПРR3на1lенu. вомера тenефону. за JllClВI
- розміщеllJlJl ва зсмenьвій дUunщi pelCJlIМВoro інформаційноro ЩlI111;
- передаqy відповідних матеріапів Орraнізатором Уповноваженій особі;
• - підготовку орraиізаціЙИО-РО3ПОРJlДЧої та техні1lИОЇ документації щодо проведена

а)'lЩ10ВУ;

- приibunтя 31RВ на yqacть в аукціоні.

3.2. Аукціов проводиться ВИXJIJ01IRО за умовн BНКOHIIНIIJI 383Ha1leннx в пункті 3.1

ЦIioro ПорJrДJC)'.

3.3. Документи ЩОДО nота. JПCJdI внCТIIВJIJIЄТЬСЯ на аукціон, формyJ01'ЬCJl
Уповноваженою особою в окрему справу і піcmr ЗВКЇJ11fеRИJr аукціону перeдDJ01'ЬCJI йоro
перемоZЦJO за умови. що вів здійснив відповідно до доroВОРу купівni-продвжу права
ореиди земenьвоі дiJIJппcи розрахунки за придбаний на аухціові пот. Переможець піCJUI
YКnВДeJIIIJI доroвору оренди земenьної дішопси, передає

loro

ДJIJI державвої реєстрації в

ycтaвoвneBoмy порRДICy.

3.4.

Умови, оronошені перед проведеRIIJIМ аукціону, під час ухпадеRJIJI доroВОРу

оренди зміні ве пiдnJlraють.

3.5. Броварська міська рада затвердzyє технічний паспорт земenьвої дiJшпcн, що
виCТВВJIJIЄТЬCJI ва аукціон, дату npoведеRRJI аукціону та істотні умови доroворів орендн.

3.6. На підставі pimellJUl Броварської міської ради Уповвоважева осоБІ. не пізніше
в за 30 днів ДО проведеRВJI аукціону ОПРИJПOДВІОє в raзm Броварської міської ради
«Броварська павор8М8») та ва веб-сайті Броварської міської ради у мережі Інтернет
офiцifiвy інформацію про проведеRВJI аукціону.

3.7. Офіційна інформaцїs про проведeRВJI аукціону має ВICJDOчатн такі відомості:
- дату та час проведеВВJI аукціону;
.- місце проведеВJIJI аукціону;
_хараперИCТИIOl лоту, що ВИCТВВJIJIЄТLCJI ва аукціон. із 383вачеlDUlМ:
- місцезваходzеВJIJI зсмепьвої ДЇJUIВКВ;
- площі земельної дimmки;
.
в._" земепьвої ДЇJDDIICD.
- цшьовоro
призва,-

допустнмвх та npіОРИІМВИХ видів П

викориCТIUIIIII;

_містобудівних умов і обмежень забудови зсмenьвої ДЇJUDDCИ;
- стартової ціви nоту;
- умови )"І8СТЇ в аукціоні;
. ra~&_oro
,..........:h
та nf!I'~аційвоro ввесків та порвдоJC іх ClШaти;
- рО3М1р
r---r
_вартість івформвційвоro пueтy;
•
_
• вaxoдzeввR орJ"8ВJЗатора. УповвовazевОl осо6и,
•
- ввймевувВВВJI та М1сцез МО2Cllа отримати доди«ову івфо~ та діз~тиCJl,
JI1ЦВТaтopa. номер тenефову. за lІКНМ.
паспортом зсмenьної ДIJUIВICИ. teXlПчвоlO
чним
де можна 0звalомитиCJI 3 ТeXR1 доroВОРу ореlfДИї

документацією із зeмnеустроlO. проектом

-

дату початку та закінчення

участь в аукціоні.

•.к..

пра.1М1UIJIJI ДОJCyl.lеН'liв ДIUI осіб, що бaauоть D3JI11I

3.8. З J\loMeвтy оприmoДRеВlllr оф·· _.
_
МОЖJIDВісп. особам JПCi 611-IцШиОI IНфОРМВЦlI УПОВВОlUDКева особа вадає
,
~&D aR111 УЧВС'І'Ь В
••
•
вCТDНОвmoєтьCJI УповвоважеиОЮ особ IО • Ф
•аYJЩtОВl, прпдбlПll за ЦUlOIO, що
нвдає БСЗlCOштовні консультації з rпrra::. , ІН OPM~ пакет учасника аукціону та
проведенwr аУКЦІОНУ.

3.9: IиформаціАккА пакет має аkJПOчаТlI інформацію щодо:
- Мlсцезввходжекwr, пл'
•
ОЩl та цuп.овоro прнзначевwr земenr.ної mnonnru·

.

--_.,

- ВJІКОП1JOвавкR з генплану, схему розt.lіщенwr земenr.ної дiJuoпcп;
- умови використвнwr земenr.ноі дiJurнки;
- істотні умови доroвору оренди;
- копію цьоro Положскwr;
- imпi матеріапи і документи (при необхідності);

- вомер рахунку, відкритоro ДJUI обcnyroвувВRIIJI аукціону;
- БJJВJПC доrовору про умови участі в аукціоні.
3.10. ОсоБІ, JIIC8 бажає прийнпи участь у аукціоні, має подати УповноважевШ
особі зuву ва )"18СТЬ в аукціоні з HВД8ВВRМ згоди щодо умов повервевwr або YТPDI8IIJIJI
реєcnpвціАвих та raравтійвих внесків. Прdм8IIВJI ЗIUIВ розпочиваєтьCJI з момевту
оroлошCIIВJI про проведеВВR аукціону та зшвчуєтьCR за 3 робочих диі до дати проведевwr

аукціону.

3.11. Зuва ва участь у аукціоні ПОД8ЄТЬCJI УповвоваеніА особі зrUurо із
затверджевою формою (додаток 1). ІІідпис на ЗlUlВі керівввка Учвсввка - ЮРидИ'lRої
особи має бути скріплений печаткою цієї ІОридичвоі особи. Підпис на ЗlUlВі УЧ8CJ1111C8 фізll'Ulоі особи має бути завірений вотарівлr.во.
3.12. Подава ЗUDа разом з доД8IDIМИ документами ДJIJI участі в аукціоні

peєcтpyєтr.CJI Уповвоваженою особою У журналі РСЄС'І'раціі (Додаток 2), ііі ПРИСВОЮЄТЬCJI
рeєcnpaцiйвиl номер. У журналі реєстрації також міcтитr.са івформвцiJI про дату поДIIIID
З8JIВИ, а також ПОРJIДКовd вомер ЗВJIВи.

3.13. Учасник аукціону - IOpllДll'Dla особа разом із ЗВJIВОЮ має подати наступві
документи:

..

_нотаріlUПtво посвідчеві копії уставовчих документів;
_копію та ориriвВJJ свідоцтва про державну реєстрацію юридичвоі особи;
_копію та ориriвВJJ платіхсвоro документа про CПJIату rвравтійвоro ввесху;
_копію та ориriвВJJ платЬквоro документа про CПJI&ту реєстраційвоro внеску;
_ копію та opвriвan плaтixarоro документа про оплату вартості івформаційвоro

пвкету;

_ довідку про бавківсьКИЙ рахувокlРВХУВ:КИ, з JПCИX здіАСВІОватимуп.са розрахувкв
за придбану земельну ДЇJIIJDCY:

•
.....;иВJJ документа. що посвідчує право уповвовlDКCВОЇ особи ва
- коП1Ю та ора.а....
• (у
IІmtVвеобxjдвоспі)
ВIIКoBIIВJUI дій. пов'JI38RВX із проведeRJIJIМ аукФОНУ ВИП_І
•
Цей перелік документів є вичерПRIIМ.
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3.14.

докумeD1П:

Учасвих аукціону

_ ф.

I3llЧВа особа разом Ь 3UВOIO )!ає подam нac:ryпиi

- ~опію та ОРlпівlUI свідоцтва

(ДJUI Jlопа, BIIКOPIIC1'8llJlJl JIКИX передб:!: державну реєctpацію фы'lllоіi особll-ПідприEМЦR
_ копію та ор •
•
ає ПIДПpIIЕМНІЩЬКУ дiJuп.вість);

ВnВIUI ПЛlТlжноro AOItVU
••
••"•••ell1'l про спnату raрантіЯноro внеску·
- КОПІЮ
та
ОРВnНIUI
платіжного
'
•
•
Aoкyмell1'l про спnату реєctpаціЯноro внеску·
- копоо та opВnBIJI пnатіжноro документа про опnату вартості інформаціЯноro
'
п8Ке1)';

- довідку про банківський рах oкl
•
за придбану земмьву ДЇJumкy І ...... фrн рахунки, з JIJCИX ЗДІЙСВIОВатимутьCJI рОЗрaxyвКll
\А'UI lЗВЧВИХ осіб - не п і nnnп·
•
за BUВHOcтi бввківськоro рахунку);
-·r ЕМЦІв така ДOBIДJCВ
ПОДВЄТЬcJI
-

КОПЇJI та ориriВIJI документа,

виконlIIIIUI дій пов'JlЗIВИХ із

.'

•

~13~a

особа

•

ЩО ~освщчує право уповноважевої особи ва

проведеRВJIМ аукшову (у ввпадку веобхідності).

також

подає

свіЯ

паспорт та ДОВідку

JДевтвфпсвційвого вомеру фізвчвої особи _ пnатвнка податків.

про прпсвоEIIВJI

Цей перeJJЇx документів є вичерпним.
З.15. Всі діі, пов'JlЗаві із зanоввеВIIJIМ та поДIUIIIJIМ зuви ва участь в ayкnї

BВКOвyIOТЬCJl безпосередньо Учасввком або йоro уповноваженою особою.

•

ОВІ,

З.16. Уповвоважена особа при прllЙВJ1Т1'Ї зuв Учасників перевір.є:

- ПРВВlIJIЬвїсть оформnенп зlUlВИ;
_ відповідність документів, що

ДOДlllOТЬcJI ДО ЗUВИ, перeniкy, вС18ВОВПевому

ІІ)'ВКТІІМИ З.1З чи З.14 ПОJlО_НП;

- відповідність копій документів іх ориriвапам.
Орвriвапи документів повертаютьcJI зuввиху безпосередньо піеа захівчeвJIJI
перевірXR.

