
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київськоl ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Г Про продаж права оренди земельної ділянки 
оріЄНТОВНОIО площею 0,30 га, розташованої 

по вул.Кутузова, 129-а 

Розглянувши подання земельного відділу від 12.11.2009р. Н!! 2244 про 
продаж права оренди земельної ділянки орієнтовною площею 0,30 ra, 
розташованої по вул.Кутузова,129-а, керуючись ст.16 Закону України "Про 
оренду землі", ст. ст. 1'24, 127, 134-138, Земельного кодексу України, п. 12 
Перехідних положень Зе~ельного 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 орієнтовною площею 
0,30 га, розташованої по вул.Кутузова,129-а, шляхом проведення аукціону. 

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

3. Визначити уповноваженою особою на підготовку та проведення 
аукціону комунальне підприємство Броварської міської ради 

«Бровариінвестбуд». 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 
комісію з питань розвитку та благоустрою теРИТОР1И, земельних ВІДНОСИН, 

Виконуючий обов'язки міського 
голови - секретар ради 

м.Бровари 
від 26 листопада 2009 року 
Н!! f1rl~" ~-I/Г 

І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозиціЄ10 . .".. . ... 
ПОСТ1ИНО1 КОМ1С11 З питань 

розвитку та блаГОУСТРОIО територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій -
начальника земельного відділу ___ -~:р:;~~~~л.М.гудимеНко 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Начальник юридичного 'відділу 

Начальник управЛЇННJI 
містобудування та архітектури -

І головний архітектор міста 

Начальник загального відділу 

Голова постilmої комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій: 

, 

В.О.Андрєєв 

.., с-:) 'd І.г.Лавер 

Л.Є.Рибакова 

Н.І.Гнатюк 



Затверджено 
РішеНRJI Броварської міської ради 
від 26 Лllстопада 2009 р. 
Н!! /al'-lГ-Н-

Порядок проведення аукціону з продажу права оренди земельноі 
ділянки 

Порядок проведення аукціону з продажу права орендн земельної ділянки (надмі -
Порядок) розроблений відповідно до Конституції України, Земельного кодексу Украіни, 
Госп~дарського :а Цlівільного кодексів Украіни, БIОДЖетного кодексу України, Законів 
УкраІНИ «Про МІсцеве самоврядування в Україні)), «Про оцінку земель)), «Про оцінку 
майн&, майнових прав та професійну оціночну діяльність)), «Про оренду землі)), інших 
hopmaT1ibho-правОВlfX актів з питань регуmoвання земелЬНJIХ відносин в Україні. 

1.3агальніположення 

1.1. Цей Порядок визначає процедуру підготовки, організації та проведеflRJI 
земельного аукціону (далі - QjIA'ціОll) з продажу права на оренду земельної ділянки, 
зазначеної в пункті 1.2 цього Порядку. 

1.2. У цьому Положенні наведені нижче терміни застосовуються у такому значенні: 

- аукціон - форма проведення земельних торгів, за ЯКОІО об'єкт торгів продається 
учаснику, що запропонував за нього найвищу ціну, яка фіксується у ході проведеfШЯ торгів 

ліцитатором; 

- гарантійний внесок - внесок, який має сплатити претендент до подВRRJI ЗlUlВи на 
участь у аукціоні як забезпечеНRJI своїх зобов'язань в разі перемоги у аукціоні та який 
складає 10% від стартової ціни лоту; 

_ зареєстрований учасник - учасник, який, оплатив реєстраційний та гарантійний 
внески та зареєструвався перед початком проведеНRJI земcnьного аукціону; 

_ земельна ділянха - земcnьна дinянкa оріЄНТОВНОIО площею 0,3000 ra, розташована 
в м. Бровари по вул.Кутузова, 129-а, з цільовим призначеНRJIМ - землі комерційного 
використВНRJI; 

_ крок аукціону - мінімальна надбавка, на яку в ході аукціону здійснюється 
підвищеНRJI стартової та кожної наступної ціни лота; 

_ ліцитатор - представник ор~анізаціі, яка прово~ аукціон, - фізична особа з 
відповідною підготовкою тalабо досвІДОМ проведення тopnB, яка безпосередньо проводить 
торги на аукціоні; 

на оренду земельної ділянки з визначеними yr.IOBOМJI їі оренди, що - лот - право . . 
виcтaвnяється ДJIJI проДВ)1СУ на аУКЦІОНІ; 

_ орraнізатор - Броварська міська рада; 
., оводвть аукціон - спеціалізована організація, яка має необхідні 

- орraн1Зацш, ~a ПРприміщення обладнання та фахівців з відповідним досвідом 
для проведеНRJI аукцІОНУ. ' 
роботи; 

ельної ділянки - Броварська ~liCЬKa рада; 
- орендодавець зем . • 

б испа учасників, Jlка у ХОДІ аУКЦІОНУ запропонувала за лот 
_ переможець - осо а з ч 

найвищу ціну; 



J. 

- peє~aцi~ внесок - внесок, JПCIdi претендент сплачує за реєстрацЬо liого в 
учаС~lпса aYКЦI~НY І JПCНЙ СПРJIМовуєrься на покритrя витрат щодо проведеННJI аукціону; 
РОЗМІР реєстрацlЙНОГО внеску осоБОIО становить 17 (сімнвдцить) гривень; 

- стартова цi~a -: ціна права на оренду земельної ДЇJJJIнJCИ, з вої розпочинаєrься 
продаж лота на аУКЦІОНІ; 

• - уповн~важена особа - внзначена Броварською міською paдOIO юридична особв, 
Jlка ЗДlЙСНlоє ПІДГОтовку лота до продажу на аукціоні; 

- уповноважена особа учасника - особв, па діє в інтересах претендента на підставі 
нвnежннм чином оформленої довіреності або статуту (положеВНJI, засновницького 
договору) учасника -ІОРИДНЧНОЇ особи; 

- учасник - осоБІ, JIКВ відповідає встановпеним цим ПоложеННJIМ та чинним 
звконодавством вимогам, подвnа відповідні документи та зареєстрована Виконавцем 
відповідно до ЦЬОГО ПоложеННJI. 

1.3. Орендарем земельної дimппcи може бути громВДJIНИВ Укрвіви та іноземної 
держави, особа без ГPOMВДJIНCТВв, українська та іноземна 10РИДИЧJIа особа. 

1.4. РішеlDUl про НВДВІІИJI земельної дimппcи в оренду за результатами аукціону 
затверджує Броварська міська рада на підставі Протоколу аукціону та документів, що 
підтверджують сплату Переможцем внзначеної за результатами аукціону ціни лоту 
відповідно до укладеноro договору купівпі-продажу права оренди. 

1.5. Уповноважена особа має право відмовитися від проведеВВJI аукціону не 
швїlпе, ніж за 10 днів до його проведеВНJI з обов'JI3КОВОЮ публікацією офіційної 
інформації про cкacyвaВНJI аукціону із звзначеННJIМ причиии cКВCYВВВВJI на офіцііівому 
саАті міськоі ради у мережі Івтернет. РimеlПlJl Уповноваженої особи щодо відмови від 
проведеННJI аукціону може бути сквсоввве Броварською міською радою. 

ПовідомnеВВJI про cкacyвВВНJI аукціону не швїlпе ніж нвступвого ДВJI ПЇcnя 
прИЙВJIТrJI рішеRВJI про його cквcyвВВНJI Н8Дсиnаєrься Орraнiзатором усім уч&СIППСІІМ, JПd 
подвпи заяви про участь в аукціоні та ліцитатору. 

У разі скасування аукціону Уповноважена особа повертає уч&СRИICВМ реєcrpаційві 
та гарантійві внески, сплачені ними у зв'пку З ПОДIUПIJIМ ЗВJIВ про участь в аукціоні, не 
швїlпе ніж ПРОТJJrOм П'JIТВ бввківськвх днів. 

РішеВНJI про сквсуванвя аукціону може бути оскаржено в судовому порJJДК)'. 

1.6. Контроль за підготовкою та проведеВИJIМ аукціонів зДЇЙСВJOє Орraнiзатор 
безпосередньо або через своі орraни. 

2. ПоввовazеВВJI щодо орrавЬаціі та проведевВJI аукціону 

2.1. З метою безпосередньої пiдroТОВІСИ та проведеlПlJl аукціонів, Броварська міська 
рада призначає уповноважену особу. 

2.2. УПОВНОВ8)JCеиа особа має нвступві поввоважeJIIIJI: 

_ ЗДЇЙСИJOє підготовку лспу до аукціону; 
_ оприmoДВlOє інфОР.мвцію про проведеlllUl аукціону, умови участі в аукціоні, 

відмову від проведеJIВJI аyIЩJОНУ; 
.go' .... eВВJI Учасників з інформацією щодо проведеlПlJl аукціону (В _ забезпечує ОЗИІІ&'І РІоІ&. • 

тому числі з цим ПорJIДКОМ), інфОРМВЦ1єю по лоту, умовами оренди, 

_ приймає документи від Учасників; 



- IІЩХРИВає окремий БВИJCiвсьКПn рахунок ДJUI обcnyroвувlUПIJI аукціонів; 

- ліцитатора )'ICJIВДВЄ доroвір 3 орraиізВЦЇЄlO, яка проводить аукціон; 
- прийм~є від Учасників реєстраціііиі та rapввтiiiнi внесІСИ, рeaniзyє інформаційні 

пакети по a)'lCЦ10НY; 

- ~epeдaє оргавізації, JПCa проводить аукціон, дохумеати, необхідні ДJUI реєстрації 
Учасmпaв в день проведеRЮI аукціону та проведеRЮI аукціону; 

- повертає сплачені raрантіііиі внески Зареєстрованим учаСRИIC8М, JПCi не перемогли 
в аукціоні (крім випадків, визначених цим Положенням); 

- піСШІ прИЙИJl.Тr. РішеRЮI про н8Д8IIИJI земельної дimnпcи в оренду за результатами 
аухціову, перераховує на визначений Броварською міСЬКОIО радою рахунок гаравтійві 
внесо ПеремоЖЦІ(; 

- приймає рішеНИJI про припивеВИJI тalабо ПОНО8JIеRRJI аукціону у ВИП8ДІС)' 
ВИJlВJlеRИJI порymеВИJI порJЩКy проведеRRJI аукціону, _е може впnивyrи ва ЙОГО 

результати, а такжо у інших виnадках, передбачених цим ПОРJIД'Ком; 

- приймає рішеВИJI про поновлеИJUI торІів по лоту або припинеИJUI аукціону, у 
вип8ДІС)' копи Переможець вїдмовивCR від підпиC8НRJI протоколу аукціону; 

приймає рimении про ввзнВИRJI недійсними результатів аукціону в разі 
ВИJl8JlеВВJI піСШІ закіичении аукціону порушень, JПCi вппинуnи (моrnи ВIJJIIIНYПI) на ЙОГО 
результати. 

