
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киівськ~..-..... ",. 
РІШЕННЯ 

г Про продаж права оренди земельної ділянки І 
орієнтовною площею 0,040 га, розташованої 

по вул.Черняховського в районі розміщення будинку N!! 25 

- --~ . 
-,) 

Розглянувши подання земельного відділу від 20.11.2009р. N!!2286 про 
продаж права оренди земельної ділянки орієнтовною площею 0,040 га, 
розташованої по вул.Черняховського,ll-ж, керуючись ст.16 Закону Украіни 

"Про оренду землі", ст.ст. 124, 127, 134-138, Земельного кодексу Украіни, 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 орієнтовною площею 
0,040 га, розташованої по вул. Черняховського в районі розміщення будинку 
Не 25, 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 територій, земельних відносин, 
архітектури, будівництва та інвестицій. 

Виконуючий обов'язки міського 
ГОлови - секретар ради 

М. Бровари 
від 26 листопада 2009 року 
Не І J (9 ~ н--cнr-

І.В.Сапожко 

. ..:-. 



ПОДАННЯ: .' 

земельного відділу, за пропозиціЄIО 
постііної комісії З питань .оо 

.. розвиТку та благоуСТРОI~ терИТОРIИ, 
земельних відносин, аРХІтеКТУРИ, 
будівництва та інвестиціі -
виконуюча оБОВ"JlЗКИ начальника 
земельноro відділу - заступнИК ~ 
начальника земельного відділу 

С.А.МаЙборода 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міськоro голови 

Начальник юридичноro відділу 

Начальник управліННJI 
містобудувaННJI та архітектури -
головний архітектор міста 

Начальник загального відділу 

Голова постійної комісії з питань 
розвитку та ?лагоустро~ територій, 
земельних ВІДНОСИН, аРХІтектури, 

будівництва та інвестицій 

000769 

В.О.Андрєєв 

, 
c=L:) 

c.:s:{ І.Г.Лавер 

f Л.Є.Рибакова 

Н.І.Гнатюк 

С.В.Піддубняк 



Затверджено 

Рішення Броварської міськоі ради 
аід 26 листопада 2009 
Н!! /~/'-""-pГ 

р. 

Порядок проведення аукціону з продажу права оренди земельної 
ділянки 

ПОРJIДок проведення аукціону з продажу права оренди земельної ділянки (надалі -
ПорядОК) розроблений відповідно до Конституції України. Земельного кодексу Украіни, 
Господарського та Цивільного кодексів України, Бюджетного кодексу Украіни, Законів 
УкраіНІ! «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оцінку земель», «Про оцінку 
майна, майНОВІfX прав та професійну оціночну діяльність», «Про оренду землі», іНШllХ 
Ilормативно-правових ВІстів з питань регулюванняземельних відносин в Україні. 

1. Загальні положення 

1.1. Цей Порядок визначає процедуру підготовки, організаціі та проведення 
земельного аукціону (далі - аукціон) 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 проведеННJI земельних торгів, за _ою об'єкт торгів продається 
учаснику, що запропонував за нього найвищу ціну, яка фіксується у ХОді проведення торгів 
ліцитатором; 

- гарантійний внесок - внесок, який має сплатити претендент до подання заяВl1 на 
участь у аукціоні як забезпечення 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 проведення земельного аукціону; 

- земельна рнка - земельна ділянка орієнтовною площею 0,040 га, розташована в 
м. Бровари по вул. Черняховського в районі розміщення будннку Н!!25, з цільовим 
призначеННJIМ - землі комерційного використання; 

- крок аукціону - мінімальна надбавка, на яку в ході аукціону здійсшоється 
підвищення стартової та кожної наступної ціни лота; 

_ ліцитатор - представник організації, якв проаодить аукціон, - фізична особа з 
ВЇДПОВЇДВОІО підготовкою тalабо досвідом проведення торгів, яка безпосередньо проводить 
торги на аукціоні; 

_ лот - право на оренду земельної ділянки з ВllЗначеними умовами ії ореНДІІ, що 
ВИC'l'8ВЛJlється для продюку на аукціоні; 

- організатор - Броварська міська рада; 

_ організація, Jlка проводить аукціон - спеціалізована ~рr:aніз~ія, я~а має необ~ідні 
для проведення аукціону приміщення, обладнання та фахІВЦІВ з ВІДПОВІДНИМ ДОСВІДОМ 
роботи; 

_ орендодавець земельної ділянки - Броварська міська рада; 

_ переможець - ~соба з числа учасників, ва у ході аукціону запропонувала за лот 
найвищу ціну; 



L. 

- peЄ~8Цi~ внесок - внесоІС, JIICНЙ претендент сплачує за реєстрацію його JП( 
учас~а аYJЩ1~НУ І JIICИЙ СПРJIМовуєтьCJI на покритrJl витрат щодо проведеНВJI аукціону; 
РОЗ)ІІР реєстрацІЙНОГО внеску осоБОIО становить 17 (сімнвдцвть) rpивень; 

- стартова цi~a -: ціна права на оренду земельної дimmки, з воі розпочинаєтьCJI 
продаж лота на аУКЦІОНІ; 

- уповн~важена особа - визначена Броварською міською рвдою юридична особа, 
вка здійсlПOЄ ПІДГОтовку лота до продажу на аукціоні; 

- уповноважена особа учасника - особа, ва діє в інтересах претендента на підставі 
належним чином оформленої довіреності або cтaтyry (положеНВJI, засновницького 
доroвоРУ) учаСНИІСа - юридичної особи; 

- учасНИІС - особа, ва відповідає встанОВJIеним цим ПоложеННJIМ та чинним 
З8Хонодавством вимогам, подала відповідні документи та зареєстрована Виконавцем 
відповідно до цього ПоложеНВJI. 

1.3. Орендарем земельної дїJIJIнICИ може бути rpомlIДJIIППI Украіни та іноземної 
держави, особа без ГPOMaдJlНCТВa, українська та іноземна юридична осоБL 

1.4. РішеlDlJl про HВДaннJI земельної дi.mшки в оренду за результатами аукціону 
затверджує Броварська міська рада на підставі Протоколу аукціону та документів, що 
підтверджують СПJIату Переможцем визначеної за результатами аукціону ціви лоту 
відповідно до уклвденого договору купiВJIi-продажу права оренди. 

1.5. Уповноважена особа має право відмОВИТИСJl від проведеВНJI аукціону не 
пізніше, ніж за 1 О днів до його проведеНВJI з обов'изковою публікацією офіцiRвої 
інформації про скасуванп аукціону із зазначеННJIМ причини скаСУВIIDIJI на офіційному 
сайті міської ради у мережі Інтернет. РішеВВJI Уповноваженої особи щодо відмови від 
проведеНВJI аукціону може бути скасоване Броварською міською радою. 

ПовідомnеlDlJl про скасуванп аукціону не пізніше ніж наступного ДНJI піCJIJI 
прИЙDТDI рішеВВJI про його cкacyвaввJI надсиnаєтьCJI Організатором усім учасникам, JПd 
ПОдaJIИ ЗlJIВи про участь В аукціоні та ліцитатору. 

У разі cкacyвlВВJl аукціону Уповноважена особа повертає учасникам реєстраційні 
та raравтійні внески, СПJIачені ними у зв'изку З поДaввJIМ зlJlВ про участь В аукціоні, не 
пізніше ніж ПРОТJlГOм п'яти банківських днів. 

РішеВВJI про cкacyвlВНJl аукціону може бути оскаржено в судовому порJJДICy. 

1.6. Контроль за підготовкою та проведеННJIМ аукціонів здійСIПOЄ Організатор 
безпосередньо або через свої органи. 

2. ПоввоважеВRR щодо орrавізаціі та проведеввв аукціону 

2.1. З метою безпосередньої підготовки та проведеВНJI аукціонів, Броварська міська 
рада призначає Уповноважену особу. 