З.17. Якщо шд час перевірки подввих ДОКУМентів ве ВИJlВJlево ПОМВJIок та
порушень, предСТВВІІІІК Уповноваженою особи:

_ у присут.вocri Учасвиха (уповноваженої особн Учасвиха) реєструє подвві
ДОКУМенти в lСІІВ3і реєстрації, до пої завосИ1'ЬCJl поprдxовиl вомер. дата. рс:квїзJl1'И

У1JaCВИXa або уповноваженої особи. Крім тоro, в хвизі звзвачаєтьCJI:
_ ДJIJI фЬJl1llDlX осіб - прізвище, ім'. та по батькові. зареєстроване місце проживlUDlJl
та ідевтифіІсаціfbпdl номер у ДерZ88JlОМУ pc:єcnpi фізичввх осіб - пnаllllUdв

податків та ЇJDDВX обов'аховвх платежів. да івоземввх гpoмaдD та осіб без
ГРОМlІДІВства _rpOM8ДlВCТВO, прізвище. їм'. та по батькові (за ВВlВВоcn1. постійве
місце проzивaвRJI за межами Украіни;
_ ДJlJlIОРВДИ4ВИХ осіб (заснованих rpОМІІДІВ8l\IИ Украіни або юридRЧIIИМИ особами
Ухраіви) _ Jl8ЙМевувllВJU, місцезввходzeRIIJI, jдевтифiкaцШRd код зПдво з
ЄДРПОУ;
_

ДJIJI івоземввх юридиЧНИХ осіб, сПЇJIЬВИX підприємств - ваЯмевувllllJlJl,

місцезваходzeвllll та дepzвв8, в пш зареєcnpовава така юридичва особа та адреса
реєстрації прС:ДСТВВВllЦ'Пlа в Укрвіві.
_звсвідчує подані докумевтв своїм підписом та печаткою;
_зamппaє в себе поД8ll)' УЧВСВИКОlt' зuву та копії A01J1UllIX до веі документів;

7
- Видає Учасmпсу довідку пРО
(додаток 3). вxiдmІЙ КВIlТOк, іRфОРМ • otpllМВRИJr доrcyalеRТiв із З83начеНІІАI їх перепіку
з83llвчеlllUlМ на 3BOpcmroмy боці YМO~ картку на n~ (додаток 4) та хартку учаCВJlка [ІЗ
3.18. ІвформaцiJI про особу У проведеllllJl ayкцtoнy) (додаток 5).

JIDМ документах. не пiдmrraє розroпо:: (A~ro пред~IІІІХ8). що MiCТll'l'laCJl В пoдallJlХ
3.19. Дoкyмeнm повертають

, КРІМ ВRПIUUC2в. ycтauовnенпх закОНО.I.

CJlзаявнику без реєС1рIЩlї у ВНП8ДКllX:

- ВWUШСRВJI помиnок, JDCi вппивaкm. на 3MICТ3UВH;
•
- відсутності на момент подlUllDr
•

3UВH дoкyмeНnB, передбаченnx цш.1 ПОПОЖСRJIDІ;

- подaнRJI завви осоБОIО, па не має на це відповlДН·их повноважень.
Цей пермік підстав є вичерпним.

ПіCJIJI виправпСНИJI ВИJlВJlених Помипок Учасник має право ПОДВ'ПІ AOVVl.leR111

повторно.

.'J'.

3.20. Учасник має право огJШlYl1l земcnь
•
•
• ну дшJIJПCY до проведеВВJI аУКЦІОНУ.
_
створити МОЖnИВОСТІ ДJIJI доcryпy учвсннхів до зсмcnьної

Орraвiзатор зобов'JIЗ8JПdi

•

ДIJIJDПCII З мeroю

u oгтrдy.

3.21 ••3ареє~о~аиа зuва є підставою ДJIJI yкJIaдeRJIJI з Учасником AOroBOpy про

умови учаcn в a)'XЦIOHI та набyтrJl Учасником статусу Зареєстрованого учвсlllПC8.

4. ПОРJJДОК та умови проведеВВR аукціону
4.1.

Аукціон проводиТЬCJI орraнiзaцiєю, па проводить аукціов, на підставі

доroвору з Уповвоваженою особою ве ранішс ніж чсрез
офіціЬої інформації про провeдВRJI аукціону.

4.2.

30

двів ПЇСІІІІ опубпіlC)'В8ВJlJl

На ayxцi~Hi ~ожуть бути присутні Зареєстровані уч&СRИICИ [ІХ представ8JПCИ),

предстввllJШl opnunв Мlсцсвого caмOBpJIДyВВIIRJI М. Бровари, засобів масової івформвціі та
rpoмaдcьxвx орraвiзацій. Інші особи можуть бути присутні ва аукціоні за згодою
Уповноваженої особи. Аукціон провOДIIТЬCJI за HВJlВBOCТЇ вс МСВШС дВОХ 3ареєстровааих

УЧасників.

4.3. у дснь провеДСRRJI аукціону особою орraнiзвцією, па проводить аукціов,
провоДІІТЬCJI pcєcтpaцiJI присутніх Учасників. УчвсlDПC (його представник) зобов'JI3IUDJЙ
пред'JIВИТИ паспорт та (ДJJJI предCТllllllИКiв учасвиків) ДОРУЧe&RJI на вЧИReвu діі під час
аукціону, зокрема участь в тoprax та ПЇДПИC8RВJI протокony про резуnьтати тopriв. Шcmr
ЦЬoro предCТ8ВJIJIК орraвiзвцїї, па проводить аукціон, видає учасвиху таБJDI'IКY з

вомером, па повepr8Є'1'ЬCJI ПЇСІІІІ заківчeнu аукціону.
PcєcтpaцiJI ПОЧJIIIВЄ'rЬсиза гоДИВУ та звківчуєтьси за 1О ХВИJIIIВ до початку аукціону.

4.4. ПїCJIJI оголошeJIВI початку проведeвu аукціону предстввввк орnвїзвЦlї. па

Проводить аукціов, ознallомmoє Зареєстровавих учвсlDПCiв та приcyrвix ва аукціові осіб з
ОCJIОIПDIМJI пр8ВИJJВМИ проведСRRJI аукціону (в частині, .що безп~середньо crocym.cв
ПровсдCJIIIJI аукціону піCЛJI ЦЬОГО ОГОJlошеRВJI) та ОГОJlОIП)'Є шФормвцuo щодо:

_ характериCТJIX ЗСМeJIЬної ДЇJШIКВ (місцезввходиeRВJl, ~o~ цїnьoBoro
DpвзнаЧCJlllJl, мохшиві види ФувкціоВВJDdlОro викориC'l'lUlВJl зeNlШЬІІОl ДШJIВICИ, умови
ореади '1'Ощо);

_ЗlU'llJlЬної кinьKoC'IЇ зареєctpOВВНИХ УЧВСВВКЇВ, допущевих до аукціону;
- стартової ціви лory.
4.5. Проводить аукціон .1Пцитатор в НВСТУПВОМУ порцку.

Аукціон ПОЧJlнаєтьCJI 3 оronОШСIIIIJI Л·
ціlПl. ЯJCщо прoтяroftl трьох XВIIJDIH піcnв Іцптатором XDPlIКТCpllCnnC ncny та стартової
ЗВРСЄСТРОDDRИX учасвmciD нс в
1p11p830BOro оronошсlIJUI стартової цiНlI ніхто 3
неповив бlDlClUlJUl п ндб
•
niцшaтором, або такс бaжaвu
р
а111 пот за ЦІВОЮ, оronОШСВОЮ

прJППUIJIЄТЬCJI.

ВИCJIови nИШС один Зарсєcrpoвaвиn учвсmDC, аукціон

у разі КОПИ про roтoвиість придб

•
• ати пот ЗD стаРТОВОIО ЦlВОIO сповіC11UDl вс ftlСИШ JDC
два
учасRRКИ
nsцитатор збinь
•
Зареєстрованим учасником , ..: ... _ • )
шує с:тартову ЦІІІ)', 3ВDpоп?ноааиу
•
• З
~.I
ЦІна, на крох ayxцtoнy 3 подвnr.швr.1 ПОCJIJДовmВI
3бшьmсВIIJIМ ЦІви. вачсlIJUI кроку аукціону Bcтaнoвmo
Л·
3 OnraвbaтopoM у межах 1О·'
ЄІЬCJI щитатороr.1 ЗD поroДЖСlllUlr.1
,.
до
B1ДCOТlCtB стартової ціви.

ЗаРСЄСТРОВВВI•

•Зарсєстровввим
•

учасникам

'

raраитіАиі ввсски вс повсpтaкm.СR.

JIIQ'

•

•

ВIДМОВНnИCJI придбати пот за стартовою ЦІВОІО

'

У ході a~ioнy Зарсє~овані учвсннхи повідоМJlJlIOТЬ про намір придбати пот за

оronошсною Л~тором ЦlноlO ~OMa способами: пiдвятrнм табnичкп з номером,

повс:риyrим до n~~op~ що ЗВСВlДЧ)'є приАlUlТl'R ціви, запропонованої nіцитатором

(прийвпrJl ПРОПОЗИЦІІ ЦІНИ без ronосу), або пiдвJrrrнм табnичxи з ОДНОЧВСRDІ
о~оmсВIIJIМ C~EЇ ~о~озиції стосовно ціви nотв, .па повинна бyrи бinьшою, віж ВDЗвана
пщаraroр~м ~a, мuпмyм ва один крох а)'ХЦ10НУ, впс обов'нзхово кратною кроку

(пропозИЦUI ЦІВИ з ronосу).
Якщо запропонована Зарсєстровавнм учасником ціна персвищує оronошсну
niцвтaТOPOM Ціну, niцитaтор НDЗИВІЕ номср учасвнха і nOBiдoмnнє про Aoro пропозицію.