2.3. ОрraиiзвцiJl. па проводить аукціон, зanyчаєтьCJI до проведеВВJI аукціону 
Уповноваженою особою. 

2.4. Орrввiзвців, па проводить a~OB, має наступні повноВDeВВJI: 

орraвiзовує пiдroТОВКУ приміщeв:вJI, оБJI8ДВ8JIВJI та персоналу ДJUI 

безпосереднього проведеВВJI аукціону; 

_ проводить реєстрацію Учасвиків в день проведеВВJI аукціону; 

_ за поroджeи:JIIМ з Уповноваженою особою та відповідно до цьоro ПоpJЩКy 
приймає рішеВВJI щодо допуску на аукціон третіх осіб; 

_ с8МОстійво призначає ліцитатора ДJIJI проведеВИJI аукціону; 

_ забезпечує дОТРИМВНIIJI порвдку під час проведеВВJI аукціону; 

_ СІШ8Д8Є ПРОТОКОЛ про результати аукціону. 

3. Пiдrотовка лоту ДО продажу ва аукціовl 

3 1 Пiдroтoвка аукціону триває не більш JП( один місаць та В1СШОчає забезпечеВВJI 

О ••• аб (у вип .. "..аv визначених цим ПОРJIДКОМ) Уповноваженою особою: 
PraвJ3ВТOPOM о ~ 

_ З8МовnеВВJI експертної грошової оцівІси Лата та затвердzeВВJI ~PТOBoi ціви = 
експертна оціВІса проводитьCR відповідно до ~eтo~. затверджеНО1 ~оСТ8ВОаою 
від 11.10.02 р. N!lS31. Стартова ціва ПОТІ дopunпoє Ц1ВІІ, встановлеНО1 за результатами 
експертної rpошової оЦЇВJCИ; 

_ виroтoвnеВВJI техвїчиоro паспорта земельної дimnпcи; 
~пOМJIeВВJI про продаж права оренди земenьноf дimnпcи ва _ оприmoдвеВВJI пов_ 

аукціоні JIШJlXОМ: 
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- опубnікуввнНJI оronошеllНJl в raзеті Броварської t.dCLKOЇ ради <<Броварська 
П~ОРВМІІ) та на веб-свАті Броварської міської ради із звзначеВНJIМ розміру та 
Мlсцезнаходженu земcnьної дimппcи. її цільовоro призначеВВJI. номера телефону. за JIXИМ 
можна отримати додаткову інформацію; 

- розміщеННJI на земcnьній дinянці реxnвмноro інформаціliвоro щита; 

- передачу відповідних матеріалів Орraнізатором Уповноваженій особі; 

• - пiдrотовху оргавізаційно-розпоридчої та технічної документації щодо проведеllllJl 
аУКЦІОНУ; 

- приiburrrJl ЗВJIВ на участь в аукціоні. 

3.2. Аукціон ПРОВОДИТЬСJl виxmoчво за умови вихонВННJI звзначених в пунпі 3.1 
цьоro Порцху. 

3.3. Докумевти щодо nощ JIXИЙ виCТВВJIJIЄТЬCJI на аукціон. формуютьCJI 
Уповноваженою особою в окрему справу і піCJIJI звхївчеllllJl аукціону передаютьCJI ііоro 
перемохщю за умови. що він здійснив відповідно до доroвору хупiвni-продажу права 
оренди земельної дimппcи розрахувхи за придБВJПIЙ на аукціоні пот. Переможець ПЇCJIJI 
yxnвдeВНJI доroвору оренди земельної дimппcи. передає йоro ДJIJI державної реєстрації в 
ycтaнoвneHoмy порJJДXy. 

3.4. Умови. оronошені перед проведеВВJIМ аукціону, під час yxnвдeВВJI доroвору 
оренди зміні не пiдпmuoть. 

3.5. Броварська міська рада затверджує техвічвиіі паспорт земельної дimппcи, що 
виCТВВJIJIЄТЬCJI на аукціон, дату проведеВНJI аукціону та істотні умови доroворів оренди. 

3.6. На підставі рішеВВJI Броварської міської ради Уповноважена особв, не пізніше 
JII( за 30 днів до проведеВВJI аукціону оприnюдвює в газеті Броварської міської ради 
«Броварська павОРВМIІ) та на веб-сaйri Броварської міської ради у мережі Інтернет 
офіціііву інформацію про проведеllllJl аукціону. 

3.7. Офіціііва інформація про проведеВВJI аукціону має ВXJПOЧВТИ тахі відомості: 

- дату та час проведеВНJI аукціону; 

- місце проведеВНJI аукціону; 
_ харахтеристихи nоту, що виCТВВJIJIЄТЬCJI на аукціов, із звзначCIIIIJIМ: 

_ місцезваходжеВНJI земельної дimппcи; 

- площі земельної дimппcи; 
_ ЦЇJIЬOBOro призначеВВJI земельної дimппcи, допустимих та пріОРИТСlНИХ видів її 

викориCТВIDIJI; 

_ містобудівних умов і обмежень забудови земепьвої дimппcи; 

_ стартової ціви nоту; 

_ умови участі в аукціоні; 
• ---="-оro та реєстраційвоro внесків та ПОpJJДок іх сплати; - розМІР raplUl~UID 

_ варПсть інформаційноro пакету; 
місцезвахО,фКС1IIIJI орraвiзаторв, Уповноваженої особи,. 

• - ваіімевувф:; за JПCИМ можна отримати додаткову інформацію та дізватиCJI, 
mцитaторв, номер теле о • з технічним паспортом земельвої дimппcи, техвічвою 
де можна озваііоМИТИCJI ктом договору оренди; 
документацією із землеустрОЮ, прое 



- дату. по~атку та заківчеRIIJI приы�пвJI документів ДJDI осіб. що бlDК8ЮТЬ ВЗRТИ 
участь в а)'ІЩІОНI. 

3:8. 3 MOMeв:r>' ~ПРИJПоднеllllJl офіціііної інформації Уповноважена особа надає 
МОЖJIИВІСТЬ особам. JПQ бвжвють ВЗRТИ участь в аукціоні. придбати за ціною. щО 
BCТ8ВOВJDOEТЬCJI ~повноваженою осоБОIО. інформацііівиА пахет учасника аукціону та 
нвдвє безКОШТОВНІ консультації з питань проведеllllJl аукціону. 

3.9. Інформаційвий пахет має ВКJПOчаТR інформацію щодо: 

- місцезнвходженlUI. площі та цільОВОro призначеlПlJl земельної дimппar; 

- викопitовВВIUI З генплану. схему розміщенlUI земcnьної дimппar; 

- умови викорисТВНIIJI земcnьної дimmки; 

- істоші умови доroвору оренди; 

- копіJО цього Положеиu; 

- iвmi матеріали і докумевти (при необхідноcri); 

- номер РВХУНКУ. відкритоro ДJIJI обcnyroвувВIIВJI аукціону; 

- БJlВlП( доroвору про умови участі в аукціоні. 

3.10. Особа. JПCВ бажає прИЙВJrrИ участь У аукціоні. має подати Уповноваженій 
особі зuву на участь в аукціоні з HВДВIIJIJIМ зroди щодо умов повернеВIIJI вбо yrpимВIIВJI 
реєстраційних та гвраитійвих внесків. ПрdмВRIUI зuв РОЗПОЧІІВаєтьCJI з моменту 
оroлоmеВIIJI про проведеВIIJI аукціону та захівчуєтьCJI за 3 робочих дві до дати проведеВIIJI 
аукціону. 

3.11. 3uвa на участь у аукціоні подвєтьCJI Уповноваженій особі згідво із 
затвердженою формою (Додаток 1). Підпис на зuві керівJIIПCВ УчвсJIIПCВ - ЮРиди'lllої 
особи має бути скрШnевий печапою цієі юридичної особи. Шдпис на зuві Учвсвикв -
фізичвої особи має бути зввіревий Hoтвpi8Jlыl •• 

3.12. Подава ЗВJIВа разом з додввими докумевтвми ДJDI учвcri в аукціоні 
peЄctpYEТЬCJI Уповноваженою особою у журнвni реєстрації (Додаток 2). ій присвоюєтьCJI 
рeЄctpВЦЇЙИИЙ вомер. У журввni реєстрації також мiCТIIТЬCJI інформація про дату ПОДВВВR 

ЗВJIВИ. а також ПОpJJДКОВИЙ вомер ЗВJIВи. 

3.13. Учасник аукціону - юридична особа разом із зuвою має подати ввступві 
документи: 

_ нотаріальво посвідчені копії уставовчих документів; 

_ копію та оригівал свідоцтва про державну реєстрацію юридичвої особи; 

_ копію та оригівал платіжноro документа про сплату гврввтійиоro внеску; 

_ копію та оригівал платіжного документа про СПJIату реєстраційвоro внеску; 

_ копію та оригівал платіжноro документа про оплату Bapтocri інформаційвоro 

пакету; 

_ довідку про банківський рахувокlрахувки. з JIJCИX здїйсвюватиму1"ЬCJI розрахунки 

за придбану земельну ДЇJJJIВКY; 
_ копію та оригіввп докумевта, що ~ОСВідчу(у є првво ~O~BOB1BOї особи ва 

виковВВIIJI дій. пов'JlЗВВИХ із ~oBeдeВIIDI аукцІОНУ вИlJадку вео XlДВоcn. 