2.2. Уповноважена особа має наступні повноважеВНJI: 

- здійснює підготовку лоту до аукціону; 
_ опрИJПOДВJOЄ інформацію про проведеRВJI аукціону, умови участі в аукціоні, 

відмову від проведеВВJI аукціону; 
_ забезпечує ознвйомлеВНJI Учасвиків з інформацією щодо проведеIIIIJI аукціону (в 

ТОму числі з цим ПОРJJДICом), інформаціЄЮ по лоту, умовами оренди; 

- приймає документи від УчасИИКЇВ; 



- відкриває окремий банхівський рахунок ДJIJI обсnyroвування аукціонів; 

- .піцитатора yxnвдає договір з організацією, JIJCВ проводить аукціон; 

- прийм~є від Учасників реєстраційні та гарантійні внески, реanізує інформаційні 
пакети по аукЦІОНУ; 

- ~epeдaє організації, ва ~роводить аукціон, до~енти, необхідні ДJIJI реєстрації 
УчасВИlC1В в день проведення аУКЦІОНУ та проведення аукЦІОНУ; 

- повертає сплачені гарантійні внески Зареєстрованим учасникам JIXЇ не перемогли 
в аукціоні (крім випадків, визначених цим Положенням); , 

- піCJDI ПРИЙВJrn'я Рішення про HaдaнНJI земельної дinJlнки в оренду за результатами 
аукціону, перераховує на визначений Броварською міською радою рахунок гарантійні 
внески ПеремоЖЦJI; 

- приймає рішення про припинення та/або поновлеННJI аукціону у випадку 
вИJlВJlеВВJI порушеННJI порядху проведення аукціону, ве може вплинyrи на його 
результати, а ТIUOXO у інших випадках, передбачених цим ПОРJIДXом; 

- приймає рішеВВJI про поновлеННJI торгів по лоту або припинеННJI аукціону, у 
випадку копи Переможець відмовився від підписання протоколу аукціону; 

приймає рішеННJI про визнВННJI недійсними результатів аукціону в разі 
BlUlВJleВВJI ПЇCJDI захівчеННJI аукціону порушень, JIXЇ вплинули (могли вплинyrи) на його 
результати. 

2.З. ОргавізaцiJl, па проводить аукціон, зanyчається до проведеННJI аукціону 
Уповноваженою особою. 

2.4. ОргавізaцiJl, па проводить аукціон, має наступні повноважеННJI: 

оргавізовує підготовку приміщеВВJI, облвдвВНВJI та персоналу ДJUI 
безпосереднього проведеННJI аукціону; 

- проводить реєстрацію Учасвихів в день проведеННJI аукціону; 

- за поroджеВВJIМ з Уповноваженою особою та відповідно до цього ПорJlДX)' 
приймає рішеННJI щодо допуску на аукціон третіх осіб; 

- самостійно призначає .піцитатора ДJIJI проведеННJI аукціону; 

- забезпечує ДОТРИМВНВJI порJlДX)' під час проведеВВJI аукціону; 

- сXJIВДВЄ протокол про результати аукціону. 

3. Підrотовка лоту до продажу ва аукціові 

З.l. Пiдroтoвка аукціону триває не більш JIК один місяць та ВІШЮчає забезпечеННJI 
ОРraвiзатором або (у випадках визначених цим ПОРJIДXом) Уповноваженою особою: 

- звмовлеННJI експертної грошової оцінки лота та затверджеННJI ~PТOBOЇ ціви лота; 
експертна oцimca проводиться відповідно до МетОДИІСИ, затверджеНОI ~ОСТ8Вовою КМУ 
від 11.10.02 р • .N'еlSЗl. Стартова ціна лота дорівнює цінн, встановлен01 за Результатами 
експертної грошової оцінки; 

- виroтoвлеННJI технічного паспорта земельної дimmки; 
оренди земельної ДЇJШDCИ на - оприmoдвеННJI повідомnеВВJI про продаж права 

аукціоні ПlJUlXом: 
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- опубniкyв8ВВJI оro~оmеlПlJl в raзеті Броварської міської ради «Брова ська 
П8ll0Р8МВ») та ва веб-саАті Броварської міської ради із зазначенНJIМ розмі:' та 
місцсзнаходжеВIUI земeJlЬВОЇ дimmки, її цільовоro призначеННJI номера тenефону за JIICИМ 
можна отрима1'И додаткову інформацію; , , 

- розміщеВIUI ва земельній дimпщі реrcnвмного інформаційного щита; 

- передачу відповідних матеріапів Організатором Уповноваженій особі; 
• - підготовку оргавізаційно-розпоридчої та технічної документації щодо проведеННJI 

а)'lЩ10НУ; 

- ПРИЙlUlТТJI ЗВJIВ на участь в аукціоні. 

3.2. Аукціов ПРОВОДИТЬСJl виlCJIЮЧНО за умови виконВННJI зазначених в пункті 3.1 
цього Поридку. 

3.3. ДокумеВtи щодо лота, JIICИЙ ВИCТВВJIJIЄТЬСJl на аукціон, ФОРМУЖОТЬСJl 
Уповноважевою осоБОJО в окрему справу і піcnи закінченНJI аукціону передвютьCJI йоro 
перемоXЩlO за умови, що вів здійснив відповідно до договору купівлі-продажу права 
оренди земельвої дimппcи розрахунки за придбаний на аукціоні лот. Переможець піcnи 
yJCJIвдевu доroВОРу оренди земельної дітппси, передає його ДJIJI державної реєстрації в 
установлевому порJlДК)'. 

3.4. Умови, оroлошені перед проведеННJIМ аукціону, під час yrcnaдeННJI договору 
оренди зміні ве пiдmmuoть. 

3.5. Броварська міська рада затверджує технічний паспорт земельноі дimппcи, що 
ВИСТ8ВJIJIЄТЬСJl ва аукціон, дату проведеНВJI аукціону та істотні умови договорів оренди. 

3.6. на підставі рішеНВJI Броварської міської ради Уповноважена осоБІ, не пізніше 
п за 30 днів до проведеВВJI аукціону ОПРИnЮДlПOє в газеті Броварської міської ради 
«Броварська панорвмВ») та на веб-сайті Броварської міської ради у мережі Інтернет 
офіційну інформацію про проведевu аукціону. 

3.7. Офіційна інформaцiJI про проведевu аукціону має вкmoчати такі відомості: 

- дату та час проведевu аукціону; 

- місце проведевu аукціону; 

- характерИCТИJCИ лоту, щО ВИCТ8ВЛJIЄТЬCJI ва аукціов, із зазвачеВВJIМ: 

- місцезнаходжеВВJI земельної дimппcи; 

- ПJJощі земельної дimппcи; 

- цільового призвачеВВJI земельної дimппcи, допустимих та пріориreІВИХ видів її 
використанви; 

- містобудівних умов і обмежень забудови земельної дimппcи; 

- стартової ціви лоту; 

- умови участі в аукціоні; 

- розмір rарантійвоro та peEcтpaцiiiвoro ввесків та порядок іх сплати; 

- вартість інформаційвоrо пакету; 
- вайменування та місцезваходжевu орraнiзатора, Уповвоваженої особи, 

niцитaтора, вомер телефону за JIКИМ можна отримати додаткову інформацію та дізв~ТИCJI, 
, оо· тexmчною 

.це МОЖНа ознайомитися з технічним паспортом земельНО1 ДUJDJCИ, 

.цОКУМентацією із землеустрою, проепом договору оревди; 



- дату. по~тху та захівчеlUUl ПРИЙМ&IUUI документів ДJIJI осіб що ба_- B~_. 
участь в а)'ІЩIОВ1. ' -UIU&D ~I&&" 

З.8. З моменту оприmoдвеlПlJl офіЦI·ЙВООО 
• Ф .оо У • б • б І ІН ормацll повноввжена особа надає 

моЖJDIВIСТЬ осо ам, JПQ ажають ВЗЯТИ участь в аукціоні, придбати за ціною що 
BCТ8RoвmoЄТЬCJl Уповноваженою особою інформВЦІ·"-"" п..... . ' 

б • ·оо ' nnnn _ет учасника аУКЦІОНУ та 
в_є езкоmтoВНl консультацll з питань проведенu аукціону. 

З.9. Інформаційний пакет має ВКJПQчати інформацію щодо: 

- місцезнаходженu, площі та цільового призначеННJI земельної дimmки; 

- викопіІовlIННJI з генплану, схему розміщенu земельної дimmки; 
- умови використвнu земельної дimmки; 

- істотні умови договору оренди; 

- копію цього ПоложеННJI; 

- інші матеріали і документи (при необхідності); 

- вомер рахунку, відкритого ДJIJI обcлyroвувaнu аукціону; 

- БJlВВl( договору про умови участі в аукціоні. 

3.10. Особа, JIКВ бажає ПРИЙВJIТИ участь у аукціоні, має подати Уповноваженій 
особі з8JIВУ на участь в аукціоні з H8Д8ВНJIМ згоди щодо умов повернеННJI або yrpимaнu 
реєстраційних та гарантійних внесків. Прdм8ННJI з8JIВ розпочиваєтьСJl з моменту 
ОГOJlошеВВJI про проведеННJI аукціону та закінчуЄТЬСJl за 3 робочих дві до дати проведеВНJI 
аукціону. 

3.11. Заива ва участь у аукціоні подаєтьси Уповноваженій особі згідно із 
затверджевою формою (додаток 1). Підпис на З8JIВі керівника Учасника - юридичної 
особи має бути скріплений печаткою цієї юридичної особи. Підпис на З8JIВі Учасника
фізичної особи має бути завірений нотаріальво. 