у разі КOJIИ ціва. запропонована з ronосу одвнм із Зареєстрованих учасВНJCiв,

бinьша за ціву, огоnошеву mцитатором, впс нс кратва кроху аукціону, ЛbunIПOР трапує
таку пропозицію ах згоду Зареєстрованого учасвнха зБШьшитн ціву ва відповідну
кinькicть кроків аукціову, НDЗИВІЕ вомер ЦIIoro Зареєстрованого учасвнха і запропововану
вим ціну, кратну кроху аукціону.

МОВЧIUDIJI Зареєстрованого )"f8cВJlXВ, що першим пiдuв твБJDllDC)' з номером ШCJUI
oronomeВВJI JJiцитaтором ціни. тpвктyЄ'1'ЬC8 RX зroда Зареєстровввоro учасвнха на

запропоновану Ліцитатором ціну. Піcns ЦIIoro Ліцитатор називає вомер Зареєстрованоro
)'1Івсвиха, що першим пjдвlВ табличку, і оronошує наступну ціву, зБШьшсну ва крох
аукціову.

у разі КОПИ ПРOТJlГOм трьох ХВВJIIIИ шcns триразового повторсllВJl OC'l'ВllВЬOЇ ціви вс
будс запропонована вища цівв. Ліцитатор захівчує торrиn 38 потом о~очасво З ударом
аукціоииого MOJIOТJC8 та проronошCИВJIМ спова "Продано , нВ3ИВВЕ ЦІ&У проДlDК)' nоц

номер Псреможц& і ВJII(JIIIIC8E 10ГО ДJIR підпвсВВВJI протокопу, JDCИЙ ведетьса під час
аукціону.

4.6. За результатами аукціону орrввiзвцiJI. ва проводить аукціон, CICJI8ДВЄ протохOJI
в вому зазначає:

- назва nоту;
- стартова ціва nоТ)'і
_рс3у.т.тати тopriв (остаточна ціва ПРОДВЖУ)і
_прізвищс, ім'JI та по батькові або BaВмcвyвaнD ПеремОЖЦІ.
nt-суЄТЬСІ Переможцем і ЛЩитвтором та затвс:рджуЄ1'ЬCR
.
•
4.7. Протокол ayxцJoвy ~
УповвовlDКеиою особою У дс:вь проведс:вва ayxцtoнy.
•
•
аvvniоиу пїдписввd niцитaтором протокоn аукціону
Одразу шспя З:c:DJI • і1

перc:дaє'I'ЬCR уповиова

осо

б1. шCJUI cпnати пс:ремохщс:м хомісійвої вивaroродв в

СІРок ве бinьше 3 двів 3 дня п

•
poBcдeHНJI ayкцtoнy Уповноважена особа передає

переможцю BIIТJIr 3 протоколу.

Пере)lожець, RКИII BЇДМOBnВCJI'

подвпьшу участь в а

іоні

йоro підпиCВRIUI У::

• Д~

•
ВІД ПIДIDIС8ННJI протоксту, позбlllUllЄТЬСЯ права ва

ПРотокоny BHOCIIТЬCJI запис про відмову ПеремоЖЦІ Від

Уповноввженою' ОСОбоюМ)' разІ протокол пiдrmсуєтьCJI ЛїЦllТВТOром та 38тверджується
у

день

ПС:РС:МОJЩJO ве повертається.

проведеllНR

аиm:оav

~-

3а умови HIRВBOcтi до--

".1'

·Н••

сума rapaнnlUsoro внеску

.
. учасН1llC18,ІЦО
.
-'.".8..01- кuп.коcn

вИJI8ИJD1 бlDК8llВJl ПРllДба111

пот, Уповноважева особа ПОНОВJПOє ТОР"! у день провсденwr аукціону.

4.8: Кошrи сплачені Зареєстрованим учасником як peєcтpвцiAнd внесок та 38

•

IНформВЦlЙJIИЙ пакет повервеRНJО ве пiдnmuoтr..

4.9:. Копі. Протокопу та документи, що підтверджylO'l'Ь сплату Переможцем
ввз~аЧ~НОl за резуm.татами аУХЦі?ну ціни nоту відповідно до укладеноro доroвору
кyшвm-про~ права оренди. є пІДставою ДJIJI приАlIJIТI'JI рішенwr Орraиїзатороr.r про

~8ДeВRJI МІЖ Броварською МІСЬКОЮ радою та Переможцем договору оренди зсмenr.ної
Д1JIJDIКИ.

4.10. Усі спори (розбіжності) щодо порвдку DpOвсденwr аукціону РОЗВ'ИЗ)'JOТЬся
(врeryJlЬOвуютьCJI) під час його проведеlПlR орraиїзвцією, яка провоДІІ'І'Ь аукціон, за
погоджеВВJIМ 3 представвиком Уповноваженої особи.

4.11. Гараитійвий внесок перераховується всім Учасникам відповідно до ІІ)'ІПСТУ 7.2
цr.oro Порвдку на іх поточні рахунки, зазвачеві в документах, JIКЇ дoД8lOТЬCJl до 31J1ВH про
участь В аукціоні, крім ПеремоlЩS та Учасв:вхів, пі не ВИJIВИJIВ б8Ж8IIRJI придбати пот за

стартовою ціною.

4.12.

Реєстраційні ввески повервeвmo ве пїДJuп'ВJoТЬ, крім випадків, передбачених

цим ПорJIДКОМ.

4.13.

під час проведеВВJI аукціону (від моменту його почаncy до завершевва) ве

ДОЗВОJIJIЄТЬCJI:

_ втручlUIВJI В будr.-JDCВЙ спосіб у торrи осіб, що ве зlUl8Jtеві в тoprax за ковкрerвим
НОТОМі

_переміщеВJIJI у зani, де провоДІТЬСІІ торrи, без дозволу Jliцитaтора;
_вчивeВJIJI iвmвx дій, lЦо порушують ПОРJfДок проведeвu тopriв.
4.14. Ліцитатор 1IlUi усувеви порушень та пововnеВВJI поJWДКY має право:
_ усво попередити Зареєстровввоro учасвика чи пр~суппо особу про ycyвellВJl
порушень, вne ве бinьmе OДIIoro разу за КОZIII!Й вид порушень,
• З
""""'вввоro vaRCВВКВ чи ПРВC)"l1Пoої особи З8JIИШИіИ зап тopriв

-

вимar&ТВ вІД

...,.-

ареє

.І -

•

за неодноразове порушевu поpRдК)' проведеВВJI ТОРПВі
ЮJИliИі'И проведeIIВJI аукціону та Оl'OJJосВ11l
твмчасово пр
eдe1lJlJl тopriв
ПОрушеВВJI ЗареєстровВВВМВ учасJПII(8МII прем пров
•

-

перерву У разі

5. Рауm.Т8ТВ аукціону
.,

OBoдe1lJlJl аукціону Уповвоввzeва особа пyБJJixyє в в

• 5.1. Проти:ом ~O ~ Пl~: 081 ькв П8ВорllМВ» або ва
I'1I3m Броварсько! МlСЬКОI р8ДИ Р ре ., звзвачeВВJIМ:
МЇськоі ради повідоМJJeвJIJI про рс:зуnта11l тopnв 13

_місца po3ТВIDYВ~ та розміру ЗeNeJJЬJIОЇ ДЇJШIКВ;

веб-cdтi Броварської

10

• - ціни продажу права ореНДІІ земспьноі •

ayJCЦ1oнy;

ДШRIIКІІ, Вll3наченоі за резут.ТВ'I'IIJ.IП

- цinьOBOro DpпзначеllRR зеМeJlЬноі ,,;,,_
-~~
•
S.2. АУКЦІОН ВНЗНІЄІЬся1'8lCllМ
•
••
' що не ВІДбувся, у разі:
- BlДcymocn Учасників або HВRВHOCТЇ па тoprax пише oДIIoro Учасника;

- капи• жодев з Учасників не звпроповуво ЦІНУ,
• аnщy за стаРТОВУ'

- не ПІДІІИCВВIIJI
Переможцем п'
'
•
ротокоny 13 зазначеllllDl резут.ТВ1ів аукціону;

- ве ПІДІІИCВIIIUI Переможцем
встввовnеввй ЦtfМ Порвдком Термін;
доroвоРУ купівni-продucy проа орендИ У
- Bec~aтн В установnеннй строк Переможцем нвnежвоі суми зв прnдбaвnl пот:
- не ПlДІІВсВНRJI доroвоРУ оренди В терміни, визначені цим ПорJUUCОМ;
,
- првпивеВIIJI тв не поновnеRRJI аvvnі
~ ._ону В ВИПадІСІХ. передбаченнх цим ПОРJrДКоr.s·

в'

.

'

B~) :а~~~в;:;=,.:~CJIJI зшнчеRRJI аукціону порушень, JПCi ВПJIIПI)'JIН (Moгnн
- В iвmиx випадках передбачених цим ПорJrДКОМ.
РЇШеВВJI

про

визнlUПIJI

аукціону

таким

що

не

відбувся

приАмвєтьси

Уповвовazевою особою У тридеllВИЙ строк ПЇCJUI вивикнеRRJI під~и ДПJI тaкoro
ВJl3R8ВВI.

В разі вивиквеВВJI підстави ДJII ВИ3НIIIIIIJI аукціону таким

Уповвовuceва особа BeBiдкnaдвo повідомnвє про це ОрrввiзаТОРL

що не відбувси

'

,

РЇШeВВJI про ВИЗВIIIIIIJI аукціону таким, що ве відбувсв може бути ocкapzeвo у
судовому порJlДICy.

5.3. Р.езуnьтати аукціону, пров~еноro з порymeввJIМ вимог цьоro Порядку, можуть
бути визвlІВ1 У судовому порJJДК)' ведійсвими.

ВизвВВВJI резУЛЬтатів аукціону недійсними ТJlПlе за собою ВИЗВIIIIIIJI HeдiAcllВМ
доroвору оренди, yкnвдeBoro з Переможцем.