Цей перenix документів є вичерПІІІІМ. 



3.14. УчасllИJ( аукціону - фізпчва особа разом із ЗВJIВОЮ має подати HaC'I)'IIНi 
документи: 

- ~опїJО та орИliнan свідоцтва про дершну реєстрацію фізJtllllоі особи-підприЄМЦR 
(ДJIJI JlO'ПlI, ВИХОрИCТIIННJI JПCИX передбачає підприємницьку дUшьність); 

- копію та орИliнan JШатіжноro документа про СJШату rapaнтiboro внеску; 

- копію та орИliнan JШатїхсвого документа про СПJJату peEcтpвцїboro внеску; 

- копію та оригінan rшатїхсвоro документа про ОПJJату вартості інформаціЬоro 
пахету; 

- довідку про банхівсьxиl рахунокlрахунхи, з JIXИX здійснювaтимyrьcs розрахунхи 
за придбану земельну ДЇJDIНкy (ДJUI фізичних осіб - не підприємців така довідка подаєтьcs 
за HВJlВHOcтi банківського рахунку); 

- копїJI та орИliнan документа, що посвідчує право уповноваженої особи на 
вихонВНIIJI дій, пов'язаних із проведеllНJlМ аукціону (у випадку необхідності). 

ФЇЗичва особа також подає свій паспорт та довідку про присвоEНIIJI 
ідевтифіхаційвого номеру фізJtllllої особи - ПJJВ'І'ІПІХВ податків. 

Цей перenix документів є вичерпним. 

3.15. Всі діі, пов'язані із З8ПовнеllНJlМ та подaнRJIМ ЗВJIВи ва участь в аукціоні, 
ВИХОНУЮТЬСJl безпосередньо Учаснихом або йоro уповноваженою особою. 

3.16. Уповноважена особа при прИЙRJlТ1'Ї ЗВJIВ Учасвихів перевіРJlЄ: 

- правиnьність оформnеВНJI зuви; 

- відповідність документів, що додвютьcs до зuви, переліку, BCТВВOВJJeHoмy 
пуихтамв 3.13 чи 3.14 ПОJlожеВНJI; 

- відповідність копій документів іх ориriвалам. 

Ориriвали документів повертаютьcs зuвниху безпосередньо піCJIJI заківчеНВJI 

перевірки. 

3.17. Якщо під час перевірки поданих документів не ВИJIВJIено помилок та 
порушень, представвих Уповноваженою особи: 

_ у присyrвості Учасвиха (уповновuc:еної особи Учасника) реєструє п~даві 
документи в JCIIИ3Ї реєстрації, до пої зввоситьcs .поpJJДXОВиі номер, да'1'8, реквІЗИТИ 
Учасвиха або уповноваженої особи. Крім тоro, в ХНИЗlзазнаЧIIЄТЬCJI: 

_ ДJIJI фізичних осіб - прізвище. ім'JI та по батькові. за~еєc:rPoввве мi~цe прожив~ 
та ідентифіхаційвиі номер у ДepzaвH?МY P~l ф1Зичавх ОСІб -~ 
податків та iвmиx обов'JI3КОВИХ платexCIJI. дmr ІНоземних гром8ДІІІІ та ОСІб без 
ГPOM8ДJIВcтвa - rpoм8ДlНСТВО, пріз~~е, ім'JI та по батькові (за HВJlВНocтi), постійне 
місце ПРОЖИВllНВJlза межами Ухраши, 

_ ДJIJI ЮрИДИЧНИХ осіб (засвованих гром8ДJIRВМИ У~аівиф=~ О~бами 
Украіви) _ нвймеНУВllElD, МЇсцезн8ХОджеННJI, ІДенти код зnдно З 

єдрпоу; 

_ ДJIJI івозеМВИХ юридиЧНИХ о~іб, спільних підприємств - ввйменувlUlllJl, 
• ....1If та "ержава, в вій зареєстроввва така ЮРиди'Dlа особа та адреса 

М1сцезнаходzе~,... ... 
реєстрації предCТВВJIИЦТВа в УхрВ1В1. 

• • доvvvенти своім підписом та печаткою; 
- засвщчує поДВID ."J.- ...... 
_ зaпиmaє в себе поданУ УчасНИКОМ ЗВlВу та коШІ доданих до неІ дoкyмeRТ1В; 
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- B~ .Учаснику довідку про oТРІІМанИJt документів із звзначеllJlJlМ іх перепіку 
(додаток ), BXiдmdi квиток, іНформвціliuy картку на пот (додаток 4) та картку учасввка (із 
звзначeвJUIМ на ЗВОР011l0МУ боці умов проведенвя аукціону) (додаток 5). 

3.18.IнФорм~ія про особу Учасника (його представника), що міститься в поданих 
вим документах, не ПIДJUП'aє розroпошевню, крім випадків, ycтaвoвneнвx законом. 

3.19. Документи повеpт;uоться заявнику без реєстрації у випадках: 

- виявnенвя ПОМИJlок, які впnивВlOТЬ на зміст заяви; 

- Biдcyrнocтi на момент поданнЯ заяви документів, передбаченвх цим ПопожеllJlJlМ; 

- подання заяви особою, яка не має на це відповідних повноважень. 

Цей перeniк підстав є вичерпним. 

Піcnя випрaвnенвя виявnених ПОМИJlок Учасник має право подати документи 
повторно . 

• 3.20. Учасник має право огJIЯВyТИ земCJlЬНУ дinянкy до проведенвя аукціону. 
Орramзатор зобов'язаний створити можnивості дmr доr:ryпy учасників до земCJlЬНОЇ 
дiJIJппcи з метою ії огтщу. 

3.21. Зареєстрована заява є підставою для ухпадеВRJI з Учасвихом доroВОРу про 
умови участі в аукціоні та наБУ1ТЯ Учасником статусу Зареєстров8ВОro учасника. 

4. ПОРВДОК та умови проведення аукціону 

4.1. Аукціон проводиться орrввiзвцією, яка проводить аукціон, на підставі 
доroвору з Уповноввженою особою не рвиіше ніж через 30 днів піcnя опубпіхуваввя 
офіційної інформації про проведнвя аущіону. 

4.2. На аукціоні можуть бути присутні Зареєстроввві учасlllUCИ (іх представвихи), 
предстввввхи opraвiв місцевоro самовридуввввя м. Бровари, засобів масової інформації та 
громадських орrввiзацій. Івші особи можуть бути присутні на аукціоні за зroдою 
Уповноввженої особи. Аукціон проводиться за наявності не менше двох Зареєстрованих 
учасвиків. 

4.3. У день проведеВIIJI аущіону особою орrввiзвцією, яка проводить аукціон, 
проводитьCJI реєстрація присутніх Учасників. Учасник (йоro предCТIIВJIIIК) зобоВ'JI38RИЙ 
пред'JDIИТJI паспорт та (да представників учасників) доручеlllUl ва ВЧИRCIIIUI дій під час 
аукціону, зокрема участь в тoprax та ПЇДПИC8IIIIJI протокоny про резуnьтвти тopriв. Шcnя 
цьоro представник орrввiз~, ~ проводи'r': аукціон, видає учасвиху таБJIИЧICY з 
номером, .па повеpтaєтLСЯ mC1lJl звкшчеВIIJI аухц1ОНУ. 

PeєcтpВЦЇJI починається за roдину тв заківчуЄТЬСJl за 1 О XВИJIИJI до початку аукціону. 

4.4. ШCJIJI oronomeВIIJI початку проведeВIIJI ayкцi~нy пред~ op~~, ~ 
проводить аукціон, ОЗН8ЙОМJIЮє Зареєстр~в8ВИХ ~ та приcynпx на аухц10В1 ОСІб з 
осноВІІИМИ правИJIами проведення ayкцtoнy (в чаСТИВ1, .ЩО безп~середвьо стосуєть" 
проведеВВJI аукціону ПЇCJIJI цьоro оroЛОШCВRJI) та оroлошує шфоp1tl8Ц1Ю щодо: 

_ ха ахтеристих земельної ДЇJIЯRICИ (місцезнаходжCIIIUI, ~o~ ЦЇJJьOBOro 
р -'""'1· a_nu фVlПl1ТiонlШЬRОro викориCТВRIIJI зсмельВОl ДШЯІПСИ, умови 

призначCВВJI, MOAWUUiI - J----
оренди тощо); 

_ ЗaraJIЬної JCЇJIЬКoCТЇ зареєстров8ВІІХ Учасників, допущених до аукціону; 

_ стартовоі ціви лоту. 
4.5. Проводить аукціон Ліцитатор в наступнОМУ порJlДJCy. 



• Аукціон починається з оголошеВВJI mЦltтaTopOM характеристик лоту та стартової 
ЦІВИ. Якщо ПРОТJlГOМ трьох хвиmm піCJIJI триразовоro оголошеВВJI стартової ціви ніхто з 
З~реєстровавих учаСВИJCів не висловив бвжВIIJIJI придбати лот за ціНОIО. оголошеНОIО 
JlЩИТВтором. або таке бвжВВВJI вислови пише один Зареєстрованиіі учасник. аукціон 
ПРllПИlUlється. 

У разі коп ~o готовність придбати лот за стартовою ціною сповістнли не меmп _ 
два ЗареєстрованІ учасники, ліцитатор збільшує стартову ціну. запропоновану 
За?еєстров~ учасником (дапі - ціва), на крок аукціону з ПОДВJIЬШИМ послідовним 
збшьшевв:вм ЦІВИ. ЗнаllеВRJI кроку аукціону встановлюється mцитатором за поroджеВRJIМ 
з Орraнізатором у межах до 1 О відсотків стартової ціни. 

Зареєстрованим учасникам, ві відмОВИnИСJl придбати лот за стартовою ціною. 
гарантійні внески не повертаютьСJl. 