3.12. Подана заива разом з доданими документами ДJIJI участі в аукціоні 
реєструєтьCJI Уповноваженою особою у журвалі реєстрації (Додаток 2), ій ПРИСВОЮЄТЬcJI 
реєстрвційвий номер. У журналі реєстрації також міСТИТЬcJI івформаціи про дату поД8ВВJI 
ЗВlВи, а також порJJДКОВИЙ вомер з8JIви. 

3.13. Учасвик а)'lЩiону - юридична особа разом із з8JIвою має подати наступні 
документи: 

- вотаріально посвідчені копії установчих документів; 

- копію та оригінал свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи; 

- копію та оригінал платіжного документа про сплату гарантійного внеску; 

- копію та оригінал платіжного документа про СІШату реєстраційного внеску; 

- копію та оригінал ІШатіжвого документа про ОІШату вартості інформaцiliвого 
пакету; 

- довідку про банківський рахунокlрахувки, з JIКИX здійсвюватимyrьCJI розрвх:увки 
за придбану земельну дiшmкy; 

_ копію та оригінал документа, що посвідчує право упо~ов~воі особи ва 
ВИКОR8ВIIJI дій, пов'изввих із проведеВВJIМ аукціону (у випадку веоБXJДIIОCn). 

Цей переліх документів є вичерпним. 
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3.14. УчасlППС а)'ІЩЇову - фізична особа разом із звивою має подати Ba~i 
докумевти: -.J •• o. 

- ~опію та ориriнan свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємЦR 
(дnя nonв, викориCТВIIIIJI JIICИX передбачає підпрИЄМНИЦьку дUшьність); 

- копію та оригінan платіжного документа про сплату гарантійного внеску; 
- копію та ориriнan платіжного доvv.. . 

• 'J ... ента про сплату реєстрацІЙНОГО внеску; 

- коппо та оригінan платіжного документа про оплату вартості інформаційного 
пахету; 

- довідку про б~ківський рах!'lокlр~ки, з JII(~ здійснюватимуться розрахунки 
за придб~ зем~ну ДШJIнку (ДmI фІЗИЧНИХ ОСІб - не ПІдприємців така довідка подається 
за HUВHOCТ1 бавювського рахунку); 

- КО~ія та ,оригін~ документа, що посвідчує право уповноваженої особи на 
виковlUIВJI діі, пов язаних ІЗ проведеННJIМ аукціону (у випадку необхідності). 

Фізична особа також подає свій паспорт та довідку про присвоЄIIНJI 
ідентифікаціЙНого номеру фізичної особи - пла1'lПlXa податків. 

Цей перелік документів є вичерпним. 

3.15. Всі діі, пов'язані із заповнеВВJIМ та ПОдaRIIJIМ ЗВJIВИ на участь в аукціоні, 
виконуютьCJI безпосередньо Учасником або його уповноваженою особою. 

3.16. Уповноважена особа при прИЙJlJlТТi ЗВJIВ Учасників перевіряє: 

- правиnьиість оформлеВНJI ЗВJIВИ; 

- відповідність документів, що додаються дО ЗВJIВИ, переліку, вставовпеному 
ІІ)'ІІІС'І'ВМИ 3.13 чи 3.14 ПоnожеВRJI; 

- відповідність копій документів їх ориriвanам. 

Ориriвanи документів повертаються ЗВJIВНИКУ безпосередньо ПЇcnя заківчеВВJI 
перевірки. 

3.17. Яхщо під час перевірки подвиих документів не ВИJlВЛено помилок та 
порушень, представник Уповноваженою особи: 

- у присутності Учасника (уповноваженої особи Учасника) реєструє подані 
ДОtcyМевти в КllИЗі реєстрації, до пої заноситься поридковиіі номер,· дата, реквізити 
УЧВСІІИКВ або уповноваженої особи. Крім того, в кввзі зазначаЄТЬCJl: 

- ДJIJI фізВЧІІВХ осіб - прізвище, ім'я та по батькові, зареєстроване місце ПРОZИВВВВJI 
та ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб - плаТllИКiв 
податків та iвmиx обов'язкових платежів. Дrш іноземних IpOМ8ДIDI та осіб без 
IpoM8ДJIКcтвa - IpOM8ДRВCТВO, прізвище, ім'я та по батькові (за HВJlВHOcтi), постійне 
місце прожвв8НИJJ за межами Украіни; 

- ДJIJI юридичних осіб (заснованих rpомвдвввми У~аіВИ ~БО І?РИДИЧIDIМИ о~обамв 
Украіни) - ваімевувВIПIJI, місцезнаходжеВRJI, ІДентифІкаційний код зnдво з 
ЄДРПОУ; 

- ДJIJI івоземввх юридичних осіб, спiJIьвиx підприємств - Jl8ЙМевув8В1lJl, 
місцезнаходжеВВJI та держава, в JПCiй зареєстрована така юридична особа та адреса 
реєстрації представНИЦІва в Украіні. 

- засвідчує подані документи своїм підписом та печаткою; 

- зamппає в себе подану Учасвиком ЗВJIВу та копії доданих до неї документів; 
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- видає Учасввху довідку про отрим . . 
(додаток 3), вхідниЙ хвитох, інформаціАну вина ДокумеНТІВ ІЗ зазначеННJIМ їх перenїху 
зазначеSВJIМ ва зворотному боці умов проведка= Ha~~ (ДО)да(дl'ок 4) та картку учасника (із 

п4 'J _ІОНУ одаток S). 
3.18. Інформація про особу Учасника (Аого представника) . • , ЩО МІСТИТЬCJI В поданих 

НlIМ документах, ве ПIДJIJIraЄ розronоmенвю, крім випвдків, уставовnеиих законом. 

3.19. Документи повертаються заявнИtcy без реєстрації у випадках: 
- ВИJlВJlеВIUI помилок, які вппиВВ1ОТЬ на зміС1' заяви. , 
- відсутності на момент поданна заяви документів, передбачених ЦИМ Поnоженням; 
- ПОдaнRJI заяви особою, яка не має на це відповідних повноважень. 
Цей перелік підС111В є вичерпним. 

ПіCJUI виправпеННJI виявnених Помилок Учасник має право подати документи 
повторно • 

. 3.20. Учас~ має право оглянути земельну дimпucy до проведення аукціону. 
Орnunзaтор зобов JlЗавиі створити можливості ДJJJI доступу учасників до земельної 
дішппси з метою її огшщу. 

3.21 .• Зареєс~о~ана заява є підставою ДJJJI yxnвдення з Учасником договору про 
умови учаm в аУКЦІОНІ та набyтrJl Учасником С1'атусу Зареєстрованого учасника. 

4. ПОРВДОК та умови проведення аукціону 

4.1. Аукціон проводиться організацією, JIКa проводить аукціон, на підставі 
договору з Уповноваженою особою не раніше ніж через 30 днів піCJUI опубniJcyванвя 
офіціАвої інформації про проведнвя аукціону. 

4.2. На аукціоні можуть бyrи присyrнi Зареєстровані учасники [ІХ представнихи), 
предСТ8ВІІИХИ органів місцевого самоврJIД)'ВIUIRJI М. Бровари, засобів масової інформації та 
rpoмвдсьхих орraнiзаціі. Iвmi особи можуть бyrи присyrнi ва аукціоні за згодою 
Уповвоваженої особи. Аукціон проводиться за ваявності ве менше двох Зареєстрованих 
учасвихів. 

4.3. У день проведеввя аукціону особою організацією, JIКa проводить аукціон, 
ПРОВОДИТЬСJl реєстрація присутніх УчасВИІСів. Учасвих (його представник) зобов'JIЗаниІ 
пред'JIВИТИ паспорт та (дпJI представВИІСів учасвихів) доручеввя на вчивеввя дій під час 
аукціону, зокрема участь в торгах та ПЇДПИcaвJIJI протоколу про результати торгів. ШCJJЯ 
цЬОГО предС1'аввих організаціі, па проводить аукціон, видає учаснику таБJlИ1DC)' з 
номером, па повертається піCJUI захівчеввя аукціону. 

PeєcтpaцiJ! ПОЧИВВЄТЬСJl за годину та захівчуєrься за 1 О хвиnив до початку аукціону. 