5.4. У разі приibш"rJl рїJПeRВJI про визн8ВВJI аукціону Т8ІОІМ, що ве відбувсв. або
ВВЗВВIIВJI ведійсними йоro резУЛЬтатів, повторвиА аукціов може бути проведeвd ве
пiзвimе ніж 1Іерез шість мїсвців з ДВJI набymr ЧИІІІІocri таким РЇJПeJIRJIМ.
Якщо повтоpввfl аукціов провоДИТЬСІІ У зв'язку з ТИМ, ЩО жоден з )'If8сllJlКЇВ ве

ВllJlВвв баzвВВJI придбати відповiдвd пот за ціною, ВRlЦою за crвPТOBY, MOZ1DlJle

зllJDКeВВl стартової Jdвв nота Орraвiзатором. впс вс JIIDItIIC ціви, що ВИЗllачена за
результатами експертноі ІРошовоі оцівки, з дoтpllМВllllJlМ ВІІМог, уставовпеввх цим
ПОPJlДlrOМ.

Повторвd аукціов провоДВТЬСІ відповідно до цьоro Пор-.цку.
5.5. До участі уповторвому аукціові ве дo~CКIII01'ЬCII Переможе~ попер~
тopriв, що вс сПJIВТИВ в уставовпенd etpOK вa~cn. nота за доroВОРом. ~IДМOBIIВCJI ВІД

YlШвдева доroвору оренди земenьвоі ДiJIIIIКII чи вІД ПlДПВсlUlllJl протоколу ІЗ зазllачeJDIJIМ
результатів аукціону.

5.6. у разі ВИJIIIJIeRВJI порушень поPJlДК)' проведeвRJI ayкцi~нy, ~ ВlШИllВІОТЬ ва

06'ЕХ'І'ИВВість визвачeвRJI ПеремоЖЦІ, прВЗВОДІТЬ до дискрDflВIЦU Зареєстровавих
Y'lасввків або івшвм чвиом порушують іх права. уповновахсева особа має право ввзва1И

11
ayкцt
••он 'l'lJClDI, !ц.D не вїдбувCJI
ПОВIДОМll11I Оpraн13aтopa.

1'1 розпочаТlI ор

б. УклвдаННR доrоворів купіВJJі-п о

ореllДИ земельноі ДШRНКІІ

•

•

I'111I3ІЦ1IО повторИJIХ торпв про що

•

р "'ажу права оренди зеl\leJJыоіi ДШRІІКІІ та

б.l. На підставі затвердженоro
••
зобов'оаиі npoтяroм 3 банківських дВівпротоколу a~oнy .O~I'III13aтop та Перer.lожець
Переможець зобов'оаний перерахувати укласти доroВlР кyDuuп-продucy права оревди, а

гарантійного внеску) прот_roм

s бamciв::

В1І3начевий Opraнї3aтopoM рахунок.

ШnI

з~ придбаннА пот (за вирахувllllJlDl су.ПI

ІОІХ ДНІВ

Якщо Переможець не вніс Н8Jlежвої до см

перmuм цього пувrnt гараиті"-А
••• ~,

3

дати укладеRRR ЦЬОro доroвору ва

ати суми в С1рОк, передбачевd абзацО)1

nnnn внесок йому не повеpтaєn.св.

б.2. Договір оренди земельної дiJuoпcи пiдmrraє'

держвввій реєстрації.
•

•б.3.

•

HOТВPI8JIЬHOМY ПОСВ1ДЧеR1DO та

Усі витрати' пов'JI3811I' 3 Vll'nanauu~
J _ . _ •. - та·
НОТВрllUlЬНИМ

•

ПОСВ1ДЧеНИJIМ доroвору

~-продвzy права оренди земельної дiJuoпcи та ДОГОВОРУ оренди земcnьної дinввкп

несе u Орендар.

•

б.4. Договір оренди земельної дimuпcн має відповідати типовому доroвору

затвердженому постановою КМУ від 03.03.04 р. N!220.

'

• б.S. Ум?ви договору, не ЗІЗначені В типовому доroворі, умовах проведеВВR
a)'lCЦ10ВY та РШJеВIIRX Броварської міської ради, ПРИЙRПНX зПдво з цим ПорRдОм,
ввзначаютьсв за поroджеВВRМ сторін.

•
6.6. Договір оренди )'ІС1Івдаєтьсв в 1О-ти ДeJDDIЙ термів з MOMell'l)' ПРIIЙJIJIТrЯ
РШІеВВR Броварською міською радою про НllДllВJUlземcnьвої ділпки в орев.цу та прoтвroм

30 капевдаривх днів ПЇCJIJIlого укладeвIUI ПЇДJUIraє державній peєetp8ЦЇi.
6.7. У разі відмови ПеремоZЦII укласти Доroвір оренди земeJlыlїї ДЇJJDJCR аукціон
DII3IIВЄ1'Ьсв таким, що не відбувCJI, а гаравтійввА внесок ПеремоZЦJO не повepтaєrьc:a.

6.8. Право оренди земcnьної дiшnпcи ВIІІІВК8Є У Орендар. ПЇCJUI пiдuиC8IIIIJI ахту
првlмllllВR-передаЧЇ земeJlldlОЇ дiтrвки зПдво з укладеним договором оревдв.

7. Порядок розподiJJy та використання коштів від проведення аукціону
7.1. Проведe.JID робіт З пiдroтовкв nоту до продажу ва аукціові здilсВlOЄ'1'ЬCJI за
рахунОК хоштїв уповноваевоі особи 3 н8С'1')'ІІВИМ BiдmкoдylllllDlJlМ за рах:увок
реєстраціАввх внесків учасJlJlJCiв аукціону. ПроведeвIIJI аукціону та ввпnaта вввaroроди

Ліцитатору здilсВЮЄТЬCJIза рвхувок коштів рeєcnpaцjtвиx внесків учасlllПdв аукціону.
Розмір peєcrpaцiAвoro ввеску BВ3Ha~ УПО~OJIJIDJIою ос:обо~ та
обчвсшоErЬCJI з ypaxyв8IIВJIМ потреби У покритn витрат, ПОВJI3ВJIИX 3 Оpra813ВЦ1Є1О та
проведеВВRМ аукціону.

7.2.

У разі відмови УПОВНО8IDКе&ОЇ особ~ від пров~~ аукціону СDJJaЧеві суми

реєстраціАввх внесків за вирвхувllllJlDl DJI8~ за б~ЬКІ ~ерекази повеpпuon.св у

n'ПИДeвввl строк 3 MOMeR'l'Y пpJIЙJIR'1"d відпОВ~Оro p~~ уСІМ Учacввnм у пов~ому
об_і. а витрати УповновlDКe&оі особи, ПОВ'R3~ з opl'8В13ВЦ1Є1O та провед~ ayкцJ°вr·

відппсОДОВуІОТЬCJI за рахунок Орrввiзатора. В іВШИХ ВИПаДІСІІХ суми peєcrp8Ц11ввx BBecJaВ
не ПОВерт8ІОТЬCJI.
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СумІI rapaнтilbmx внесків
за впр.vva._
....1 пnатежів за банківс.кі переКВЗD
ТJIfOM П'ШІ банків
•
--,,~
про
с.квх дНІВ 3 MOltlell1Y ПРIlЙНJl1ТJl рішеllllJl про HDДIIIIIUI зеltleJlltноі
ДUlJlllJaI в ope~ за резуnьтв'І'ВМН аукціону. ПРRЙНJm. рішенu про ВD3нlUПIJI аукціону
1'8ICШt1. що ве ~lДбувCJr. або BН3H~ недіПсшвш Пого резуn.твtiв повеp1'll101'llCJr ycu.1
VчасНJIК8М. JIКI не буJIИ ВИЗНВНІ Перer.sоilClOWll, кpw вппадків. передбачешlХ ЦИМ
ПОpJJДКоltl.

7.3. Vповн~в:асена особа відповідно до договору з nіцитатором спnачує Пому
вивaroроДУ у рОЗМІрІ. що зазначВЄТІ.ся у договорі.

7.4. Прав~ на оренду зer.sет.ноі дimппcи не може бути придбане за рахунок

бюджетвнх коШТ1В.

7.S. Іноземні юридичні особи, іноземні rpoMIIдIIIJI опnачyкm. Bapтic:n. nотів

відповідно до закову в иаціонат.иіR вВJПOТЇ ва ЗaraJlЬИИХ підставах і JlИШе

3

баиківс.ких

pllX)'llКiв.

7.б. Сума raравтіЙRОГО внеску, СПJIаченого Перer.sожцer.s, зараховується в рахунок
виконlIIIВJI ним зобов'JI38RЬ за yкnвдeНJIМ договором купіВJJі-продажу права оренди
земenьвої дiJuoпcи і перераховуЄТЬCJI Уповноваженою особою ва рахунок Орraвізатора
прcmrroМ OДIIOro бавківс.кого ДRJI ваступного за днем підпиC8IПIJI прaroкоJl)' аукціону.
у разі відмОВИ від yкnвдeННJI договору купіВJJі-продвхсу raрантіАний внесок
Переможцю не повертається.

7.7. На рахунок Уповновuceноі особи в8дходнп. кошrи:
- від рeaniзаціі Учасвихам інформaцiRвиx пвкeriв;
- реєстраційві внески;
- raравтійві внески.
7.8. Кошти. ЩО нвдiйDши Уповноваженій особі від рeaniзaцii Учасввкам

івформаціlвиx пакетів та peЄC"l'paцibi внески не повepтaюrr.c:R УчвсlllllCВМ, та

ВИКОРИСТОВ)'ІО1'ЬCJr Vповноввжевою особою ва покр~ .витрат з пiдroтoвки та
DpоведeвиJr аукціонів. а також ва підготовку ваступвих a)'ICЦIOВJВ.

8. Умови оренди
8.1. Істотвими умовами договору оренди, зокрема є:
еидв

згідно

з

типовим

ДОГОВОРОМ.

затверджеввм

- yкnaдe~ ДO~BOP~ уор ..\"_ від 03.03.04 р. N!220 та умовамв. ВDЗвачеRИМR ва

постановою Кабшету МiвicтplВ

крlUAA

аукціоні;

..: "aavrr за цiJJr.oВИМ DpвзвачeJlllJlМ;
- впорИCТllllRJlземeJDdlОI- p.,w-- умови впориCТIIIIRJI земeJIЬвоі ДЇJIDXII;

":"nnnr оБМае& та o6'nDкe!Dt;
- BCТIUIOВJIeDВJI да земeJDdlОI- p.,w--

...вих будiвeJJЬВИX ворм.