У ході аукціону Зареєстровані учасники повідоМJlJllOТЬ про намір придбати лот за 
оголошеною Шцитатором ціною двома способами: ПЇДНJrrr:ВМ таБJlВ1llCИ з номером, 
повервутим до ліцитаторІ, що звсвід1Іує приiiшrrrJl ціни. запропонованої ліцитатором 
(ПРIlЙllJlТТJI пропозиції ціви без roлосу), або пiднJrrr:вм таБJDAICИ з ОДНОIlВСНИМ 
оroлошевв:вм своєі пропозиції стосовно ціни лоТІ, JIICВ повинна бyrи більшою, ніж названа 
ліцитатором цінІ, мінімум ва один крок аукціону. вne обов'изково кратною кроку 
(пропозИЦЇJI ціни з roлосу). 

Якщо запропонована Зареєстрованим УЧВСВИКОМ ціна перевищує оголошену 
ліцитатором ціну. ліцитатор називає номер учасRИICВ і повідОМJIJIє про ЙОГО пропозицію. 

У разі коп цінІ, запропонована з голосу одним із Зареєстрованих учвсВJПdв. 
більша за ціну, оголошену Ліцитатором, вne не кратна кроку аукціону. Ліцитатор трактує 
таку пропозицію _ зroду Зареєстрованоro )"ІВСвика збinьппrrи ціну на відповідну 
кількість крохів аукціону, називає номер цьоro Зареєстрованоro УЧВСІІИІСВ і запропоновану 
вим ціну. кратну кроку аукціону. 

MOB1IВRВJI Зареєстрованоro )"ІВСRИJCa, щО першим ПЇДВJIв таБJIИlUC)' з номером ПЇCJIJI 
оroлошевв:в ліцитатором ціни, трактуЄТЬСJl _ згода Зареєстрованоro учасНИІСВ ва 

запропоновану Ліцитатором ціну. ШCЛJI ~oro Ліцитатор називає. номер. Зареєстрованоro 
)"ІВСIІИІС8, щО першим піднn таБЛИ1lJCy, І оroлошує наступну ЦІНУ, збшьшену на крох 

аукціону. 

У разі хопи ПРOТJll"Oм трьох хвипив піCЛJI триразового повторевв:в оставвьоі ціви не 
бvде запропонована вища ціва, Ліцитатор зaк:iв1lyє торrи за лотом OДН01lВCHO з ударом 

JI ''П'' . аукціоввоro молотка та проronошеВВJIМ ~OBa родано. називає ЦІНУ продажу. лоТІ, 
номер Переможца і вlПCJIИКВЄ його ДJIJI mдписaВВJI протоколу, JIICIIЙ ведеться ПІД 1ІВС 

аукціону. 

4.6. За результатами аукціону орraнiзaцiJl, :вкв проводить аукціон, CICJI8ДIIЄ проток,?л 
в _ому зазвв1lВЄ: 

- назва лоту; 

- стартова ціва лоту; 
_ результати торгів (ocтaТ01lВa ціва продажу); 

• D"nI,e ІМ· 'а та по батькові або нвймевувaВВJI Перемоzци. 
-прIЗВ_. А 

• ону підписуєтьCJI Переможцем і Ліцитатором та затверджується . 
4.7. Протокол аукФ укціону 

Уповноваженою особою у день проведеВВJI а: • 
• • ВВJI аукціону підписанні ліцитатором протокол аукціону 

Одразу шCJIJI зак;;;е собі mCЛJI сплати переможцем комісійної вивa:roроди в 
передається уповвоваже о • 



строк не біт.mе 3 днів з ДВJI проведеВIIJI аукціону Уповноважена особа передає 
перемохщю BIIТJIr з протоколу. 

Переможець, JПCНЙ відмовивCJI від підпиC8IIВJI протоколу позбlUШJlЄТЬCJI права на 
поДІШЬ~ участь в аукціоні. До протоколу ВНОСИТЬСJl запис пр~ відмову ПеремоЖЦJI від 
його пlДlDlC8ВJIJI. У цьому разі протокол підписуєтьCJI Ліцитатором та затверджуєтьCJI 
Уповноваженою осоБОIО у день проведеВВJI аукціону, сума гарaитilвого внеску 
Перемохщю не повертаЄТЬСJl. 

За умови HUВHOCТЇ достатньої кількості Учасників, що вИJlВИnИ бажавви придбати 
лот, Уповноважена особа поновmоє торrи у день проведеВВJI аукціону. 

4.8. Кошти сплачені Зареєстрованим учасником кк реєстраціІвиА внесок та за 
інформаційвий пакет поверненmо ве піДJlJlI'ВЮТЬ. 

4.9. Копіи Протоколу та документи, що підтверджують сплату Переможцем 
визначеної за результатами аукціону ціни лоту відповідно до укладеного договору 
купівлі-продажу права оревди є підставою ДJIJI ПРИЙВJlТТJI рішеВВJI Орraвiзатором про 
yкnaдeВВJI між Броварською міською радою та Переможцем договору оренди земcnьної 
дimппcи. 

4.10. Усі спори (розбіжності) щодо порвдку проведеВВJI аукціону розв'язуютьCJI 
(врегуnьовуютьCJI) під час ЙОГО проведеВIIJI орraвiзаціЄlO, JIКВ проводить аукціон, за 
погоджеВВJIМ з предствввихом Уповноваженої особи. 

4.11. Гаравтійвиі внесок перераховуєтьCJI всім Учасвихам відповідно до пyвкry 7.2 
цього ПОрJlДК)' на іх поточні рахунки, зазначені в документах, JIКЇ доДlllOТЬCJI до ЗaRВи про 
участь В аукціоні, крім Перемо)ЩJI та Учасвиків, JIКЇ не вИJlВИnИ б8ЖВJПIJI придбати лот за 
стартовою ціною. 

4.12. Реєстраційвj внесп повервеввю не пiдmIrвють, крім випадків, передбачених 
цим ПОРJIДКом. 

4.13. шд час проведеВВJI аукціону (від моменту його початку до заверmеВВJI) не 
дозвоЛJIЄТЬCJI: 

_ Bтp)"I8ВВJI в будь-JIКИЙ спосіб у торrи осіб, що ве зuвnені в торгах за коRкpСТІІИМ 

потом; 

.. переміщеВВJI у залі, де провоДJ1ТЬCJI торrи, без дозволу Ліцитатора; 

_ вчивеВВJI iвmиx дій, що порушують поРИДок проведеВВJI торгів. 

4.14. Ліцитатор ДJIJI ycyвeВВJI порушень та пововnеВВJI порвдку має право: 

_ усно поперер Зареєстрованого учасника чи присутню особу про ycyвeВВJI 
порушень, вne не більше одного разу за кожвиі вид порушень; 

.. ВИМ8І'Ві'и від Зареєстрованого учасника чи присутньої особи ЗlUlИПlИlИ звn торгів 
за неодноразове порymеВВJI порядку проведеВВJI торпв; 

О пр ИВИІИ проведеВВJI аукціону та оголосити перерву у разі .. тимчасов ип • 
порушeВВJI ЗареєстровlІВИМИ учасllИlClМИ правИJI проведеВВJI торпв. 

5. Результати аукціону . 

. 30 • піcu проведевп аукціону Уповновazeна ОСОб~ публікує в в 
. 5.1. Прот~м. ~рвди «Броварська панОРВМID) або на веб-сalтi Броварської 

l'І3en БроваРСЬКОl м1сысl1 rи торгів із зазDчеВВJIМ: 
місысіi ради повідомлення про резуnьта оо. • 

. -"''"'aJUIJI та розміру земeJIЬНОl ДIJDIВКИ, 
- M1CЦJI роз~-.І-
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- ціни продажу права ореНДІІ зеr.leJlЬКОЇ дїJulнIOl. " аукціону; ВІ13качеКОI за результатами 

- цільового призкачеКRJI земелької дinRкки. 

5.2. Аукціок визкається DIOIМ, що ке відБУВСJl, у разі: 

- відсутиості Учасників або KIUlDKOCТЇ ка торгах JlИlПе одвого УчасlПlXlli 

- копи жодек з УчасllИКЇв ке запропонував ціпу, вищу за стартову; 

- ке підпис8.НIIJI Переможцем Протоколу із зазкачеllRJlМ результатів аукціону; 

- ке підпиCIUIВJI Переможцем доroвору купiвnі-продажу права ореиди у 
ВCТ8Rовnений цим ПОРJIДКом термік; 

- кеспnати в устаиовnений строк Переможцем квпежвої суми за придбвиий ПОТ; 

- ке пїдписанu договору орекди В терміки, визкачекі цим ПОРJrДКом; 

- припииеИRJI та ке поковnеИRJI аукціону В ВИПадках, передбачених цим ПОРJrДКом; 

- в разі ВИJlDJlеИRJI піCJIJI зВКЇичеИRJI аукціону порушень, ві ВПJIИJI)'nИ (могnи 
ВIJ.JIИНYТИ) ка ЙОГО результати; 

- в iвmиx випадках передбачених цим ПОРJrДКом. 

РimеИRJI про ВИЗК8НRJI аукціону ТВІОІМ щО ке відбувся, приймаЄ'1'ЬCJl 
Уповноважекою особою у тридеиний строк піCJIJI ВИИИlШеИИJI підстави ДJIJI такого 

ВИЗКВIIВJI. 

В разі ВИВИJCRеИИJI підстави ДJIJI визнВИИJI аукціону таким, що не відбувCJI. 
Уповноважена особа HeBiдкnвдвo повідОМJJJIє про це Оргавізатора. 

РimеИИJI про визнaИИJI аукціону таким. що не відбувCJI може бути оскаржено у 

судовому порвдку. 

5.3. Результати аукціону, проведеноro з порушеИВJIМ вимог цього ПоPJIДКY. можуть 
бути визнані У судовому порJlДК)' недійсними. 

ВИЗНВIIВJI результатів аукціону нeдUtсllИМИ тиrве за собою визнВIIВJI недійсним 
договору оревди. укладеного з Переможцем. 

5.4. У разі прИЙВJ1ТlJl рішеВВJI про визнВВВJI аукціону таким, що не відбувси, або 
ВИЗНВIIВJI недійсними його результатів. повторний аукціон може бути проведений не 
пізніше ніж через шість місвців з ДВJI набyrrJl ЧIПDIоСТЇ таким рimеИИJIМ. 