4.4. ШCJIJI огоnошеВВJI початку проведення аукціону предствввик оpraвiзаціі, JIК8 
проводить аукціов, ознайомлює Зареєстрованих учасників та присутніх ва аукціоні осіб з 
основними правилами проведеНRJI аукціону (в частині, що безпосередньо стосуєrься 
ПровсдеRRЯ аукціону ПЇCJIJI цЬОГО оroлоmеНRJI) та оголошує інформацію щодо: 

_ харахтеристих земельної дimuucи (місцезваходжсввя, ~o~, цШьового 
DpизначеВRJl, МОЖJIИВі види фувхціОНaJIЬВоro вихориC1'aВВJl земельНОІ Д1JDIIПOI. умови 
оревди тощо); 

_ загапьної хількості зареєстрованих УчасВИХЇВ, допущених до аукціону; 

- стартової ціви лоту. 
4.5. Проводить аукціон Ліцитатор в наступноМУ порJlДlC)'. 



Аукціон починаєп.си з оголошенu Ліцитатором характеристик лоту та стартов .. 
ціви. Якщо ПРОТJll'ом тp~ox ХВllJIИн піспи триразового оголошенu стартової ціни ніхто o~ 
Зареєстрованих учасНИК1В не висловив бажанu придбати лот за ціНОIО оголошеною 
ліцитатором, або таке бажанu вислови пише один ЗареєстровВІІИЙ уч~ИИІС, аукціон 
прИIJИJlJlєтьси. 

у разі копи про готовність придбати лот за стартовою ціною сповіcтиnи не менш JIIC 

два Зареєстровані учасники,. Лі~атор збільшує стартову ціну, запропоновану 
Зареєстрованим учасником (далІ - ЦІна), на крок аукціону з подальшим послідовним 
зБШьшеНRJIМ ціни. Значенu кроку аукціону встановnюєтьси Ліцитатором за погоджеRИJIМ 
з Qрraнізатором у межах до 1 О відсотків стартової ціни . 

• За~еєстрованим учасникам, пі відмовиnиси придбати лот за стаРТОВОIО ціною, 
raрантійні внески не повертаютьси. 

у ході аукціону Зареєстровані учасники повідоМJlJllOТЬ про намір придбати лот за 
оголошеною Ліцитатором ціною двома способами: піДlUlТl'JIМ табnички з номером, 
повернутим до ліцитатора, що засвідчує прийнятrи ціни, запропонованої ліцитатором 
(прНЙllJ1ТТи пропозиції ціни без голосу), або піДlUlТl'JIМ табnички з одночасним 
оroлошенuм своєї пропозиції стосовно ціни лота, ика повинна бyrи більшою, ніж названа 
JIiцвтaТOPOM ціна, мінімум на один крок аукціону, але обов'изково кратною кроку 
(пропозиціи ціви з голосу). 

Якщо запропонована Зареєстрованим учасником ціна перевищує оголошену 
JIiцвтaТOPOM ціну, ліцитатор називає номер учасника і повідОМJUlє про ЙОГО пропозицію. 

у разі копи ціна, запропонована з голосу одним із Зареєстрованих учасників, 
більша за ціну, оголошену Ліцитатором, але не кратна кроку аукціону, mцитатор тplUCТ)'Є 
таку пропозицію JII( згоду Зареєстрованого учасника збільшити ціну на відповідну 
кількість кроків аукціону, називає номер цього Зареєстрованого учасника і запропоновану 
вим ціну, кратну кроку аукціону. 

Мовчанни Зареєстрованого учасника, що першим пiдuв табличку з номером піепи 
оroлошеННJI ліцитатором ціни, ТРlUCТ)'єтьси п згода Зареєстрованого учасника на 

. запропоновану Ліцитатором ціну. Шепи цього Ліцитатор називає номер Зареєстрованого 
учасвика, що першим підвив табличку, і оголошує наступну ціну, збільшену на крок 
аукціону. 

у разі копи ПРОТJll'Oм трьох хвиnин піепи триразового повтореННJI оставвьої ціни не 
буде запропонована вища ціна, Ліцитатор закінчує торrи за лотом одночасно з ударом 
аукціонного молотка та проголошенuм слова "Продано", називає ціну продажу лота, 
номер ПеремоЖЦJI і ВlIКJIИКВє його ДJUI підпис8НВJI протоколу, JIКИЙ ведстьси під час 
аукціону. 

4.6. За результатами аукціону організаціи, JII(8 проводить аукціон, складає проток,?л 
в вому зазначає: 

- назва лоту; 

- стартова ціна лоту; 

- результати торгів (остаточна ціва продажу); 

- прізвище, ім'я та по батькові або Haiмeнyв8НВJI Переможци. 

4.7. Протокол аукціону підписуєтьси Переможцем і Ліцитатором та затверджуєтьCJI 
Уповноваженою особою у день проведеННJI аукціону. 

Одразу піепи закінчеННJI аукціону підписавиі ліцитаторо~ • пр~кол аукціону 
передаєтьCJI уповноваженій особі. Шепи сплати переможцем КОМІсійно! винагороди в 



строк не більше З днів з ДВJI проведеНIIJI аУКЦI'ону у 
повноважена особа передає 

переможцю ВИТП з протоколу. 

Переможець, ~ ~ідмОВИВСJl від підписанllJl протоколу, позбaвnяєтьCJI права на 
поДВJIЬ~ участь в аУКЦІОНІ. Д~ протоколу ВНОСИТЬСJl запис про відмову ПеремоЖЦJI від 
йоro пlДllИC8IПIJ(. У цьому разІ протокол пiдnиСУЄТЬСJl Ліцитатором та затверджуєтьCJI 
Уповноваженою особою у день проведеНIIJI аукціону, сума гарантійного внеску 
Переможцю не повертаєrLСИ. 

За умови HВJlВHOCТЇ достатньої кількості Учасників, що ВИJlВИЛИ бвжанu придбати 
лот, Уповноважена особа поновлює торги у день проведенИJI аущіону. 

4.8. Кошти сплачені Зареєстрованим учасником JIК реєстраційний внесок та за 
інформаційний пакет поверненню не піДJIJIГВЮТЬ. 

4.9. Копіи Протоколу та документи, що підтверджуІОТЬ сплату Переможцем 
визначеної за результатамИ аущіону ціни лоту відповідно до укладеного договору 
купівлі-продажу права оренди є підставою ДJIJI ПРИЙНJlТrJl рішеНIIJI Організатором про 
ук.падеННJI між Броварською міською радою та Переможцем договору оренди земельної 
дішІвки. 

4.10. Усі спори (розбіжності) щодо поридку проведеRНJI аущіону розв'ИЗУЮТЬСJl 
(врегульовуютьси) під час його проведеRНJI організацієtо, JIКВ проводить аущіон, за 
поroджсВВJIМ з представником Уповноваженої особи. 

4.11. Гарантійний внесок перерахОВУЄТЬСJl всім Учасникам відповідно до пункту 7.2 
цьоro Поридку на іх поточні рахувхи, зазначені в документах, ві додаІОТЬСИ до ЗВJIВи про 
участь в аукціоні, крім ПеремоЖЦJI та Учасвиків, ві не ВИJlВВJIВ бlDКВВВJl придбати лот за 
~ртовою ціною. 

4.12. Реєстраційні внески поверневвю не ПЇДПJIraють, крім випадків, передбачених 
цим ПорJIДКОМ. 

4.1З. під час проведеНВJI аущіону (від моменту його початку до заверmеВНJI) не 
ДОЗВОJlJlєrLСИ: 

- В'1'рyчRВНJI В будь-JIКИЙ спосіб у торги осіб, що не ЗlUllШені в торгах за конкретним 
лотом; 

- переміщеВВJI у залі, де провоДІТЬСИ торги, без дозволу Ліцвтатора; 

- вчивеВВJI інших дій, що порушують поридок проведеВНJI торгів. 

4.14. Ліцитатор ДJIJI ycyвeВНJI порушень та поновnеНВJI поридку має право: 

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

- вимагати від Зареєстрованого учасника чи присутньої особи ЗВJ1В1ПИіИ ЗВJI торгів 
за неодноразове порymеВВJI порRДКy проведеВНJI торгів; 

- тимчасово ПРИІІИНИТИ проведеВНJI аукціону та оголосити перерву у разі 
ПОрушеВВJI Зареєстрованими учасниками правил проведеВНJI торгів. 

S. Результати аукціону 

5.1. ПРОТJII"Oм ЗО днів піCJJJI проведеВНJI аукціону Уповноважена ОСОб~ пубпіхує в ~ 
газеті Броварської міськоі р8ДИ «Броварська панорамВ)) або на веб-сайті БроваРСЬКОI 
міської ради повідомnеННJI про результати торгів із зазначеВВJIМ: 

- мiCЦJI po3ТВIIJYВВВВJI та розміру земельної дimппcи; 
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- ціви продажу права оренди • земельної дinянп. визначеної за резvльта ......... 
аухФОІІ)';J' , .. _-

- цinьOBOГO призначенНJI зеr.lельної ділянп. 