- дoтpllМ8llll8 дер
OВJJeвi Орraвiзатором:
8.2. Істотні умови договору орeвдиt встав

- термів оревди: 2S років;
•

- розМІР

рік;

_ ра.....

ореВДВО1

а&А.

_
_.
•
10% відсотків від вормаТИВRОI ГРОШОВО1 ОЦІВКИ зeмJl1 на

uтoK соціlJlldlоі та iJDxeИервоі інфраструктури

_ здійсвeDВJI BiдpВXYВIUIЬ на ~зв
• будівllИЦ11lа об'єкта містобудувlUlllJl.
міста: 10% ЗlU'lUlltної кошторИСНОI ваptoCn

13
ІR3вачевоі зrWrO 3 державmвш БУдівеш.mu.m RОРМDПJ, без урахувlUПUl BUТPВТ 3
UPlrдБВRIUI та ВlrдШенu 3et.1CnЬBoi дinoкn, звUп.иеRIIJI будівenьвоro мaIIдвИЧmCa від
будівель, споруд ~ івжеверllllХ мереас, впaшryванllJl ввytpішньо- та позaмdдвIIЧIПСОВIІХ
ЇJDI(eBepRВX мереж 1 СПОРУД та транспоpnmx комунікацій.

8.3. Про умови оренди MIIIOtЬ бyrи поіиформовані всі Учacнmal. За цієі PIOB~
Opraвbaтop може відмовити ПеремоЖЦlO в )'КJ!вдеИllі

AoroBopy

opeRдll ІІа умовах, JПQ

liдpblUllO'l'ЬCI від істO'l1ПlX умов, Вlоначе ,~~~PJIДКOM•
•~\ ,.. \

ВUJ(OlІ)'ІОчиА оБОВ'ЯЗКlI місько

roпови-секретарради

r

О r:; ""

І.."

:~'.J"(·}~ i~ ~ф~'
ао

ФID

\,

~ ':

\,.;'~ ~
\/Са
~.: ~

\ Іі '

"~'І :J ,

.. CJ
I.В.Сапо1lCКО

-;
l'

v&

10і'"

ПОДАННЯ:

земельного відділу, за пропозицією
постіАної комісії з питань розвитку

та блаГОУСТРОIО територіЯ, земельних
відносин, архітектури, будівництва

та інвестицій - виконyrоча обов'язки
начальника земельного відділу
заступник начальника земельного вjддjлу

~, С.А.МаЙБОРода

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови

В.О.Андрєєв

Додаток

1

до Порцку провсдeвJIJI аYJЩiову з
продажу права opeRДII земcm.ної

.1.

дiJunпcв в
Бровари, в редакції
рішенВJI Броварської .Ііської ради

від /1 ~tЦеи'#
НІ (I{lг-'69-D.Г
РеєстрвціАний номер ЗВRВlf

2009 р.

-----

Дата реєстр8Ц1Ї СС_)) _ _ _ _ 200_ р.
P~rop

_ _ _ _ _ _ _ __
ЗАЯВА

на учас",. у ау"ціоні J продаж:у "рава opelldu Jf!JffeJI'"0; ділвllRU
Прошу допустити до ywrвcтї в аукціоні 3 продажу права орендИ земсшьної дinJппcи

ra, розташовввої В м. Бровари _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _--:
з~(повненайме~~)- _____________________

DJlОЩею

_

щшпиф~йвиRкодабоном~-

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~

Свідоцтво про державну реєстрацію (дпJI юридв'ІВИХ осіб та фізичних осіб
суб'єктів підприємиицької дiJшьності)

- _______________________

- _________________,
К~івВИІС або уповноважена особа- _____________________....
Паспорт - _
N!
І ВRД8IIИЙ (С_)) _ _ _ _ _ _ _ р. _ _ __
МісцезнаходжеВВJI (місце проЖИВ8RIIJI)

Документ, що посвідчує повноJ11DКe!19 к~іввика або уповноважевої особи -

__

Реквізити бавківсьхоro рахув:ку ДJIR повервеRIIJI гарввтійвоro внеску:
Бвик

___________- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

~~n:---------------------------------

Нep~:--------------------------------Koд~~a.:-------------------------------------

МФО:
б '
e&ВJI аукціону озвdомпевd та зо ов иуюсь ІХ
Ш
З умоввми та правИJIами провед
ати комісійної вивaroроди орrв '8ЦJЇ, JПCВ
ввковувати. ВиCJIОВШDЮ зroду ІЦОДО умов CПJI еєстраціАввх та гаравтійввх внесків.
DpDВОдвп. аукціон, повернeВВJI або утрим8IIВJI р
СС_»

200_р,

М.п. (прізВИlЦе та івіціВJIИ)

(Jвороmня сторона)

Перenік документів, що додаm.ca дО 3UВII
IОРПДП'll18 особа:

- нотаріlUlltНО посвідчені копії установlІИХ документіВі
- копія та ориriввn свідоцтва про державну реєстр;щію ЮРllДИЧНої осоБИі
- копія та ориriнвn пnатїжиоro документа про спnату raраитіnНоro внеСКУі
- копія та ориriнвn пnатїжиого документа про спnату реєстраціЯноro внесКУі
- коппо та ориriнвn пnатіжноro документа про опnату вартості інформaцiJtиоro

пакетуі

- довідка про б~ківсысия рахувокlрllX)'RlCИ, З JIICRX здіЯСRIOватимутьа розрахунки

31 придбану земenьну дuuoпcy;

- довідка про відсутиість заборгованості щодо пnатежів до бюджетів усіх рівніві
- довідка про Biдcyrвicть заборroваності по заробітній пnаті;
- копія та ориriввn документа, що посвідчує прпо уповноваженої особн на

ввковв.вв. дій, пов'JI3ВНИХ із проведеНВJIМ земмьного аухціову (у ВИПадІСУ неоБІОдності).
ФЬП'lва особа:

- копія та ориriввn свідоцтва про державну реєстрацію фізичноі особи-підпрнємцн;
- копія та ориriввn матЬкиоro документа про спnaтy nраитіЯиоro внеску;
- копія та ориriввn матіжиоro документа про спnату реєстраціЯиоro внеску;
- копію та орИІіввn платіжноro документа про оПJJaТУ вартості інформаціЯиоro
пакery;

_ довідка про

банківський рахунок/рахунки, з JIICИX здіЯсиюватвмyтьcJI розрахунки

за придбаиу земе.пьну ділпку;

_

копія та орвriвaп докумевта. що посвідчує пpuо уповноваженої. особи ва

ввковв.вв. діі, пов'JI3ВВИХ із проведeRВJIМ земепьвоro аукціону (у ВИПадІСУ веоБXJДВocn1;

- коПЇJI паспорту;
_коПЇJI довідки про присвоЄВRJI ідевтифіІсвцШиоro номеру.

Ввховуючий обов'оки місько
roJlOD - секретар pВДR

LВ.Сапozxo

ПОДАННЯ:

земельного відділу, за пропозиціЄIО
постійної комісії з питань розвитку

та блаГОУСТРОIО територій, земельних
відносин, архітеlСТУРИ, будівництва
та інвестицій - ВИКОНYlоча обов'язки
началЬНИI(а земельного відділу заступник начальника земельного відділу

С.А.МаЙборода

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови

В.О.Андрєєв

дОда1'Ок2

ДО ПорJlд1CY проведеНIUI аукціону 3
продаЖу права орсвдп 3CMCJlЬBOi
ДUUIВJCD
в
М.
БроваР11,
затвСрдженого

рішCIПIJIМ

Брова ськоі ltrіськоі ради від

11

~

N! ~ ,,-·69 OF

2009

ро

w

Журнал реєстрації

завв Учасник;в ауНЦ;ОllУ 3 "ро6аж;у "рава ОРЄll6u 3eJflt!Л,"016ілвllНU
1. Реєстрв.цiйвd номер
по~_____________________________________
2. Дата реєстрації; номер
_________________________________

д~~ешu~

3. НвlмeвyвllВВJl Учасвиха -

ЮРидв'lRоі особи

4. Прізвище, ім'. та пawбатькові У,,8Снвха - фЬJI'IDJоі особи, або преДC'J'88ИИК8 У'l8сиика____________________________________
юр~оіособи

s. МісцезваходжеВВJI або місце DpOЖИ8ВR1U1 У"8Сиика (поштові
~b~)~

___________________________

6. Банківські
~Ь~L-______________----------------------

7. Документ про сплату реєстраційвОro внеску
8. Документ про сплату rapaвтiitвoro внеску
9. Документ про оплату івформаціЬоro п8lCC1Y
10. З земеиьвоJO дimппmJO Q3R8Йомneвd
(підпис)

11. З DpaвИJJВМВ провeдeJIP ауІЩіову

03вaDмnеИDЙ і зroден

12. З ПОpJIдКОМ ОlШати за прндБВІІИЙ

(підпис)

об'Є1СТ ознайомлений і зroден
(пiдnвс)

13. І(артху Учасника аукціону одержав
(niдnвc)

14. Із санкціями за порушеввя правил
ознаАомлений і зroден

(підпис)

15. Достовірність даних, внс:сс:вих до
журнany реєстрації, засвідчую

(підпис)

__________аркушів

Документи у JCЇJIьXості,
~ШED~

________________
(підпис)

Вповуючий обов '0101 міськоro
I'OJIОВИ - сс:хрс:тар ради

ПОДАННЯ:

земельного відділу, за пропозиціЄIО
постійної комісії з питань розвитку

та блаГОУСТРОIО територій, земельних
відносин, архітектури, будівництва

та інвестицій - ВИКОНYlоча обов'язки
начanьника земельного відділу заСТУПНИIС начальника земельного відділу

С.Л.МаЙБОрода

ПОГОД)І(ЕНО:

Заступник міського голови

В.О.Андрєєв

Додаток 3

до поJUlдКY провсдeиu аукціону з
продucy права орендп зсмспької

дiJuoпcп

в

м.