Яхщо повторвиl аукціон проводитьCJI У зв'JI3КУ З тим. що жоден з учаcmпciв не 
ВВJIDИВ бazaИИJI придбати вїдповідвв;і пот за ціною. вищою ~a стартову. МОZJIИDе 
ЗIlИZeИИJI стартової ціви nота ОрІ'8ВІЗатором, впе не нижче ЦІВИ, що визначена за 

результатами експертної грошової оцівк:и. з дотримВИВJIМ вимог, ycтaвoвneввx цим 

ПорJIДКОМ. 

Повторний аукціон провоДИТЬCJI відпОВідно до цього Порвдку. 

5.5. До участі У повторному аукціоні не до~сквютьCJI Переможе~ попер~ 
торгів. що не СШІатив в уставОDJIевий ~OlC Ba~CТI. nота за договором, ~ІДМОВИВCJI ВІД 
)'КJIвдeВВJI договору оренди земельної ДiJDППCИ чи ВІД ПlДПИCaИИJI протоколу 13 зазначeВВJIМ 

результатів аукціону. 
5.6. У разі вИJlDJlеllВJl порушень порядку проведеВВJI ayкцi~НY •. ~ ВПJlИВВЮТЬ на 

06' • визначеВВJI ПеремоX(ЦJI. призвоДІІТЬ до ДИСІСрИМ1Вацll ареєстров8ВИХ 
уч=:: iвmиМ чином порушують іх правн, Уповноважена особа має право визнати 
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аукціон таким. що не відбувCJI та розпочати орraнiзaцiJо повторних торпв про ЩО 
повідомити ОрraнізаТОРL 

б. УкладаІІНЯ договорів купівлі-продажу права оренди земельної ДШВНJCП та 
оренди земельноі ДШВНКІІ 

6.1 •• На підставі затвердженого протокопу аукціону Орraвізатор та Переможець 
зобов'JlЗIІН1 про~м 3 банківських .цвів укласти договір купівпі-продвжу права оренди. а 
Перем?жець зобов JlЗвний перерахувати кошrи за придБВІІИЙ пот (за ВИРВХУВВIIIIJIМ суми 
raравтійвого внеску) протягом 5 бавківських днів з дати укладеlПUl цього договору на 
визначений Орraнізатором рахунок. 

Якщо Переможець не вніс нмежвої до сплати суми в ctpox, передбачений абзвцом 
першим цього пункту, гарантійвий внесок йому не повертаєтьСJ(. 

6.2. Договір оренди земельної дimппcи ПЇДJuIraє Hoтapi8JIЬВoмy посвідчеВВlО та 
державній peectpaцii. 

6.3. Усі витращ пов'извві з укпВД8НIIJIМ та нотаріапьвим посвідчеВНJIМ договору 
купiвni-продажу права оренди земельної дimппcи та договору оренди земельної дimппcи, 
несе її Орендар. 

6.4. Договір оренди земельної дimппcи має відповідати типовому договору, 
затвердженому постановою КМУ від 03.03.04 р. Н!!220. 

6.5. Умови договору, не зазначені в типовому договорі, умовах проведеВВJI 
аукціону та рішеВВJIX Броварської міської ради, прИЙВJIТИX згідво з цим ПОРJIДОМ. 
ввзнаЧВЮТЬСJ( за погоджеВIIJIМ сторів. 

6.6. Договір оренди YКnВДaЄТЬCJI в 10-ти деввий термів з моменту прИЙВJПТЯ 
рішеВВJI Броварською міською радою про ВВД8ВВ. земenьвої дimппcи в оренду та протягом 
30 капевдарвих днів ПЇCJlJ( його укпадеВВJI пiдпиraє дepzaвRЇi реєстрації. 

6.7. У разі відмови ПеремоЖЦR укласти Договір оренди земenьвої дimппcи аукціон 
визнaєтLCJI таким, що не відбувCJI, а гаравтійвий внесок Перемоzцю не повертаєтьCJI. 

6.8. Право оренди земельної дimппcи BНIIIIDЄ У Орендари піCJlJ( підпис8ВВJI акту 
ПРИЙМ8JlВJ(-передачі земельної дimппcи згідво 3 ухпвдевим договором оренди. 

7. ПОРИДОК розподілу та використаннв коштів від проведення аукціону 

7.1. Проведеш робіт з підготовки nary до продажу. на аукціоні здійснюєтьCJI за 
рахунок коштів Уповноваженої ос?БИ з наступв:им B~OДYВВВВJIМ за рахунок 
реєстраційвих внесків учасвпів aYJCЦ1oвr. Проведе~ ауІЩ10~ та ~тa ~роди 
Ліцитатору здійСВJOЄТЬCJIза рахунок кошnв реЄctpаційвих внесКІВ учасВИК1В аYJЩ10НУ. 

Розмір peectpвцilвoгo внесху ВВ3Ha~єтьCJI Упо~оваженою о~обо~ та 
обчиCJПOЄТЬCJI з ypaxyв8JIJIJIМ пarpеби у покритn витрат, пов Jl38ВИХ З ОРraR138Ц1ЄЮ та 

проведeвJUIМ аухціону. 

7 2 У І• вІДМ· ови Уповноваженої особи від проведеlПUl аукціону сплачені суми .. раз . б . . .• ків за вирахув8JIJIJIМ IШІ1тeжD1 за ВВХ1Всью перекази повepтaIOТltCJI У 

~eectp~ внес MOMeuorv прВЙRJ1ТDl відповідного рішеВВJI усім Учасвикам у повному 
uJIТИДCL-_ строк з~ .. .1 ,.. • • 

б . Уповноваженої особи, повиз8В1 з орramзВЦIЄЮ та проведеВВІІМ аYJЩ10&у. 
о CJl31 а витрати • . .3-... • 
. • ""'увок орraвiзатора. в ІВШИХ ВИП8ДІС8Х суми peecтpВЦI'UUIA внесКІВ 

вlДППСОДОВуІОТЬСИ за р-

ве повертаюТЬСJL 
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Суми raрантійних внесків за впрахувВIШJIМ JШатежШ за банківські перекази 
протяroм п'пи БВНJCiвсьхих днів з моменту ПРИЙllJnТа рішеНRJI про HIД8IIRII земсшьної 
ДШJDПCИ в оренду за результатами аукціону, ПРИЙВllТrЯ рішеНRJI про ВИ3Н8JIIIJI аукціону 
Т8ХИМ, що не ~lДбувса, або визнВIIJIJI недійсними йоrо результатів повертвютьса усім 
УчасllИXВМ, JПQ не буJIИ визнвні ПеремоЖЦІМИ, крім випадків, передбачених цим 
ПОРJIДICом. 

7.3. Уповноважена особа відповідно до доroВОРу з ліцитатором СПJIачує йому 
винaroроду у розмірі, що зазначаЄТЬСR у доroворі. 

7.4. Право на оренду земсшьної дimппcи не може бyrи придбане за рахунок 
бюджетних коштів. 

7.5. Івоземні юридичві особи, іноземні rpомlІДІІІІИ ОПJIачують вартість лотів 
відповідно до закону в нвціонвnьній Bamoтi на зaranьних підставах і JlИlПе з банківських 
рахунків. 

7.б. Сума rapaнтiAнoro внеску, СПJIаченоro Переможцем, зараховуєтьса в рахунок 
виконВRВII вим зобов'IІ3ВRЬ за уклвденим доroвором купiвni-продажу права оренди 
земсшьної дimппcи і перерахОВУЄТЬСR Уповноваженою особою на рахунок Орraвізатора 
протяroм oДRoro банківськоro ДRJIнаступноro за днем ПЇДПИCВRВII протоколу аукціону. 

У разі відмови від укладеRRII доroВОРу купівлі-продажу raрантіЙRИЙ внесок 
Перемохщю ве повертаЄТЬСR. 

7.7. на рахунок Уповноваженої особи нвдходать кошrи: 

- від реапізаціі Учвсвикам інформаційних пахетів; 

- реєстрвційиі внески; 

- raравтійві внески. 

7.8. Кошти, що надjiimли VПОВ1l0вazеВЇЙ особі від реапізації Vчвс1lllDМ 
інформаціЙНИХ пахетів та реєстраційні внески не ПОВepт8JOТЬса V~JIИКВМ, та 
використовуютьса Vповновazево.ю особою на ПОКРИn:Я .витрат з mдroтoвки та 
проведеШIJI аухціовів, а також ва mдroтoвкy наступних а)'lЩ101llВ. 

8. Умови оренди 

8.1. Істотвимв умовами доroВОРу оренди, зокрема є: 
_ yкnaдеШIJI доroвору оренди зriдво з типовим доroвором, затверджевим 

постановою Кабінету Міністрів Украіни від 03.03.04 р. N!220 та умовами, визначеllИМИ на 
аукціоні; 

_ ВИКОРИCТ8ВВJIземсшьноі дiJuппm за цinьовим призначeвJlJlМ; 

- умови ВИКОРИCТ8ВВJIземсшьвої дiJuппm; 
-аа ДJIJIземсшьнОї дiJuппm обмежень та обтJDкeнь; - вставОВJIепаа 

_ дoтpllМ8JlD державних будівсшьввх норм. 

8.2. Істотві умови доrовору оренди, BcтaвOВJIeВЇ Орraвiзатором: 

_ термів оренди: 25 років; • . _ _. • 
• - ..... 10% відсоТКІВ вІД нормаТИВНО1 rpomoBo1 ОЦUIКИ земm на _ РОЗМІр ореВДВО1 пna .. -. 

рїх; 
• • ВRЬ ва розвиток СОЦЇапьноі та інженерної ~фраструктури 

- здійсвeВIIJI в~рахувшroРИСВОї вартості будів1lИЦТВа об'єкта М1стобудувВIIВJJ, 
міста: 10% зaranьНОl ко 



13 
ВllЗllачеllоі згідно з деРЖВВllllМИ будівелЬНllМl1 НОРМаМИ, без урахування 
Вllтрат з придБОННJI та ВllдіnеННJI земельної діляНКІІ, звільнення будівельноro мaDдвнчика 
від будівель, споруд та іllженершlХ Мереж, влаштування внyrpішньо- та 
позомаІідаІlЧllКОВllХ інженерних мереж і споруд та тронспортних комунікanіА. 