5.2. Аукціон визнаЄТЬСJl таким. ЩО не відБУВСJl. У разі: 

- відсутності Учаснихів або HIJIВHOCТЇ на торгах лише одного Учасниха; 
- кOJШ жоден з Учасиихїв не запропонував ціну. вищу за стаРТОВУ; 

- не підписанни Переможцем Протоколу із зазначеННJIМ результатів аукціону; 
- не підписанни Переможцем доroвоРУ купівлі-продажу права оренди У 

встановnений цим ПОРJJДXом термін; 

- неСІШати в устанОВJIенRЙ строк Переможцем нanежної суми за придбаний пот; 

- не підписанни ДОГОВОРУ оренди в терміни. визначені цим ПОРJIДICом; 

- припиненНJI та не ПОНОВJIенНJI аукціону в випадках. передбачених цим ПОРJIдКом; 

- в p~i ВИJlВnеННJI піCЛJI закінченНJI аукціону порymень, пі вплинули (могли 
впmшyти) на иого результати; 

- в інших випадках передбачених цим ПОРJIдКом. 

РЇШеВНJI про визнlIННJI аукціону таким ЩО не відбувси. приймвєтьси 
Уповноваженою особою у триденний строк піCЛJI винихненНJI підстави ДJUI такого 
ВВЗIIIIIВJI. 

В разі вивихвеВНJI підстави ДJUI визнaввJI аукціону таким. ЩО не відбувси. 
,Уповноважена особа невідкладно повідоМЛJIЄ про це ОрганізаторІ. 

РЇШеВНJI про визнaвнJI аукціону таким. ЩО не відбувси може бути оскаржено у 
судовому поридку. 

5.3. Результати аукціону. проведеного з порymеRВJIМ вимог цього ПорJWCY. можуть 
бути визнані у судовому порJWCY недійсними. 

ВизнlIВВJI результатів аукціону недійсними тпве за собою визнaвнJI недійсним 
договору оренди. укладеного з Переможцем. 

5.4. У разі приiburrrJl рішеВВJI про визнaвНJI аукціону таким, ЩО не відбувси, або 
визнlUIВJI недійсними його результатів. повторний аукціон може бут проведений не 
пізніше ніж через шість мїсиців з ДВJI набyтrJl чинності таким рішеВВJIМ. 

Якщо повторний аукціон проводитьси у ЗВ'ИЗІСу З ТИМ. щО жоден з учасвихів не 
ВІШІИВ бажаввя придбати відповідний пот за ціною, вищою за стартову, можливе 
ЗввжеВВJI стартової ціви лота Організатором, але не нижче ціви. що визначена за 
результатами експертвоі грошовоі оцівІСи, з дотримllВВJlМ вимог, уставОВJIевих цим 
ПОРJJДКОМ. 

Повторний аукціон ПРОВОДИТЬСJl відповідно до цього ПоPJlДК)'. 

5.5. До участі у повторному аукціоні не допускаютьси Переможець попередніх 
торгів, що не СІШатив в уставовnевий строк вартості лота за договором, відмовивси від 
YJШвдеВВJI договору оренди земельної дimппcи чи від підпис8ВВJI протоколу із зазначeввJIМ 
результатів аукціону. 

5.6. У разі ВИJlВJJеВВJI порушень порJJДК)' проведеВНJI ayкцi?II)',.~ впливають на 
об'єrrивність визначеВВJI ПеремоЖЦJI, призвоДІТЬ до ДИСІСрИМlВВЦU Зареєстрованих 
Y'fIcIlИIdв або iвmим ЧИНОМ порушують іх правІ, Уповноввжена особа має право визнати 
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аукціон ТІІКИМ, що не відбувCJI та РОЗПОllати організацію повторних торІів про що 
повідомвтв Оргавізатора. 

6. Укладання дo~~~opiB купіВЛі-продажу права ореНДІІ земельноі ділянки та 
ореВДІІ зеМeJlЬНО' ДШRНКU 

6.1 •• На підставі за~ердженого протоколу аукціону Організатор та Переможець 
зобов'язанІ прот~м 3 банювських днів укласти договір купівлі-продажу права оренди, а 
Переможець зобов JlЗаний перерахувати кошти за придбаний лот (за вирвхувВIIВJIМ суми 
raравтійвого BHec~) протягом 5 банківських днів з дати укладеННJI цього договору на 
ввзнаlleRИЙ ОргавlЗатором рахунок. 

Якщо Переможець не вніс нanежної до сплати суми в строк, передбаllений абзацом 
першим цього пункту, гарантійний внесок йому не повертаЄТЬСJl. 

6.2. Договір оренди земельної дiJuпucи пiдпиraє HoтapianьHoмy посвїД1Іенвю та 
державній реєстрації. 

6.3. Усі витрати, ПОВ'JlЗані з УКЛaдaниJIМ та нотаріanьним посвїД1ІеННJIМ договору 
кyпiвni-продажу права оренди земельної дimmки та договору оренди земельної дimпucи, 
несе її Орендар. 

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

6.5. Умови договору, не зазвачеві в типовому договорі, умовах проведеВВJI 
аукціону та рішеВIIJIX Броварської міської ради, прИЙВJ1ТИX згідно з цим Поридом, 
.ввзначаютьСJl за погоджеВВJIМ сторін. 

6.6. Договір оренди укладвєтьCJI в 1 О-ти деввий термін з моменту прИЙВJlТrЯ 
рішеВВJI Броварською міською радою про вадавви земельної дimппcи в оренду та протJП'OМ 
30 кanевдарвих днів піCJIJI його укладeВВJI пiдпJIraє державній реєстрації. 

6.7. У разі відмови Переможци укласти Договір оренди земельної дiJuпucи аукціон 
ВВЗВ8ЄТЬCJI Т8КІІМ, що не відбувси, а гаравтійвий внесок Переможцю не повертаєтьси. 

6.8. Право оренди земельної дiJuпucи ВИllИDє У Орендаря піCЛJI підпиСВВIIJI акту 
ПРИЙМВllllJl-передачі земельної дimппcи згідво з укладеним договором оренди. 

7. Порядок розподілу та ввкорвставня коштів від проведення аукціону 

7.1. ПроведеВВJI робіт з підготовки лоту до продажу на аукціоні здійснюється за 
рахунок коштів Уповноваженої особи з наступним вiдmxоду8анним за рахунок 
реєстраційних внесків yqасників аукціону. ПроведеВВJI аукціону та ВИШІата винагороди 
Ліцитатору здіісвюєтьси за рахунок коштів реєстраційвих внесків учасників аукціону. 

Розмір реєстраційного внеску визначаєтьси Уповноваженою особою та 
обчиcmoєтьCJI з ypaxyв8ВВJIМ потреби у покритri витрат, ПОВ'JlЗ8НИХ з організацією та 
проведеВВJIМ аукціону. 

7.2. У разі відмови Уповноваженої особи від проведеВВJI аукціону сплаllеВЇ суми 
реєстраційних внесків за вирахувaвнJIМ платежів за банківські перекази повертаІОТЬCJI у 
п'JlТИДеlПlИЙ строк з моменту прИЙВJm'Я відповідного рішеННJI усім УчасВІІК8М у по~ому 
обсизі, а витрати Уповноваженої особи, ПОВ'JlЗаві з організацією та проведеННJIМ ayxц10вr, 
вiдmxОДОВУЮТЬСJl за рахунок Організатора. В інших випадках суми реєстраціАввх внесКІВ 
не ПОВертаІОТЬси. 
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C~ ra~~ BHeC~B за вирахуванRJIМ rшатежів за бавхівські перекази 
ПРОТJll'OМ п пи amaвських днІВ з MOM~ВТY ПРИЙШnТя рішеНRJ1 про надано земeJlЬНОЇ 
дiJDIIПCИ В оревд! за результатами аукЦІОНУ, ПРИЙШnТя рішеНRJ1 про визнанRJ1 аукціону 
Т8J(IIМ, що не ~lДБУВСJl, або внзн~ недійсними ЙОГО результатів повертаються усім 
УчасJIИI(8М, JIКI не були визнанІ Переможцнми, крім випадків, передбачених цим 
ПорJIДКОМ. 

7.3. Уповн~в~ена особа відповідно до договору з ліцитатором сrшачує йому 
вивaroроду У рОЗМІрІ, що зазначається у договорі. 

7.4. Прав~ на оренду земeJlЬНОЇ дiJuппcи не може буш придбане за рахунок 
бюджетних коШТІВ. 

7.5. Івоземві юридичні особи, іноземні гром8ДJIIIИ оrшачують вартість лотів 
відповідно до закову в національній Bвmoтi на ЗIU'8JlЬВИХ підставах і пише з банківських 
pвxymciв. 