Бровари,

pimellllDl
Б ОВlІ.Рської міської ради від _
~Т!i1J~4~~~:..!.
2009
р.
N! (,/ 'J'-8!/-os
затвердженоro

Довідка

"ро оmРIlA,аНIIR дОКУА,енm;в від УчаСllultа ауItЦ;ОНУ J IIPOdfDlt:y права оренди
JЄJf'ЄЛ'"01 ділвllltи

ЦІ довідка видана Учаснику аукціону :І продаЖУ права ореНllИ :lемІШЬННХ дiJuorOK в

М.Бровари ______~------________________________________~~~

(npізвнще, ім'" по-6ткові фЬnчноі особи. повне наllмеиyвaJlИlllOРIUIIl'Іноі особи)
втому,що

____________________________________________
(нallменуваИJUI YnoaHOBareHoi особи)

прdвпi ваступві докумевтв:

<С_»

_ _ _ _ _ _-200-р.

(nOCIUUI. nfдnис, npЬвюце ,. iнlцiaml nPeдcтlll
м.п.

Виковуючий обов'ики мicькoro
ronови - секретар pВДII

НІІІІІ Уповно...еноі особll)

ПОДАННЯ:

земельного відділу, за пропозиціЄIО
постійної комісії з питань розвитку
та благоустроJO територій, земельних

відносин, архітектури, будівництва
та інвестицій - виконуюча обов'язки
начanьника земельного відділу заСТУПНlfК начanьника земельного відділу

С.А.Маііборола

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови

В.О.Андрєєв

Додатох4

до ПорJrДJCy npоведс:нВR аукціопу 3
npодахсу права ОРс:нд11 ЗQleJlЬвоі

ДiJUnUCn

в

М.

Бровари,

заТВСрд1СеRОro

рїШeJlJlDl

Брова с,коі .Ііс,коі Paдll від

.,:,
N! І.

:..t.

;--(,9-05

_

2009

р.

Інформаційна картка на лот
Дата проведева аукціону - СС_»

НвAмeвyвВВВJI лоту

200_ року.

- npно оренди зсмc:nьвоі ДiJUnnCН IШОЩею
___________-.-;

rв.

Р03Т8lПовавоі за адресою М. Бровари,

ЦinьoBe призвачеВВJ1 ЗerdeJIЬВоі дiJuппcи

Строх оренди -

- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____

років.

- _ _ _ _ _ _ _ гривев. ва рік.
Стартова ціва пату - ______ гриве...
Розмір оревдвої плати

(пoc:QJ. пiдnис. прЬвище та iиiцianи DpeдC18llRlID УПОlно. . .ноі особи)
М.П.

Виконуючий обов'JlЗХИ міс.ко
roпови

-

секретар ради

LВ.Сапоzко

ПОДАННЯ:

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

заступник начальника земельного відділу

f7i>;)

С.А.МаЙборода

ПОГОДЖЕНО:
ЗаступнИlС міського голови

В.О.Андрєєв

ДОДl1токS

до ПоPJlД1Cy проведСНIUI аукціону 3
продажу права ореНДІІ зсмет.ної

дimoпcп

в

М.

Бровари,

3atВcpдxceHOro

ріШСIIIIJDІ

Брова с.кої міс.кої рllДП від

'НоІ,

1-1

Н!

T--о.Г

2009

ро

Картка учасника аукціону
Дата проведенНR аукціону - сс_» ____ 200_ року.
НВRме~~УЧЕниха-

_______________________________

Прізвище ім'. та по-батькові представника учасника
Лот, ва JIКИЙ претендує учвсних:

- ____________

______________~

. (nocua. підпис, npї3llИЩІІ та ініцfми предC1lВRП18 УПОlноваеноі особи)
м.п.

(3вороmнв сmОРОllа)

УМОВІІ проведення аукціону
(виІІlRг:І НDряdн;у "pOBedell'lR nUH •
-оТ' 1(10111:1 npodll3Н:Y права opelldu :ll!JfleJI.II0;
dілвll"U)
4.1. Аукціон ПРОВОдиТЬся орraнl·З.";ЄЮ ...,..
'"
-- , - - проводиТЬ ІYJЩ10В ВІ ПІДставІ
доroвору 3 Уповноваженою особою не раніше ні- чер- 30 . •
'пуб .
•..:.... ... ф
''"
.....
ДНІВ ПІCJUI О
nUCYВaНJIJI
ОфIцuuaOI Ш OPM8ЦU про проведннІ аукціону.

4.2. На ayкцi~Hi !"ожyn. бути приcyrні Зареєстровані учаснmal (іх предстввННJal),

предcraвввки OP~B ~cцeBO~ самОВРядуВанНІ м. Бровари, засобів масової інфОРМIЦІЇ та
rpoМВДСЬ1СИХ ~рraвI3IЦ1А. ~I особи можyrь бути приcyrиі на аукціоні за зroдою
УПОВJIо~ажеВОI особи. АУКЦІОВ проводитr.cR за НlІВності ве меRПIе двох ЗареєстровDВИX
учасвmaв.

4.3. У день проведеННІ аукціону особою організацією, JIКI провоJUI'I'Ь аукціон,

проводиться реєстрація присymіх Учасників. Учасних (його представник) зобов'язВНІrЯ
пред'явити паспорт та (ДJUI представників учасників) доручеННІ на ВЧИНСВНІ діЯ під час
аукціову, зокрема участь в торгах та підписання ПРОТОКOJJy про результати торгів. ПіCJIII
цьоro предСТІВВИХ організації, яка проводить аукціон, видає учасвнху табличку 3
номером, JПCI повертається піCJII закінчеННl аукціону.
Реєстрація почивається за roдиву та закінчується 31 1О ХВНJIИН дО початку аукціону.

4.4. ШCJUI оroлоmеВВJI початку проведеВИІ аукціону представник орraвізlЦlї, па
проводить аукціон, озвdомnює Зареєстроваввх учасників та присутніх ва аукціоні осіб 3
освоВІІВМИ прaввnами проведеВВJI аукціону (в частині, .що безп~середвьо стосується
провсдCIIIIJI аукціону піcnя цьоro оголошеННІ) та Ol'OJIomyE шфорМlЦllO щодо:
_ хараперистих земельвої дiJшпcи (місцезвахОД)КCВВJI, ~o~, ціпьовоro
првзва'lCIIIIJI, МОЖJIИВі види фувхціОВВJlЬВОI'O ВПОpRCТIНIIJI земCnЬВОІ ДUUIIIКII, умови
оренди тощо);

- зaranьВОIоо ICIJIЬІСОС'П зареєстро...аау уч..,....,,;.
•

•

lJIIA8A

---.

-J-

"o"""'eВRX до аукціону;

~

.. стартової ціви лоту.
4.S. Проводить аухціов Ліцитатор в наступвоМУ ПОрlДJC)'.

•

Аукціов почивається з оroло~eRНI

_

JIiцитaтoром характериC'l'llК лспу та стаРТОВОI

ОВОI'O оronошеВВJI стартової ціви ніхто 3

ЦЬІВ. Jlщо ПРОТJlГOм трьох хвИnИВ mCЛRб: ПРlfДбатв лот за ціною, оronошевою
Зареєстровввих учаCВИJCiв ве ВНcJIОВИВ

nїЦИІВТОРОМ, або Т8ІСе БВZВIl1lJ[ ВНCJIовн пиmе

ПРIDВlrJrЄТЬCl.
•

•

одвв ЗареєстровlІВИЙ учасвик. аукціон

•
•
иевm JIК
nnUJlбатв ЛОТ за стартовОЮ ЦІНОЮ ~OBICТВJIВ ВО

У рІЗІ ХОПИ про roтoBВ1CТЬ ..~
збіпьmyє СТаРТОВУ ЦІНУ, запроп~воваву
два Зареєстроваві учасВИКІІ,. ~тop
ох аукціону 3 подвпьшвм поcmдовввм

ЗареєстроВIIIIRМ учасВВІСОМ (ДaJIi - ЦIВ~), В:~ОВJПOєrьCJI JIjцвтaТOPOM за ПОI'OДИСВВW

з6їnьшCIIRIМ ціви Зва'lCll1lJ[ кроку ayкцzoнy

_..;_
n..--!_
•
10 • отків стаРТОВОІ _ .
3 '"'JI&1ІІІЇ3атором у Мехсах до
В1ДС."батв лот за стартовою цінОЮ,
ЗареєстровlUIИМ учасВИХВМ,

І'ІРaвтiйui ввесхи ве повертаються.

ві вїдмоВВ1DIСЯ пр-

• vaиСВНКИ

У ході аухціову ЗареєстровавІ

J -

• ••.....rYI'L про вамір првдбатв лот за

ПОВ1ДОNol""-·-

собами: пiдвRтrRМ

таб

mIЧКI! з. номером,

Оl'Onошеною Лїци11і1'Ором цівою ~OMa СП~ ціви, зanpопоновавОI пщитатором

повервyrвм до ліцитаторІ, що засвідЧУЄ пр

(nPllЙJШТJI пропозиції цuu. без roлосу) або п'
оroJlОШОВJUIМ своєі пропозlЩlї croCOBBO цівп' n
IДIII'rI'DI табпп:шl 3 O~OIJ8CR1W
:'ПІТІтором
цінІ,
MiBBnru
В
отв.
ІКа
ПОВПRRа бути бшьшоlO. ВІЖ ВІЗВВllа
JI.....
.'.1'"
а ОдИН крок аукціоllV ."0 06 в'
(npoпозВЦЇІ ціни з ronосу).
00.1.....
О JIЗково кpamolo кроку

•
Ящо ~впро.пововава Зареєстрованим учаСRJIКОlt. .uBa переВIІІЦУЄ оronошеву
JlIЦlIТВТОРОМ ЦІНУ, nщвтатор назвває номер учаСНІІка і nOBїдoltwe про Воro ПРОПОЗlщіlO.
•
У p~i КОJIR ціВI, з~опововава з roлосу ОJDIПМ із ЗареєстровВRlIХ учасRJnCЇВ.
бшьша за ЦШУ••огоnошову Лщитатором, вne не кра'l1lа кроку аукціону, ЛіЦlnвтор тpllК'1'YЄ
~ •пропоз~uo ~ зroду Зареєстрованого учасввка збinьшвm .uнy ІІа відповідну
1CIJПdQ~ кроюв аукцаону, вe:sиває вомер цьоro Зареєстрованого учасинка і запропововану
вим цmy, кратну кроку аУКЦІОНУ.