8.3. Про УМОВІІ оренди МОІОТЬ бути поінформовані всі УчасНИКИ. За цієї YMOB~ 
Організатор може відмовити Переможцю в yкпoдellHi договору оренди на умовах, JlК1 
відріЗНJIIОТЬСJl від iCТOТН11X умов, ВllзначеllllХ згідно 3 ЦІІМ ПорЯДКОМ. 

ВиконYlОЧИЙ обов'язки місы1оro 
гоnови - секретар роди 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозиціЄIО 
постійної комісії з питань 
розвитку та блаГОУСТРОJО територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій -
начальника земельного відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

~fДJ:.~:..-;j?=--.Л.М.Гу дименко 

В.О.Андрєєв 



РеєстраціЙВІІЙ номер ЗВJIви -----
Дата реєстрації «_» ____ 2~0_ р. 
Реєстратор _________ _ 

ЗАЯВА 

Додаток 1 

до ПОрJlДlC)' проведеНШІ аукціону з 
продажу права оренди земепьної 

дimппcн в м. Бровари, в редакції 
рішеННJI Броварської міської р8ДИ 
від Р1-6. 11. 2009 р. 
Н! (1-1 y-1Г-iJГ 

на учасn.ь у аукціоні 3 nродаЗIq права оренди 3ЄJfІeJIьноі ділянки 

Прошу допустити до участі в аущіоні з проДажу права оренди земепьвої дimппcи 
площею ra, розташованої в м. Бровари _____________ ' 

ЗWDник(повненайменув~)-_____________________________ ___ 

Jдевтифікаційвий код або номер-_______________ _ 

Свідоцтво про державну реєстрацію (да юридичних осіб та фізичвих осіб -
суб'єктів підприємницької дiJшьностї) - _________________ , 

МісцезнвходжеВВJI (місце прожив~) - _____________ _ 

Керівник або уповноважена особа-_______________ -.: 

Паспорт - N! • видаВИЙ «_» _______ р. ___ _ 

Документ, що посвідчує поввоввжеllllJl керіввика або уповноваженої особи - _ 

Реквізити банківського рахувку ДПJI повернеllllJl rapaнтilнoro внеску: 

Б~ _________ ----------------------------------

~~ач:-------------------------------------------

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

Код~~ача:------------------------------------------

мфО: ____ -----------------------------------
З умовами та правилами проведеlПDl аукціону. С?Нві!омnевиі та ЗОБОВ'~~:ь іх 

виконувати. ВИCJIОВJПQю згоДУ щодо умов сплати IСО~СійвОl вивaroр?ди орramз~, па 
проводить аукціон, поверНeJIJIJI або yrpимlUlllJl реєстр8ЦJЙВ"ИХ та raрантійвих BBeclClВ. 

«_» 200_р. 

м.п. (прізвище та івіціanи) 



(3вороmllЯ cmopOlla) 

Перелік документів, що додається до заяВl1 
IОРllДllЧllа особа: 

- нотаріально посвідчені копії устаНОВЧltх документів; 

- копія та ОРllгіlJал свідоцтва про державну реєстрацію IОРИДИЧНОЇ особи; 
- копія та оригінал платіжного докумеІlТа про сплату гарантійного внеску; 

- копія та оригінал платіжного документа про сплату реєстраціliного внеску; 

- копію та оригінал платіЖJJОГО документа про оплату вартості інформаційного 
пакету; 

- довідка про банкіВСЬКlfЙ рахунок/рахунки, з ЯКlfХ здійснюватимуться розрахУНКlI 
за ПРlfДбану земельну ділянку; 

- довідка про відсутність заборгованості щодо платежів до БJОДЖетів усіх рівнів; 

- довідка про відсутність заборгованості по заробітній платі; 

- копія та оригінал документ&, що посвідчує право уповноваженої особи на 
виконання дій, пов' язаних із проведенням земельного аукціону (у виподку необхідності). 

ФЇЗllчна особа: 

- копія та оригінал свідоцтва про державну реєстраціІО фізичної особи-піДnРIIЄМЦЯ; 

- копія та оригінал платіжного документа про сплату гарантійного внеску; 

- копія та оригінал платіжного документа про сплату реєстраційного внеску; 

- копію та оригінал платіжного документа про оплату вартості інфорt.lаціЙного 
пакету; 

- довідка про банківський рахунок/рахунки, з яких здійСВlоватимуться розрахУНКJI 
за придбану земельну ділянку; 

_ копія та оригінan документа, що посвідчує право уповноваженої. особи. на 
виконання дій, пов'язаних із проведенням земельного аУКЦІОНУ (у випадку неоБХІДНОСТІ); 

- копія паспорту; 
_ копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру. 

Виконуючий обов"язки міського 
голови - секретар роди 

І.В.Свпожко 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозиціЄIО 
постійної комісії з питань 
розвитку та благоустроlO територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій -
начальника земельного відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Л.М.Гудименко 

В.О.Андрєєв 



Додаток 2 

до Порвдку проведеВШІ аукціону з 
продажу права оревди земсшьиої 

дiJuпucи в м. Бровари, 
затвердженоro рішеlllUlМ 
Броварської r-Ііської ради від _ 
-"6. 11. 2009 р. 

N! (;/I~-lГ-fJГ 

Журнал реєстрації 

3авв Учасників аукціону 3 IIpodll31CY IІра_а оренди 3ЄАІeJI6110; dіляllКІІ 

1. Реєстраційний номер 
по~~ ____________________________________ __ 

2. Дата реєстрації; номер 
доручевви~ __________________________________ __ 

З. НвймевувВRRJI УчаСRИlCа - юридичної особи 

4. ПрізВИІЦе, ім'. та по-батькові Учасвпа - фізичної особи, або представВИJCa УчаСВИJCa-
юр~mособи ____________________________________ ___ 

S. Місцезнвходжевви або місце проживВRRJI Учасвпа (поштові 
р~ізmи), ________________________________ __ 

6. Банківські 
реDЬmи~ ____________________________________________ _ 

7. Документ про СJШaту реєC'l'pаційвоro внеску 

8. Документ про сплату raравтійвоro виеску 

9. Документ про оплату івформаційвоro пакету 

10. З земсшьиою дimппcою озивйомлеllИЙ 

11. З правилами проведеlПlJl аухціоll)' 

(підпис) 



ознaRоr.шенltn і згоден 

12. 3 порядком оплаТІ! за ПРJtдбанJJП 
об'єкт ОЗltaRоr.шеш,П і згодеl! 

13. Картку Учаснltка аукціону одержав 

14. Із санкціям., за порушення правил 

ОЗНaJ1омленltЙ і згоден 

15. Достовірність даних, внесених до 

журналу реєстрації, засвіДЧУIО 

Документи У кількості. ________ аркywів 
прийняв, ______________________ __ 

8ИКОНУЮЧІІЙ обов"язки міського 
голови - секретар ради 

(підПl'С) 

(ПЇДПІІС) 

(підпис) 

(підпис) 

(підпис) 

(підпис) 

I.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

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

~-----t-~~ 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

. , 

. . , . 
, . 

Л.М.Гудименко 

В.О.Андрєєв 



Довідка 

Додаток 3 

до Порадку проведення ayкцiOllY з 
продажу права ореНДІІ земельноі' 

ділянки в м. БроваРll, 
затвердженого рішенням 
Броварської міської paдll 

від 27 серпня 2009р. Н!!. ___ _ 

про отримання документІв від Учасника аукціону з продажу 
права оренаи земельної ділянки 

цк довіД1са Вlідана УчаСllИКУ аукціону з продажу права ореНДІІ земелЬНl1Х ділянок в 
~I. Бровари __ ~:---_-:--::----::_--:~ _______________ --:~-=-=_ 

(пріЗВllше, ім'", по-батькові фіЗll111lОТ особll, ПОВІІС flanr.rclIyullllR IОРІІДІІЧноr особll) 

втоМу,що ____________________________________________ ___ 

(IIOnr.rCIIYBOIIIIJl УПОВІІоввжеflОТ особll) 

прийняті наступні документи: 

СС_» _______ 200- р. 

• • • ставНllКВ УповноваженоТ особll) (пос_ підпис, пріЗВllще та IНIШ8JI11 пред 

М.П. 

ВИКОНУ10ЧИЙ обов"язки міськог 
roлови - секретар ради 

І.В.Сanожко 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозиціЄJО 
постійної комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій -
начальника земельного відділу -----І,JJrj~~?л.М.гудимеНКо 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови В.О.Андрєєв 



. 

Додаток 4 

до Порвдку проведенНJr аукціону з 
продажу права ореНДІІ земельної 

діJIJIНКlI в м. БроваРII, 
затвердженого рішенням 
Броварської r.lichKOЇ ради 

від 27 сеРПНJl2009р. }(9. ___ _ 

IНформа~ійна картка на лот 

Дата проведення аукціОllУ - (С_» 200_ року. 

НаАменування лоту - право оренди земельної дїJIJIHIaI площею __ га, 
розташованої за адреСОІО м. Бровари, _____________ .....; 

Цільове призначення земельної діJIJIНКИ - ______________ _ 

Строк ореНДІі - років. 

Розмір орендної плати - ________ ГРІlвень на рік. 

Стартова ціна лоту - ______ гривень. 

(посада. пілПI'С, пріЗВlfше та іllіціanll предстаВНlfка Уповноваженоі особll) 

М.П. 

ВИКОНYlОЧИЙ оБОВ"JlЗКИ міського 
голови - секретар ради І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозиціЄIО 
постійної комісії з питань 
розвитку та блаГОУСТРОJО територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій -
наЧВJ1ьника земельного відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міськоro голови 

Л.М.Гудименко 

В.О.Андрєєв 



Додаток 5 

до Порцку проведеНВJI аукціону з 
продажу права оренди земem.ної 

дinввкв в м. Бровари, 
затвердженоro рішеНВJIМ 
Броварської міської ради від _ 

2009 р. 
Н!!. ___ _ 

Картка учасника аукціону 

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

НвймевувавВJI учасвика-___________________ , 

Прізвище ім'я та по-батькові представника учасника - _________ _ 

Лот, ва JIКИЙ претендує учасник: ______________ _ 

(посllДl, підпис, прізвище та іиіціапи предСТВВИИD Vповиовureиоі особll) 

м.п. 