7.6. Сума raрантійвого внеску, сплаченого Переможцем, зараховується в рахунок 
BНXOH8RRJI вим зобов'язань за ух.ладеним договором купівлі-продажу права оренди 
земельної дiшmки і перераховується Уповноваженою особою на рахунок Організатора 
протJ1ГOМ одвого банківського ДRJ1 наступного за днем піДПИСaRRJ1 протоколу аукціону. 

У разі відмови від yxnaдeRRJ1 договору купівлі-продажу гарантійний внесок 
Переможцю не повертається. 

7.7. На рахунок Уповноваженої особи НIдXОДЯТЬ кошти: 

- від реалізації Учасвихам інформаційних пакетів; 

- реєстраційні внески; 

- гарантійні внески. 

7.8. Кошти, що вадііЬпли Уповноваженій особі від реалізації Учасвихам 
івформaцilвиx пакетів та реєстраціЙНі внески не повертаються Учасвихам, та 
ВИКОРИСТОВУЮТЬСJl Уповноваженою особою ва покрИТl'Jl витрат з підготовки та 
проведеRВJI аухціовїв, а також на підготовку наступних аухціовїв. 

8. Умови оренди 

8.1. Істотними умовами договору оренди, зокрема є: 

- yxпaдeRВJI договору оренди згідво з типовим договором, затвердженим 
ПОCТ8RОВОЮ Кабінету Міністрів Ухраіви від 03.03.04 р. N!!220 та умовами, визначеними на 
аухціоні; 

рік; 

- ВИХОРИCТВRВJI земельної дimIвки за цільовим призначеRВJIМ; 

- умови вихориCТIIIIВJI земельної дimIвки; 

- встановлеRВJI для земCJIЬВОЇ дimIвки обмежень та обтJlЖень; 

- дотрим8RВJI державних будівельних норм. 

8.2. Істотні умови договору оренди, встановлені Оргавізатором: 

- термів оренди: 25 років; 
- розмір оревдвої плати: 10% відсотків від нормативної грошової оцівхи землі на 

- здійснеRВJI відрахувань на розвиток соціальної та інженерної інфраструктури 
.ucтa: 10% загальної кошторисної вартості будівВИЦІва об'єкта містоБУДУВ8RRJI, 
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І1наqспоі згідно 3. державНИМl1 будівеЛЬНIІМИ нормами, без урахуваШlJl 

8~"""aT 3 придб8НJUI та видшення земельної дїJulHKll, звільнення будівельного мві1данчика 
8par у. . • будївeJIЬ, спор Д та lшкеllеРНltх мереж, вnаштуванНJI внyrplШНЬО- та 

:~амaDданЧИJ(ових інженерних l\lереж і споруд та транспортних комунікацій. 
8.3. Про умови оренди Ма1ОТЬ бути поінформовані всі УчаСНltКН. За цієї YMOB~ 

О raяізатор може відмовити ПереМОЖЦ10 в укладенні norOBOpy оренди на Yl\IOBВX, JlКІ 
JI~РізJUD01'ЬСJl від істотних умов, ВJІзначеНJtх згідно з цим Поркдком. 

ВиконytОЧ1fit обов' Jlзки міського 
roловн - секретар ради 

1.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицією 
постійної комісії з питань ... 
розвитку та благоустрою теРИТОРІИ, 

земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій -
начальника земельного відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

r 
! 
і 

3асtyПИИК міського голови 
В.О.Андрєєв 



РеєcnpaцШвиii номер ЗВJJВИ ____ _ 

дата реєстрації СС_» ____ 200_ р. 

РеєС1Ратор _________ _ 

ЗАЯВА 

Додаток 1 

до Порядку проведенu аукціону з 
про~ права орендИ земельної 
д!ляики в м. Бровари, в редакції 
РlшенИJI Броварської міської ради 
від ~б .иeиt9~ 2009 р. 
Н!! ІИ'-ІГ-Р-;J-

на у.,асn,ь у аунц;он; з продажу права оренди земельно' ділянкu 

Прошу допустити до участі в аукціоні з продажу права оренди земельної дinпxи 
ПJlоlЦеІО ra, розташованої в м. Бровари . 

зшник (повне НlЙМевувaRИJl) - -------------------------------, 
Ідентифікаційний код або номер - ________________ , 

Свідоцтво про державну реєстрацію (для юридичних осіб та фізичвих осіб _ 
суб'єпів підприємницької дiJшьності) - . 

МісцезнвходжеНJDI (місце проживВJIНJI) - _____________ _ 

Керівник або уповноважена особа-_________________ , 

Паспорт - }& , виданий «_» ______ р. ___ _ 

Документ, що посвідчує повноввжеВНJI керівника або уповноваженої особи - _ 

Реквізити банківського рахунку Д1Ul повернeВНJI гаравтійного внеску: 
Бох ________________________________________ ___ 

отр~ач: ___________________________________ __ 

}&pвx~:----------------------------------
Код отримувача: _____________________ _ 

мфО: ___________________________________ __ 

З умовами та правилами проведеВВJI аукціону ознайомлений та зобов'IЗУЮСЬ іх 
ВИКозувати. ВИCJIОВJПOю згоду щодо умов сплати комісійної вивaropоди організації, па 
проводить аукціон, повернеВВJI або yrpимlUlНJl реєстраційних та гаравтійвих внесків. 

«_» 200_ р. 

м.п. (прізвище та ініціали) 



(3В0РОn"'Я сmОРОllа) 

Перелік документів, що додається до заяВІ! 
ІОРІІДІІЧІІD особа: 

- нотаріально посвідчені копії устанОВЧIІХ документів; 
- копія та оригінал свідоцтва п . оо ро державну реєстраЦllО IОРИДИЧНОI особи; 

- копія та оригінал платіжного документа про сплату гарантійного внеску; 
- копія та оригінал платіжного документа про сплату реєстраційного внеску; 
- копіІО та оригінал платіжного документа про оплату вартості інформаційного 

пакету; 

- довідка про ба~tківський рахунок/рахунки, з ЯКІJX здіЙСНlOватимyrься розрахунки 
зв придбану земельну ДІЛЯНКУ; 

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

- довідка про відсутність заборгованості по заробітній платі; 

- копія та оригінал документа, що посвідчує право уповноваженої особи на 
ВIІКОНання дій, пов'язаних із проведенням земельного аукціону (у випадку необхідності). 

фы�чнDD особа: 

- копія та оригінал свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-піДПР'IЄМЦЯ; 

- 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 здійснюваТИМУТЬСJl розрахунки 
за придбану земельну дЇJIJJнкy; 

- копія та оригінал документ&, що посвідчує право уповноваженої особи на 
виконВННJI дій, пов'язаних із проведеннJIМ земельного аукціону (1. випадку необхідності); 

Виконуючий обов"язки міського 
голови - секретар ради 



ПОДАННЯ: 

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

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Л.М.Гудименко 

В.О.Андрєєв 



Додаток 2 

до Порядку проведеRНJ( аукціону з 
продажу права оренди земельної 

дimппcи в м. Бровари, 
затвердженого ріmеlПlJlМ 
Броварської міської ради від _ 

J,Є.ІІ. 2009 р. 
Н!! IН9-1;Г"9Г 

Журнал реєстрації 

ЗaRВ Учасник;в аукц;ону 3 npoda3lCY права оренди ЗЄJIleJIЬНО; ділвНКIІ 

1. Реєстраційний номер 
ПО~ ______________________________________ ___ 

2. Дата реєстрації; номер 
доручеRНJ(~ __________________________________ __ 

з. НalменувEUПIJI Учасника - юридичвої особи 

4. ПріЗвище, ім'я та по-батькові Учасника - фізичної особи, або представника Учасника-
юр~оїособи ____________________________________ __ 

s. МісцезнаходжеВВJI або місце прожив8НRJI Учасника (поштові 
реDізюи)~ ______________________________ __ 

6. Бавківські 
реDізюи~ _______________________________________________ ___ 

7. Документ про сплату реєстраційного внеску 

8. Документ про сплату гарантіЙНОro внеску 

9. Документ про оплату інформаційнОro пакету 

10. З земельною ДЇJJJIВКою ознайомлений 

11. З правилами проведеВНJI аукціОНУ 

(підпис) 



озиaRо)шеиий і згоден 

12. З ІІОРВДКОМ оплати за ПРИдбаЮlfi 
об'єlСТ ознайомлений і згоден 

13. Картку Учасника аукціону одержав 

14. Із сaнкцiJIми за порушення правил 

ознайомлений і згоден 

15. Достовірність даних, внесених до 

журналу реєстрації, засвідчую 

Документи у кількостї ________ а.ркушів 
IІриЙИJlВ, __________ _ 

Виконуючий обов"азки міського 
roлови - секретар ради 

(підпис) 