МовчlUПIJI Зареєстрованоro учасвика, що перШlIМ пiд:нn таБJIИЧкy з Bolt.epolt. піc:mr
оroлошоlПlJl niцнтaTOPOM ціви, тpВJttyєтьCJI JIК зroда Зареєстрованоro учасRIIКВ ва
запропововану ЛіцитаТОРОМ ціну. ПїCJUI цього Ліцитатор вазиває вомер Зареєстрованоro
учасlІІІІСІІ, що перmнм пiдиJrв табnнчкy, і оronошує ваступну ціну, збільшену ва крок
аукціону.

у разі ХОПИ ПРОТJП'OМ трьох ХВИJDIR піCJUI триразовоro повтореВRJr оставвьоі ціп ве
буде запроповована вища цінв. Ліцитатор закінчує тoprн за лотом одночасно з ударом
аукціоввого моnотка та проroлошенRJIМ ~OBa "Продано", називає ціну продажу. лота,
вомер ПеремоXЩJI і викликає Аоro ДJIJI ПІДІІИCВRНJI протоколу, JIКИЙ ведстьCJI ПІД час

аукціону.

4.6. За резуnьтвтамн аукціону орraвізвцїя, JIКВ проводить аукціон, cJCJI8ДВЄ протокол
в вому ЗlЗвачає:

- вазва лоту;
- стартова ціва лоту;
_резуnьтвтв тopnв (остаточна ціва продажу);
_прї3ВJПЦО, ім'. тв по батькові або ваАмевувlUlllJl ПеремоZIUI.
• mдпи
. сується Перемоzцем
і JliцвтaтopoM та З8'11lepдZYєтьCR
4.7. Протокоп ayxцtoнy
•

Уповноважевою особою У день проведeJUIJI а)'КЦ10НУ.

.

.

о

caвd ліцитатором протокол аукцІОНУ

Одразу ПЇCJIJI З~ОIlllJl .a~oвy с: перемоzцем комісійвоі вивaroроди в
строк ве більше 3 днів з да проведeввJI

передається уповвовucевій. осоБІ. ПіCJUI

Розмірі 4% від остаточної ЦІВИ продажу ло~~ вИDI" З протоколу.
аукціону Уповвоважева особа передає перем
W\IIV позбlUШJlЄТЬCJI права ва
.
. оідпиСIUIIIJI прото..._ ",
CJI
Переможоць. JПOIЙ ВIДМО8ВВ

ВІД

=

о

•

СИТЬCJI запис про відмову ПеремоZЦJI ВІД

подaJlЬШУ участь в аукціоні. До протоколу ~o cyЄТЬCJI Ліцитатором та зaтвepдzyєтьCJI
101'0 niдписвввк. У цьому разі протокол
аукціону. сума nравтШвоro внеску
Уповвовazeвою особою у день пров

Перем02lЩlO ве повертаєтьCJI.

. ' що ВВDDJIВ бazввu придба'l1l

.
і хільКоС11 УЧВCJDIIOВ.
•
За умови вавввоСТ1 достатньО
день проведеВВJI а)'КЦ10НУ.

ЛОТ. Уповвоввzeва особа повоВJDOє 1'Oprв у
виком JIК реєстраціihndt внесок
4.8. Кошти СШІачені ЗареЕС1'Р~ВIIJDIМ учас

іаформаціAвd пакет повервеВВЮ ве пiдnJInЮТЬ.
4.9.

1'8

за

підтверджують CПnВ1')' Переможцем

КоПЇJI протоколу та ~:М::. л: BiдDOBiдв~ ~=aтo-:~B=

lllзиачевої за резуnьтвТВМН аукФ? ставО!О ДJUI ~ рlШ
kyпjqj-npодazy права оренди є mд

yJCJIвдеRJUI між Броварсьхою r.lісьхою радою
ДЇJUUIКИ.
1'1 ПеРеАlохщем Aoroвopy орендп зе.leJlЬНОЇ
4.10. Усі спори (РОЗбіжності) що

(вреrynьовуютьCJI) під час йоro провед~::,о~JIДJCy. ~Beдell1lJl аукціону розв'оYJ01'ЬC8

DОfOджеllВJlМ 3 представнихом УПОвноваженої o~:'I38Ц1DO.

JIICD

4.11. Гарантійний внесох перераховуєтьCJI всім У

QЬOfO ПоpJlдК)' на іх поточні
•

••

pllYVuvu
--J

.0"'.,

.
стартовою ЦІНОЮ.

••

•
ЧlCJlПJalt.I BIДJIOBIДRO до
зазна1fеНI в документах RКi Anna ___

""-СТЬ В aYXЦIOHI.ICpIM ПеремоЖЦІ та у

І-

ПРОВОДІІТЬ аукціон. за

..

•

_

lJYRК1Y 7.2

....са до 31U1ВП про

ІІасннІОВ. JIКI не ВIUlВПnН бажана придбаm пот за

4.12. Реєстраційні внески поверненню не тnn_._ кр.

ІОІМ ПОPJIДICОМ.

.._UUIIIV&D.

•

б

ІМ ВИПадкіВ, перед ачеRJIХ

4.13. під час проведена аУКЦіону (від моменту його ПО1fапсу до завершеRВJI) не
дозвоuєтьCJI:

-

ВТРУЧВННJI В будь-JПCИii спосіб У торгн осіб, що не ЗlUllШеві в торгах за KORкpCТIIВМ

1000М;

- переміщeRIIJI у ЗВJIЇ, де провоДlТЬС. торгн, без ДОЗВOJIy Ліцитатора;
- вчннеllВJl iнmнx дій, що порушують ПОРJlДОК проведевп торгів.
4.14. Ліцитатор ДJIJI усуиеRВJI порушень та повоuеRВJI порJUUCY має право:
- усво попередити Зареєстрованого У1ІасНИК8 чи приcynпo особу про ycyвCRВJI
порушень. але вс бinьше одвого разу за кожний вид порушень;

- внмaraти

від Зареєстрованого Y1fICНИК8 чи присутньої особи запиши іН Зап торгів

за неодноразове порушевви порJlДXy проведеВНJI торгів;

-

тимчасово приnивиrН проведeJIIIJI аукціону та о~освти

порушевп Зареєстровавнми Y1f8Cвихамн прВВИJI

проведCВIIJI

перерву у разі

торпв.

LВ.СапоDO

ПОДАННЯ:

земельного відділу, за пропозиціЄIО
постійної комісії з питань розвитку
та блаГОУСТРОІ0 територій, земельних
. відносин, архітектури, будівництва
та інвестицій - ВИКОНУlоча обов'язки
начальника земельного відділу заступник начальника земельного відділу

~~/" С.А.МаЙборода

ПОГОДЖЕНО:

ЗаСТУПНИIС міського голови

В.О.Андрєєв

Додаток б

доОПорJrДJCy проведсВВJr а~._онуз
vvn;
ПР• ~ права OPCНДII зеМCПltвоі
дIJIJIНJcп
в
М.
БроваРІ'

затвсрдженоro

РіШС~

Брова ської .,іської paдll від

.

и

-р.

2009

~~-Lz..()J-

Договір

купівлі-продажу права оренди земелыоіi діЛRИКП
м.Бровари

(С_)) _ _ _ _

Броварська

міська

Рада

Київської обnвcn·

_______---;-=-________..J.

(Balla~
_.. що

діє

Продавець)
ва

200_ р.
в

особі

підставі

_ _ _ _ _ 3 однієі сторони, та
(BIIДIUIЇ - Покупець) в особі
ва підставі

- - - - - - - - - - - - - - .-IQ-O-ДJ-·e
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..J. з дpyroї СТОРОНИ, yкпanи цей доroвір про

lВІШ8Деве lIIDIAе:

1. Предмет договору
1.1. Відповідво до результатів аукціону з продажу права оревдв земCПltвої дiJшпcи,
підтверджених протоколом аукціону N!_ від СС_))
200_ РОКУ, ПРОдавець
передає, а Похупцеь оплачує та приймає право оревдв земCПItВої дimoпcи. зазвачевоі в
DYВJrri 1.2 дaвoro Доroвору, ва умовах, зазначених в пувпі 1.3 _oro Доroвору.

Доroвір поmиpюєтьCJI ва право оревдв земельвої ДЇJUIВКИ ввзвачевої

1.2.

lI8C'ryпними харaкrepистиками:

• мїсцезввходzе. .: М. Бровари,_------------------J;

.

• пnощвra;
•
• цільове призвачeВВJI
• BIUIВВi обмеже. . та оБТ.псеви-_--------------•

BnnU

•

-І"...ативва грошова оцuпca-_------ ":,,1IIIItII

1••
3

П

раво оревди земenьВОl

• C'l'potc оревди - _
оревдва ппата _

•

rpивень.

-""вве за цим доroвором. передбачає:

P/J---' "1l~"

рохів;
•
!ривень ва p1lC.

Iвmi умови оренди ввзвач8lOТЬCJI доro

СтоРОIІИ )'JШВДyТЬ ва підставі дaвoro ДоroВОРу·

2. ЗО60В'изанви ·eт~piн

_ •

ВОРОМ оревди земепьвО1 ДiJШIКII. ВВІ

2.1. Продавець зобов'JI3УЄl1.СИ:
2.1.1. Передаm Покупцеві прав
доroвору оренди земCJlЬНОЇ дburвки пр; оревди зеМeJlЬRОЇ дimoucп lПJIIXоr.1 ухпцеllВR

дaвoro Доroвору.

КlJJellДlpRlIX днів 3 .Їor.lemy ухпцеНВІ

JII'OM -

2.1.2. Надати Покупцеві всю іRфо М •

ЗD3вачевоі в пувхті 1.2 Дaнoro договору ,: :ШО,О_щодо хаРIICrepllCnПC зеМeJlЬRОЇ дUunual,
,

JP

ВІІВНКОРП~.