(3еоротня сторона) 

Умови проведення аукціону 
'ВIІІІIRZ'з ПоnвdlL'U IІІРовед.'Н-1R • _ І' 'Z'··V IW., ауНЦІОНУ Зllроdаз/су IІрава орендll ЗЄJflел6НОІ 

дinвHHи) 
4.1. Аукціов ПРОВОдиТЬся оргвнізацією. яка проводить аукціов, ва підставі 

дож:о~ору_ ~ Уповво!ажевою особою ве раніше ніж lІерез 30 днів піCJUI опубnixyваввя 
офіційнО1 шформацl! про провeд1IRJI аукціону. 

4.2. На ayкцi~Bi ~ожуть бути присутні Зареєстровані )'ІІасRИXИ r1X представвихи), 
предстввllИJ(ll opraв~B ~cцeBO~ самоврядування м. Бровари, засобів масової інформації та 
rpОМ8Дських ~ргав1ЗацlЙ. ~1 особи можуть бути приcyrвi на аукціоні за зroдою 
Уповно~ажеВОl особи. А)'ІЩ10В проводиться за наявності не менше двох ЗареєстровВRИX 
)"fВСIDПCIВ. 

4.3. У день ~оведеввя аукціону особою оргвнізацією, яка проводить аукціон, 
проводиться реєстрацІЯ присyrвіх У1lВCНИІСЇво Учасних (Ioro предста&НИХ) зобов'язВRIIЙ 
пред'пити паспорт та (для представвихів )'ІІВсвИІСів) ДОР)"lевня на В1IИRевня дій під lІас 
аукціону, зокрема)"lВСТЬ в торгах та підписання протоколу про результати тopriв. Шсля 
ЦiIoro предствввик організації, яка проводить аукціон, видає ywrасвиху таБJIIIIIICY з 
номером, яка повертається піCJUI зВICЇи1lенвя аукціону. 

Реєстрація почивається за roдввy та зaкiв1lyється за 1 О ХВИJIИR дО п01lВТКУ аукціону. 

4.4. ШCJIJI оголошеввя п01lВТКУ проведевия аукціону представник орraвiзації, яка 
проводить аукціов, ОЗН8ЙОМJПOє Зареєстрованих yqacвикiв та приcyrвix ва аукціоні осіб з 
основlDIМИ правилами проведення аукціону (в 1fВCТИIIi, що безпосередньо стосується 
проведеввя аукціону після цьоro оroлошеввя) та оroлоmyє інформацію щодо: 

- характеристих земельної ділянки (місцезнаходzеввя, площі, цільовоro 
ПРИЗВВllеВВJI, можливі види фymщiОНВJlЬвоro використаввя земельної ділянки, умови 
ореиди тощо); 

- зaraльвої кількості зареєстрованих Уllасвиків, допущених до аукціону; 
о 

- стартової ціви лоту. 
4.5. Проводить аукціон Ліцитатор в наступному порJJДКy. 

Аухціон ПО'lИllається з оroлошеввя Ліцитатором характеристих Л~ ~ cтa~BOЇ 
ціви. Якщо протJП'OМ трьох хвилин після триразовоro оroлошеввя стартово! цІВИ ВІХТО З 

Зареєстроваввх У1ІВсВИJCЇВ ве висловив ба:nввя придбати лот за ЦІНою, оroлошев~ю 
ліцитатором, або таке бвzaввя вислови лише один Зареєстровавиі У1ІВСвп, aYJCЦ10H 
ПРlІПВВЯєrься. 

у разі коли про roтoBнicть придбати лот ~a стартовою цівою ~овіCТИJIИ ве менш як 
два Зареєстровані у1!ВСRВКИ, ліцитатор зб1ЛЬШУЄ с:тартову цІну, запроп~воваву 
Зареєстров8ІІИМ У1ІВсввком (далі - ціва), ва крок а)'lЩ10НУ .з под8JIыпвм поcmдоввим 
зб:~ • З кро'"' avrпtїoнy вставОВJПQється Ліцитатором за поroдzeВJIJIМ 
W&DШеввям Ц1ВИ. вачеllllJl O'~ 'Jo-,o _ • 

з ОРrввiзатором у межах до 10 відсотків стартово! ЦІВИ. 

З .-.vаU які відмовилиСЯ придбати лот за стартовою ціною, 
ареєстровlUIИМ У1ІасПAAUlУО, 

гаРIІІІТійві внески ве повертаються. 
.• оваві )"ІасlDПCИ повідоМJIJIЮТЬ про вамір придбати лот за 

у хоДІ аукціОНУ Зареєстр бами' п: nUCl'l"l'aU' табли1lки з номером oro • • ою двома спосо • _ .. о_о. , 
J10шеНОIО Ліцитатором цш • ИЙIIJ1Т1'Я ціви. запроповованої ліцитатором 

DОВериутим до ліцитатор&, що засвlД1ІУЄ пр 



(прИШlJl1ТX ПРОПОЗИЦії ціви без голос) • 
оlOлоmеВВJIМ своєї пропозиції стосов • 1.. або ПIДlUl'1"1'ИМ табnички з одночасвим 
лiцJrraтором ціпІ, мінімум на 0ди':.0 ЦІНИ Лота, .па повинна бyrи бim.шоrо. ніж названа 
(пропозицiJr ціви з ГОЛОСУ). крок аУКЦІОНУ. вne обов'азково кратвою кроку 

Якщо запроПонована Зареєстров 
ліцитатором ціну. ліцитатор називає но аним учас~ико!" ціна перевищує оголошену 

•• мер учасника І ПОВІДОМJIJIЄ про ЙОГО пропозицію. 

У разІ ХOJJИ ЦІНІ, запропонована з . 
бjльmа за ціну, оголошену mцитатором вne :алосу одним ІЗ 3ар~єстро~аних учасників. 
таку пропозицію JII( згоду Зареєстро~ан е кратна кpo~ аукц10НУ •. Лщитато!' ~є 
кiлыdть кроків аукціону називає но ого учасннха зБІЛЬШИТИ ЦІну на в1ДПОВ1дИУ 
ним ціну. кратну кроху а;Щіону. мер цього Зареєстрованого учасника і запропоновану 

Мовчани. Зареєстрованого учасника. о пе . • оroлоmеНВJI ліцитатором ціни ІЦ рmим ПIДIIJIВ таБJlИЧК)' з номером ШCJIJI 
Л. • ТPIUC"l'YEТЬCJI ак згода Зареєстрованого учасника на 

запропоновану щитато~ом ціну. Шсли цього Ліцитатор називає номер Зареєстрованого 
учас~ що першим ПЩВJIВ таБJlИ1lКy. і оголошує наступну ціну збільшену на КРОХ 
а)'1Щ10ВУ. • 

У разі хопи ПРОТJIГOм трьох ХВИJППI піCJIJI триразового повтореввя ОС'1'ВННЬоі ціни не 
буде. запропонована вища цінІ, Ліцитатор закінчує торги за лотом одночасно з ударом 
аy:tЩ10ВНОГО моло~а та проголошенНJIМ слова "Продано". називає ціну продажу лот&, 
BOM~ ПеремоЖЦJI 1 ВИXJIИК8Є йОГО ДПJI підпиСВИНJI протоколу. JIКИЙ &eДtn'ЬCJI пщ час 
аy:tЩ10НУ. 

4.6. За результатами аукціону оргвиізацiJI. ва проводить аукціон. CICJI8Д8Є протокол 
в вому зазначає: 

- назва лоту; 

- стартова ціва лоту; 

- результати торгів (остаточна ціна продажу); 

- прїЗlПІЩе. ім'. та по батькові або В8ЙМевувВВllJ1 ПеремоЖЦJI. 

4.7. Протокол аукціону підписуєтьCJI Переможцем і Ліцитатором та затвердхсуєтьCJI 
УПОВНОВВZeRОЮ особою У день проведеввя аукціону. 

Одразу ПЇCJJJ[ захівчевви аукціону підписавий ліцитатором протокол аукціону 
Передає'І'Ьсв уповноваженій особі. ШCJUI сплати переможцем комісійної винагороди в 
розмірі 4% вjд остаточноі ціви продажу ласу в строк не більше 3 двів з ДIIJI проведеВВJI 
аукціону Уповноважена особа передає переможцю вИТJIГ з протоколу. 

Переможець. JПCJIЙ вїдмовивCJI від підпис8ВВJI протоколу. позб8ВJUIЄТЬCJI права на 
подвnьmy участь в аукціоні. До протоколу вноситьCJI запис про відмову !ІеремоХЩІІ від 
йОГО ПЇДПИСIIIВJI. У цьому разі протокол ШдписуЕТЬCJI Ліцитатором та затвердхсуєrьcв 
Уповноваженою особою у день проведеввя аукціону. сума гаравтійвого внеску 
ПеремОХЩІО не повертаєтьCJI. 

За умови H8JlВВOCТЇ достатвьої JCiльxості Учасників. що ~ бaжaнu придбати 
лот. Уповноважена особа ПОНОВJПOє торrи У день проведевви ауІСЦ10НУ. 

4.8. Кошти сплачені ЗареєстровlIВJIМ учасником JIК реєстраційний внесок та за 
івформвціflвий пакет повернеВJПO не Шдmп'aJOТЬ. 

4.9. КоПЇJI Протоколу та документи. що ~e~дzyIOТЬ СПШ1ТУ Переможцем 
ВИЗНаченої за результатами аукціону ціви лоту ВlДПовlДВ~ до )'ІШаден~го договору 
JCyпiвлj-проДlDКY права оревди є підставою ДJUI пpийиaтr. р1ШeввJI ОР1'8ВlЗатором про 



уклодення t.fіж БроваРСЬКОIО міСЬКОIО радою та Переможцем договору оренди земельної 
ділЯllКlf. 