(підпис) 

(підпис) 

(підпис) 

(підпис) 

(підпис) 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицієlO 
постійної комісії з питань 

·u 
розвитку та бnагОУСТРОIО теРИТОРJИ, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій -
начanьника земельного відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Л.М.Гу дименко 

В.О.Андрєєв 



Довідка 

Додаток 3 

до Порядку проведення аукціону з 
продажу права оренди земельної 
ділянки в м. Бровари, 
затвердженого рішенням 
Броварської міської ради 

від 27 серпня 2009р. H!~ __ _ 

про отримання документів від Учасника аукціону з продажу 
права оренди земельно; ділянки 

цк довідка видана Учаснику аукціону 3 продажу права оренди земельних ділянок в 
.1. Бровари ___ ~_~_~:--_~ ___ ~ __ ~ ______ ~~~ 

(пріЗВllще, ім'., по-батькові фіЗIІЧНОЇ особll, повне HIAMeНYBIHНR IОРIІДllЧноі осоБІІ) 

ВТО.~,що ______________________________________________ __ 

(HanMeIlYBaHHR УповноважеllОЇ осоБІІ) 

прийняті наступні документи: 

СС_)) _--------

ВИХОН)'lочий обов"язКИ міськОГО 
голови - секретар ради 

200_Р· 



ПОДАННЯ: 

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

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

_~щ-g~-J .М.Гудименко 

В.О.Андрєєв 



Додаток 4 

до Порядку проведення аукціону 3 

продажу права оренди земельної 

ділянки в М. Бровари. 
затвердженого рішенням 

Броварської міської ради 

від 27 серпня 2009р. Н2 ____ _ 

Інформаційна картка на лот . . 
. -. 

Дата проведенНJI аукціону - «_» ____ 200_ року. 

НвйменуввнНJI лоту - право оренди земельної дwнки площеlO __ га, 
розтвшоввноі за aдpecolO м. Бровари, ______________ _ 

Цільове призначенНJI земельної ділянки - ______________ _ 

Строк оренди - років. 

Розмір орендноі плати - ________ гривень на рік. 

Стартова ціна лоту - _______ гривень. 

(посада, підпис, прізвище та ініціалli представНJIIСВ Уповноваженоі особlf) 

м.п. 

Виконуючий обов"JlЗКИ міського 
roлови - секретар ради 



ПОДАННЯ: 

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

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

~rg~-:Л.М.Гудименко 

В.О.Андрєєв 



Додаток 5 

до ПорJJДКy проведеИНJI аукціону ~ 
продажУ права оренди земельНО1 
ділянки в м. Бровари, 

затвердженого pi~eВВJIМ 
Броварської міської ради вІД _ 

2009 р. 

N!!:....-__ _ 

Картка .учасника аукціону 

Дата проведеВRJI аукціону - сс_» ____ 200_ року. 
Нdме~~УЧЕвика-______________________________________ __ 

Прізвище ім'и та по-батькові представника учасника - ___________ __ 

Лот, вапиit претендує учасник: _______________ ' 

(ПDСІд8, підпис, ПРЬВище та ініцівnи представника Vповноввженоі особи) 

м.п. 



(3,ороmня сторона) 

Умови проведення аукціону 

" lRг 3 Ilоnядку проведення аУl(ціону з nрода3lСУ права оренди земельноі 
,ВІІІІ Т' .\... 

uUIЯНl(и" 

4 1 Аукціон проводиться організацією, JПCa проводить аукціон, на підставі 
доroвор; 'з уповноваженою особою не .раніше ніж через ЗО днів після опублікувaннJJ 
офіційвої інформації про провеДННJI аукцІОНУ. 

4.2. На аукціоні можуть бyrи присутні Зареєстровані учас~ики С1Х ~eдcтaв~), 
ставНИІСИ органів місцевого самовридувВJIIUI м. Бровари, зас?БШ маСОВ?І І~ФОРМIІЦ1І та 

=вдсь1СИХ оргавізацій. Інші особи можуть бyrи П~ИСУТНІ на аУКЦІОНІ за згодою 
Уповвоважевоі особи. Аукціон ПРОВОДИТЬCJI за HaJlВHOCТ1 не Meвme двох Зареєстрованих 
учвсвиків. 

4.3. у день проведеННJI аукціону особою організацією, па проводить аукціон, 
проводитьCJI реєC'l'pВЦЇJI присутніх Учасників. Учасник (його представник) зобов'язаииИ 
пред'JIВИТИ паспорт та (дпи представнихів учасників) доручеННJI на вчивеННJI дій під час 
вукціону, зокрема участь в торгах та підписанни протоколу про результати торгів. Після 
цьоro представник організації, па проводить аукціон, видає учаснику табличку з 
вомером, па повертаєтьCJI пістІ закінчеННJI аукціону. 

Реєстраціи починається за годину та закінчується за 1 О хвилин до початку аукціону. 

4.4. ШСтІ оголошеНВJI початку проведеНВJI аукціону представник організаціі, па 
проводить аукціон, ознайомлює ЗареєC'l'pОВаних учасників та присутніх на а)'lЩiоні осіб з 
освоВIDIМИ правилами проведеВВJI аукціону (в частині, що безпосередньо стосуєтьсш 
проведеВВJI аукціону ПЇсли цього оголошеННJI) та оголошує інформацію щодо: 

- характеристик земельноі дішппси (місцезнаходжеВВJI, площі, цільового 
призвачеВВJI, можливі види функціОНВJIЬНого викориCТ8ВIDI земельної дimппm, умови 
орсщци тощо); 

- З8l'8JlЬної кількості зареєC'l'pОВаних Учасників, допущених до а)'lЩiону; 

- стартової ціви лоту. 

4.5. Проводить аукціон Ліцитатор в наступному поридку. 

. Аукціон починається з оголо~еВВJI Ліцитатором характеристик лоту та стартової 
IUВВ. ЯІацо ПРOТJlГOМ трьох хвилнв ШCЛJI триразового оголошеВНJI стартовоі ціви ніхто з 
З~еєстровавих учасників не висловив бвжанни придбати лот за ціною, оголошеною 
JlЩИтaтором, або таке бажанни вислови лише один Зареєстрований учасник, аукціон 
DpIlIlИВJlЄТЬCJI. 

у разі коли про готовність придбати лот за стартовою ціною сповістили не менш п 
двВ ЗареЄС'1'роваві учасники, ліцитатор збільшує стартову ціну звпропоноваву 
Зареєстровавим учасником (далі - ціна), на крок аукціону з поД8JlЬ~ послідовним 
з6UIЬшеВВJIМ ціни. ЗначеНВJI кроку аукціону встановлюєтьCJI Ліцитатором за погоджеlПDlМ 
3 ОРгавізатором у межах до 10 відсотків стартової ціви • 

. За~еєC'l'pОВавим учасникам, ві відмовилиCJI придбати лот за стартовою ціною 
l'IPaВТibi внески не повеpтalОТЬCJI. ' 

у ході аукціону ЗареЄC'l'pоввві учасники повідоМЛJIЮТЬ про намір придбати лот за 
ОГОЛошеною Ліцитатором ціною двома способами: пiднятrJIМ таблички з номером 
ПО8еIUnrlobtr..· .... , 

r-J"- до лщитатора, що засвІдЧУЄ ПРИИllJlТ1'я Ц1ВИ, запропонованої ліцитатором 



JIЙIIIТ1'Я пропозиції ціви без голосу), або пiднJптJIМ табли;ки з о~очасвим 
(пр ше-"" своєї пропозиції стосовно ціни лота, Jlка повинна бyrи бшьшою, НІЖ названа 
оroпо ADAO... . б ' ю кро'"' niциrlТOРОМ ціНІ, мінІМУМ на один крок аукЦІОНУ, але о ОВJlЗКОВО кратно .,~ 

(пропозИЦЇJI ціви з голосу). 
Якщо запропонована Зареєстрованим учас~ико~ ціна пер:вищує огол~шену 

JJiцитатоРОМ ціну, ліцитатор називає номер учасника 1 ПОВІДОМЛJIє про иого пропозицlІО. 

У разі коли цінІ, запропонована з голосу одним із Зареєстрованих учасників, 
бinыDa за ціну, оголошену Ліцитатором, але не кратна кроку аукціону, Шцитатор трактує 
таху пропозицitо JII( згоду Зареєстрованого учасника збільшити ціну на відповідну 
кіпькість кроків аукціону, називає номер цього Зареєстрованого учасника і запропоновану 
впм ціну, кратну кроку аукціону. 