2.2. Покупець зобов'ЯЗУЄТЬСR:
2.2.1. Опnатиm вартість придбаного права оpeНДII земeJIЬRОI• ДШJIНКJІ
•
• ) б..
(п JIТП IUllQвських днІВ З моменту yкпцeНRR цього договору.

ПРOТJll'OМ

5

2.2.2. ПрИЙШІТИ від ПродавЦІ право оренди зеМ-mLНО·І д1JUIIПCИ
•
1ПJIJIX0r.1 укпцеНJIJI
доroвору оренди зеМCJlЬНОI ДUUIНКИ прOТJlrOМ 1О (деCJIТИ) К8J1ендврlПlX днів з .lor.le1l'l')'
•

•

004'11

yJCJIвдевВJI ДВRoro Договору.

3. Порвдок розрахунків
3.1. Покупець ОПJIВчує придбане право оренди земeJIЬвої дimппcи DlJUlXОМ
перервхув&ІШІ коштів ва бввківськвА рахунок Продавц зазвачений в цьому договорі.
3.2. Вартість права оревди земen:r.вої дiJuппcв, ввзвачева за peзyJJЬТ8'І'8МІІ аYJЩiову з
продасу права оренди земельних дiJшrок в М. Бровари зПдво з ПРОТОКOJJом аYJЩiону

l i _ від СС_))
200_ року, ставовнть
3 ypвxyвlUlllJlМ попередньо сnnaчевоro Покупцем
_____ гривень оплаті за цим доroвором пiдurвє

rpDeIIЬ.

rвравтійвоro

ввеску

в

сумі

rpивень.

3.3. Покупець зобов'язуєтьCl ОПJIатитв вартість права оревди земельвоі дiJшucи в
повному розмірі проuroм 5 (п'пи) банківських днів з моменту YJCПЦeвu дввoro
Доroвору.

4. Відповїдмьиість сторів
4 1 У випадках вевиковlIIID або вевапежвоro ВИКОВ8IIIIJI зобов'пввь передбачеввх
_ ",OroBOpoM, сторови весуть B1ДD·овідапьвість зriдво з QИННИМ звоводавством
Укрaiilи. .
•
ідапьвість за порушeвu своіх зобов'пввь за цим
ІІІА. п,· •

4.2.

Сторони ве весуть B1ДDOB

ДоroВОРом. JllCЩО таке порушевu було
Укрaiilи.

•

4.3. В разі порушевВІ покупцем

зМЇВВМВ в ЧИІІІІому заководавстві

BIIICJDDC8IIO

пymrry 3.3 дaвoro ДоroвоРУ Продавець має право

В1ДМовиrиCJI від yкпвдeВВJI договору оpeидll

земельвої ДЇJIIВКII. В цr.oмy випадку ДІІІІІІЙ
ввьому пор8дКУ з МОМeиry OТPD81JU

Доroвір вввжатимстьCJI прИПlDlеllRМ в o~=:в; від доroвору. CnnaчеJIIIЙ Покупцем
Покупцем повідомnевВІ ПродавЦІ про

I'ІрВВТiйвиl внесок в цьому випаДКУ повервеlПllO вІ'

ПЇДJ1II'8є

•

S. Форс-мажориі обставОВИ
••

•

octi за чacmcове або повие вевикОВ8IIIIJI

5.1. Сторони звіпьJШQТЬ~ ВІД JdДIJO~BIIJIP є пpJIМDI Bacmдкoм оБС'ІВВИІІ
ЗО60В'JI38RЬ за цим договором. ~o це. веаCIIJIP Доroвору, JDCЇ Сторони вІ' MOrnв

lIeJIереборвоі сВJIИ. що вИJIIDCJIИ
передбачити та попередити.

6і Термів діі доrовору

mCJJI

пjДIIВ

6.1. Доroвір набуває ЧПННості 3 ~IOAleнтy пiдmlC8ВIIR йоro СтоРОНВМ.1 і діє до йоro

остаточвоro ВИХОR8ННJI.

6.2. Одностороннє розірвlIJUIR даноro Доroвору допускаmся ВIПCJПOЧІІО в B1mIWCY

383J1ачевому в D)'ВJQ'i 4.3 даиоro Доroвору.

1. РеКВDUТИ сторін
Продавец.

Покynеш.

Броварська міська рада

07400, М. Бровари, вул. Гaraрfиа. JS
п/р-----

roлови ВВJ(oJI'UIn'DIЙ обов 'JI3ХИ місьхоro
І В СапОDО

..,,__
=~pp~

..

Виконуючий обов'азки місь
roJlОВИ - секретар ради

LВ.Сапmкxo

ПОДАННЯ:

земельного відділу, за пропозиціЄIО
постinної комісії з питань РОЗВJlТКУ
та блаГОУСТРОIО територій, земельних
відносин, архітектури, будівництва

та інвестицій - ВИIСОНYlоча обов'язки
начальника земельного відділу заступник начальника земельного відділу

с .А.МаЙборода

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови

В.О.Андрєєв

Виконуючому обов'язки міського
голови

-

секретарю ради

Сапожку І.В.

/1/ II-'1Ь

&'0 l)/ 09 .2Do9

ПОДАННЯ

Земельний відділ міської ради просить Вас розглянуги на черговому засіданні
сесії міськоі ради питання про продаж права оренди земельної ділянки площею

0,0300 ra, розташованої по вул.ОболонськіЙ в районі розміщення будинку N!4S:
1. Продати право оренди земельної ділянки площею 0,0300 ra, розташованої

по

вул.ОболонськіЙ в районі розміщення будинку Н!45, UШJIXом проведення
аущіону.

2. Затвердити Порядок проведення аукціону з продажу права оренди земельної
дimmки (додаЄТЬСJl).

3. Визначити уповноваженою особою на підготовку та проведення

аукціону
комунальне підприємство Броварської міської ради «Бровариінвестбуд».

Виконуюча обов"JI3КИ начальника
земельного відділу - заступнИК

начальника земельного відділу

С.А.Майборода

ЗатвеРдЖено:

Р!шеНJIJП.1 Броварської міської Paдll

Порядок Проведення aVK

ВІД 17 вересИJI 2009р. N!!

•

----

ЦІаНУ з продажу права ореНДІ.
земельноі діЛЯНКl1
'.J

П

• oридок проведення аукціону
(HIIДIJII- Порядок> розроблений відпов.

з

продажу права ореllдП зе.lenьної дimnпcп

u:,0 до .Ko;~ї Украіни, 3er.Iem.Horo кодексу
само ~eKCIB КРІІНН, Бюджетноro кодексу YКPIIЇНJI,

Yкp~, Господарськоro та ЦиВЇnЬноro

ЗаконІВ Украіни «Про місцеве
ссПро oцiвJCy мвіва, мвівових прав ;PRД'JВ~ в ~кpaiHi)), «Про оцінку земeJIЬ)),

землі)), imпиx нормативно-правових актіпроФесійну ОЦІНочну дbuп.ність», «Про оренду

Украіві.

в з nнтaнь РeJ}'nювВIIJIJI земenьвпх відиоспн в

1.Заranьніпоnоженнв

1.1. Цей ПОРJIДок визначає процедуру підготовки орrвнізlЦlї 18
земenьвоro avtnТ;oнy (дani
• )
,
проведеНІІІІ
..
'J - - •
іІУ""Ч,ан з продажу права на оренду зе.leJlЬНОЇ дimnual
зазначенОl в пymm 1.2 цьоro ПорJlДК)'.
'
1.2. У цьому Положенні наведені llИЖЧе терміни звстосовуІОТЬCJr у такому значенні:
.. аукціон - форма npоведeНJIII земельних тopriв, за пою об'єкт торсів проДllЄ1'ЬCJr
~, що запропонував за IIIaOro найвищу ціну, JIJC8 фіксуЄ1'ЬCJr У ході проведеНІІІІ
торпв тцитатором;

оо гарантіAвиil внесок - внесок, JПCИЙ має cпnaтнти претендент до поДIIIIIUI звоп на

участь у аукціоні JП( забезпечeJIВJI своіх зобов'JI38ВЬ в разі перемоrи у аукціоні 18 JIICВЙ
cКJJaдaє

10% від стартової ціви nоту;
.. зареєстровlJIIIЙ учасник - уч&С1DIX, JIXНЙ, ОПJIатив peempaцiihndi

ввески та зареєструвавСJl перед початком npоведeRIIJI земc:nьноro аукціону;

18

гарав1ійвиА

оо земem.ва ДШаХа - земепьва дimппca nnОЩеІО 0,0300 nІ, ро:mшrОВ8На а м. Бровари
по вуn. ОБOJIовсьКЇЙ в раАоні розміщеННJI буДИlllC)' N-04S, з цinьOBВМ првзначеlDlJlМ оо зeмJJЇ
комерційвоro ВJlI(ориCТIIIВJI;

оо крок аукціону _ мiHiмanьнa нвдбавха, на пу в ході аукціону здійсВlOЄ1'ЬCJr
підвищeJIIUI стартової 18 ко_ої наступної ціни JlO'I8;
•
.. ліцитатор _ npедC'1'8lПlllК орraвiз.aцU, JIК8 проводить a~oв. - фізпчва особа з

Вщповідвою пiдrотовхою тalа60 ДОСВідом проведeJIВJI тopnв, JIК8 безпосередвьо
проводить торrи ва аукціоні;

оо ПОТ _ право ва оревдУ З~~ОЇ ДЇJUIIIКН 3 внзвачевимв умовами іі оревди, що

ВJlC'1'8IШJIЄТЬCJI11)JJl проДIDКY ва аyКIU0Ш;

оо організатор - Броварська міська рвда;

.. о
• • JIIC8 овоДИТЬ аухціов - спеціaniзоввва .op~~ ~ має Beo~
ДJIJI пров~:~~о: npвмїщеввs, оБJIвдвaННJI та Ф8X1lЩlв З ВlДІІовlДВВМ ДОСВІДом
роботи;

оо орендодавець земeJIЬвОЇ ДЇJUDIXИ - Броварська мic~xa p~

оо перемozець

Вalввщу ціву;

-

осо

....cnв .._.,.vvtdв

ба з ~

Т----'

JIК8 У хоДІ аYJЩ10НУ з8прОПОВУВапа за ПОТ