4.10. Усі спо~и (рОЗбіЖlIОсті) ЩОДо порядку проведення аукціону розв'ЯЗYlоться 
(врегульовYlОТЬСЯ) ПІД час його проведення організаціЄlО, яка проводнть аукціон, за 
погоджеllНЯМ з представНlfКОМ Уповноваженої особи. 

4.11. Гарантійний внесок перераховується всім УчаСНІ.кам відповідно до пункту 7.2 
ULOro Порядк?' H~ їХ ~оточні рахУНКIІ, зазначені в документах, які ДОДllоться до заяВІ. про 
участь в aYК~lOHI, крІМ Переможця та Y'IaCIIIIKiB, які не ВlfЯВИЛИ бажання придбаТJI лот за 
стаРТОВОIО ЦІНОІО. 

4.12. Реєстраційні внески повернеНIIJО не niдmrraJOТЬ, крім ВlfПадків, передбачен}1Х 
ЦІВ. Порядком. 

4.13. Під час проведення аукціону (від моменту його початку до завершення) не 
дозволяється: 

- втручання в будь-який спосіб У торги осіб, що не заяВJJені в торгах за конкретним 
лотом; 

- переміщення у залі, де проводяться торги, без дозвопу Ліцитатора; 

- вчинення інших дій, що ПОРУШYJOть порядок проведення торгів. 

4.14. Ліцитатор дnя усунення порушень та поновnення порядку має право: 

- усно попередити Зареєстрованого учасника чи присутню особу про усунення 
порушень, але не більше одного разу за кожний вид порушень; 

- вимагати від Зареєстрованого учасника чи присутньої особи ЗВnИWИТlI 3М торгів 
за неодноразове порушення порядку проведення торгів; 

- тимчасово припинити проведення аукціону та ого~осити перерву у разі 
порушення Зареєстрованими учасниками правил проведення торпв. 

ВИКОиуІОЧИЙ обов"юки міського 
roпови - секретар ради 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозиціЄJО 
постійної комісії з питань 
розвитку та блаГОУСТРОIО територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій -
начanьника земельного відділ ~~~tE? Л.М.Гудименко 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови В.О.Андрєєв 



Договір 

Додаток 6 

до Порядху проведеВВJI аущіову з 
продажу права оревди земcnьвої 

дiJuппcи в м. Бровари, 
затверджевого рішеВ1lRМ 
Броварської міської рвди від _ 

2009 р. 
Н!! 
~---

купіВJJі-продажу права оренди зеМeJJЬНОЇ діJJЯНКlI 

м.Бровари сс_)) ____ 200_р. 

Броварська міська рада Київської області (BВД8JIi - Продавець) в особі 
що діє ва підставі 

______ з одвієї сторо1lИ, та 
(B8ДIUIЇ - Покуnечь) в особі _____ - -_ -_ -_ -___ -_ -_-_ -_ -~-_ -_ -_-_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_-_ -_-_-_ -.J.-IЦ-O-Д1~·E 
ва підставі --------___ --J. з другої сторовв, yкnапи цей доroвір про 
викладеве lПDКЧе: 

1. Предмет договору 

1.1. Відповідно до результатів аукціону з продажу права оренди земcnьвої дiJuппcи, 
підтвердzcних протоколом аукціону Н!!_ від СС_» 200_ року, Продавець 
передає, а Покупцеь оплачує та приймає право оревди земельвої дimппar, зазначеної в 
пункті 1.2 даного Договору, ва умовах, зазвачених в пункті 1.3 даноro Договору. 

1.2. Доroвір поширюється ва право оревди земельвої дimппcи визваченої 
ваступвимв хар8ІС'1'СрИстиками: 

• місцезваходzcВВJI: м. Бровари, __________________ .....J; 

• площа- ra; 

• цільове призвачеВВJI-___ ------------------____ ; 
• BUВВЇ обмежевв.в та обтJDКеивя-_________________ .....:; 

• нормативва !рошова оцінка - rpивевь. 

1.3. Право оренди земельвої дiJuoпcи, придбане за цим договором, передбачає: 

• строк оренди - __ років; 

• оревдва ШІата _ !ривень ва рік. 
Iвmi умови оревди визначаІОТЬCJI договором оренди земельної дimппcи, JПCИI 

Сторони ~aдyть ва підставі даного Договору • 
. 

2. Зобов'язання сторів 



2.1. Продавець зобов'JI3УЄТЬCJI: 

2.1.1. Передати ПО'"'"цеві прав - • • ,,,.. о оренди земет.НО1 Д1JIJIIПCИ ШJIJIXОМ ухпвдсННJr 

доroвоРдУ оренди земcnьної дinяики ПРОТJIГQм квnендврних днів з момеН"1')' УХПВДСIПUI 
~oro OroBOpy. ---

2.1:2. Нада'?! Покупцеві всю інформацію щодо характеристик земет.ної дiJumки, 
зазнаЧСНО1 в пyнкn 1.2 Дaнoro договоРУ, та умов її викориC1'8lПlJl. 

2.2. Покупець зобов'JI3УЄТЬСЯ: 

, 2.2.1 •• Оплатити. вартість придбаноro права оренди земeJlЬНОЇ ДЇJrJDпcR ПРОТJIrDм S 
(п яти) бlUlК1ВСЬКИХ днІВ З моменту укладення цьоro AoroBOpy. 

2.2.2. ПриiiвJrrи від !lР?давця право оренди земельної дiJumки ШJIJIXом ухпвдеlПUl 
доroвору оренди земельНО1 ДШJIНки протяroм 1 О (десяти) квnендарних днів з моменту 
укладеШIJI даноro ДоroвоРУ. 

3. ПОРЯДОК розрахунків 

3.1. Покупець оплачує придбане право оренди земет.иої дiJumки lПJIJIXом 
перерaxy&ВВJIН кошriв на бamdвськиі рахунОК Продавця, зазначений в цьому доroворі. 

3.2. Вартість права оренди земельної дinявxи, визвачена за резуm.татам:и аухціону з 
продажу права оренди земельних ділявок в м. Бровари згідво з протоколом аухціону 
N!_ від <с_» 200_ року, ставовить гривень. 
З урахувВIПIJIМ попередньо сплаченоro Покупцем гаравтійвоro ввеску в сумі 
_____ гривень оплаті за цим AoroBOPOM пiдmIraє гривень. 

3.3. Покупець зобов'язується оплатити вартість права оревди земeJlЬИОЇ дiJumки в 
поввому розмірі ПРОТJIrDм S (п'яти) банхівсьJCИX днів З момеН"1')' ухпвдеННJI дввoro 
Доroвору. 

4. Відповідальність сторін 

4.1. У випадках вевиковВВВJI або BeBвnexcнoro ВИІСов8ВВJI зобов'язань передбачених 
цим Доroвором, Сторони несуть відповiдanьвість згідво з 'DIВВИМ заководавством 
Украіни. 

4.2. Сторони ве несуть відповiдanьвiсть за порymеВIIJI своіх зобов'язань за цим 
Доroвором, JIIOЦO таке порymеВIIJI було ВlПCJlllК8ВО змінами в чиввому законодавстві 
Ухраіви. 

4.3. В разі порymеВВJI Покупцем JJYIIК'1'Y 3.3 дaв~~ ДоroвоРУ Продавець має право 
відмовитися від yкnвдeВВJI AoroBOPY оревди земeJIЬВО1 ДШJIIIКИ. В цьому випадку даllИЙ 
Доroвір вважатимeтLСЯ припиненим в одностороввьому порцку з моменту O1pВМВВIIJI 

Покупцем повідомnеввя Продавця про відмову B~ AoroBOpy. Спnaчевd Покупцем 
raрaвтilвиii внесОК в цьому випадку поверненвю не ПIДJDII'ВЄ. 

s. Форс-мажорні обставини 

S 1 Сто шь• _IInIW'E.CJI від відповiдanьИОсті за часткове або повне вевиковВВIIJI • • рони ЗВ DAAI~'" • • б 
зобов'язввь за цим Договором, JПCЩО це невикоВВВВJI є DpJIМИМ. BacmдкoM о ставии 
аеп б .. B.-nI'nV ПЇCJDI пїдписаввя ДоroвоРУ, JПQ Сторони ве могли 

ере орво! сили, що .nA6&AI~ 

передбачити та попередити. 

6. Термін діі договору 



6.1. Договір набуває ЧllННОсті з моменту піДПlIСання ЙОГО Сторонar.ш і діє до Roro 
остаточного виконання. 

6.2. Одностороннє розірваНllЯ дalloro Договору допускається ВИКJIІОЧНО в ВІІПОДКУ 
ЗВЗllаченому в пункті 4.3 даного Договору. 

7. РеквіЗllТl1 cтopil. 

Продавець 

Броварська міська рада 

07400, м. БроваРII, вул. Гагаріна, 15 
п/р _____ _ 

ВIIКОНYlОЧИЙ обов'язки міського голови -
секретар радИ І.В.Сапожко 

ВИКОНYlОЧИЙ обов"язки міського 
ГОЛОВИ - секретар ради 

Покупець 



ПОДАННЯ: 

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

___ ---1----:~ 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови В.О.Андрєєв 
, .. 



1/J.2Lf'( 

"·а l:l· (І #.,005 

· . д.р 
І 

~.U'.Оfвиконуючому обов'язки міського 
голови - секретарю ради 

Сапожку І.В. 

ПОДАННЯ 

Просимо розглянути на черговому засіданні Броварської міської ради 
питання про продаж права оренДи земельної ділянки орієнтовною площеl0 
0,30 га, розташованої по вул.Кутузова,129-а: 

1. Продати право оренди земельної ділянки орієнтовною площею 0,30 ra, 
розташованої по вул.Кутузова, 129-а, шляхом проведення аукціону. 

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

3. Визначити уповноваженою особою на підготовку та проведення 
аукціону комунальне підприємство Броварської міськоі ради 

<сБровариінвестбуд». 

Виконуюча обов"язки начальника 

земельного відділу - заступник 
начальника земельного відділу С.А.МВЙборода 
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