МовЧВВВJI Зареєстрованого учасникв, що першим ПЇДНJIв табличку з номером після 
оroпошеННJI ліцитатором ціни, трактуЄТЬСJl JII( згода Зареєстрованого учасника на 
запропоновану Ліцитатором ціну. Шсля цього Ліцитатор називає номер Зареєстрованого 
учасник&, що першим пiдвJIв табличку, і оголошує наступну ціну, збільшену на крок 
аукціону. 

У разі коли протягом трьох хвилин після триразового повтореННJI останньої ціни не 
буде запропонована вища цінІ, Шцитатор закінчує торги за лотом одночасно з ударом 
аукціонного молотка та проголошеННJIМ слова "Продано", називає ціну продажу лота, 
номер Перемохщи і ВИКЛИJ(ає його ДJIJI підписaннJI протоколу, JIКИЙ ведеться під час 
аукціону. 

4.6. За результатами аукціону оргавізaцiJl, JIКВ проводить аукціов, складає протокол 
в пому зазначає: 

- назва лоту; 

- стартова ціна лоту; 

- результати торгів (остаточна ціна продажу); 

- прізвище, ім'JI та по батькові або нвйменувВIIВJI Переможци. 

у 4.7. Протокол аукціону підписується Переможцем і Ліцитатором та затверджується 
поввоваженою особою у день проведеНВJI аукціону. 

D Одразу після з~еНВJI .a~oнy підписаний ліцитатором протокол аукціо 
ep~CJI уповноваженій осоБІ. Шсля сплати переможцем комісійноі вив ву 
PO~PI 4% від остаточноі ціни продажу лоту в строк не більше З днів з ДНJI ~c;rо-:и в 
а)'JЩiову Уповноважена особа передає переможцю витп з протоколу. пр ед ННJI 

Переможець, JIXИЙ відмОВИВCJI від підписВИНJI протоко"" позбаа ..... єть 
подальшу vuacть •• д .. ~, uu"иa ся права ва 
Іі . ~ - в аукцІОНІ. о протоколу ВНОСИТЬСJl запис про відмову Пер • 
ого ЩЦПИСВВВJI. У цьому разі протокол підписується Ліцитато ом та З емоXЩJI ВІД 

ПУповноваженою особою у день проведеНВJI аукціону сумаР га a.в-n::ерджується 
еремоЖЦlO не повертаєтьCJI. ,р ого внеску 

За умови HIUlВHOcтi достатньої кількості Учасників що вИJlВИЛИ б 
пот, Уповноввжена особа поновлює торги у день проведе~ avvn; ажанвя придбати 

'J.~oнy. 

. 4.8. Кошrи сплачені Зареєстрованим учасником JIК реЄC'rpвц1івий 
IItформаціЙВИЙ пакет поверненвю не lIЇдJuп'ають. І внесок та за 

4.9. КоПЇJI Протоколу та документи, що підтвер 
ВИЗначеної за результатами аукціону ціви лоту вїдпо • ~ сплату Переможцем 
lС)'оївпі-продажу права оренди є підставою ДJIJI пр~1ДНО. до укладен~ro договору 

:JI РlшеННJI Орramзатором про 



yкnaдeHВJI між БроваРСЬКОIО міською радою та Переможцем договору оренди земельної 

дїЛJIНXJJ. 

4.10. Усі спори (розбіжності) щодо порядку проведення аукціону розв'язуються 
(врегуnьовYlОТЬСЯ) під час його проведенн~ організацією, яка проводить аукціон, за 
ПDГОдженням з представником УповноваженОІ особи. 

4.11. Гарантійний внесок перераховується всім Учасникам відповідно до пункту 7.2 
цьoro Порядку на іх поточні рахУНКlі, зазначені в документах, які додаються до заяви про 
участь в аукціоні, крім Переможця та Учасників, які не виявили бажання придбати лот за 
с:таproВОIО ціНОIО. 

4.12. Реєстраційні внески поверненню не підлягmоть, крім випадків, передбачених 
ЦІІМ Порядком. 

4.13. під час проведення аукціону (від моменту ЙОГО початку до завершення) не 
ДD3ВOJIЯЄТЬСЯ: 

- втручання в будь-який спосіб у торги осіб, що не заявлені в торгах за конкретним 
JlОТОАI; 

- переміщення у залі, де проводиться торги, без дозволу Ліцитатора; 

- вчинення інших дій, що порушують порядок проведення торгів. 

4.14. Ліцитатор для усунення порушень та поновлення порядку має право: 

- УС,НО поп~редити Зареєстрованого учасника чи присутню особу про усунення 
порушень, вne не БІльше одного разу за кожний вид порушень; 

- вимагати від Зареєстрованого учасника чи присутньої особи залишити зал торгів 
за неодноразове порушення порядку проведення торгів; 

- тимчасово припинити проведення аукціону та оголосити перерву у разі 
порушенВJI Зареєстрованими учасниками правил проведення торгів. 

ВИКОНуючий обов"язки міського 
roЛови - секретар ради 

І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

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

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Л.М.Гу ДимеНl(О 

В.О.Андрєєв 



Договір 

Додаток 6 

до Порцку проведено аущіону з 
продажу права оренди земельної 

Д1JIJIRКИ в м. Бровари, 
затвердженого рішенuм 

Броварської міської ради від 
.tl.//. 2009 ~ 

Н! ІМ,· lГ-tPГ 

купіВJlі-продажу права оренди зеМeJJьноі діJlЯНКИ 

м.Бровари «_» ____ 200_р. 

Броварська міська рада Киівськоі області (надалі - Продавець) в особі 
що діє на підставі 

_____ з однієї сторони, та _________________ ~ 
(BIIДIIJIЇ - Покупець) в особі _________________ -..J. що діє 

ва підставі • з другої сторони, уклали цей договір про 
ВИКJIвдеве lIIDКЧе: 

1. Предмет доrовору 

1.1. Відповідно до результатів аукціону з продажу права оренди земельної дimппcи, 
підтверджевих протоколом аукціону Н!_ від «_» 200_ року, Продавець 
передає, а Покупцеь оплачує та приймає право оренди земельної дimппcи, зазначеної в 
пункті 1.2 даного Договору, на умовах, зазвачевих в пункті 1.3 даного Договору. 

1.2. Договір поширюєтьCJI на право оренди земельної дimппcи визначеної 

JI8CТyПВИ:ми характеристиками: 

• місцезнахОД2КеВIIJI: М. Бровари, __________________ _ 

• пnоща- ra; 

• цільове призначеВIIJI 
• HIUlВНЇ обмежеRВJI та обтJIЖеlПlJl-_________________ --'; 

• нормативна грошова оцінка - гривень. 

1.3. Право оренди земельної дimmки, придбане за цим договором, передбачає: 

• строк оренди -_-років; 
• оревдна плата __ -----гривень на рік. 

Івші умови оренди визначаються договором оренди земельної дimппar, JIКИЙ 
Сторони укладуть на підставі даного Договору. 

2. 3060в'взанВJI сторін 



2.1. Продавець зобов'JlЗУЄТЬСJl: 

2.1.1. Передати По~цеві право оренди земельної дїЛЯНIOl шляхом укладеННJI 
AoroBOpy оренди земельНОI ДШJIНКИ ПРОТJlГом _ капендарних днів з моменту укладено 
Д8Roгo ДоroвоРУ· 

2.1~. Hвдa~ Покупцеві ВСЮ інформацію щодо характеристик земельної ділянки, 
зазначеНОI в пyнкn 1.2 Даного ДОГОВОРУ, та умов її викориCТВНJIJI. 

2.2. Покупець зобов'ИЗУЄТЬСJl: 

2.2.1. Оплатити вартість придбаного права оренди земельної ділянки ПРОТJlГOм 5 
(п'JIТИ) банківських днів з моменту укладеННJI цього ДОГОВОРУ. 

2.2.2. ПРИЙВJIТИ від Продавци право оренди земельної ДЇJIJIНIOI lDJIJIXом укладено 
дОГОВОРУ оренди земельної дinинки ПРОТJIГом 1 О (деCJIТИ) капендарних днів з моменту 
yкnвдеВИJI даного ДОГОВОРУ. 

3. Порядок розрахунків 

3.1. Покупець оплачує придбане право оренди земельної дiJumки ПlJlJlXом 
перерахувllllJlll коштів на бавхівсыolй рахунок Продавци, зазначений в цьому договорі. 

3.2. Вартість права оренди земельної дішппси, визначена за резУЛЬтатами аукціону з 
продажу права оренди земельних діливок в м. Бровари згідно з протоколом аукціону 
Nи_ від «_» 200_ року, становить rpивень. 
З урахувВIПIJIМ попередньо сплаченого Покупцем гарантійного внеску в сумі 
_____ rpивень оплаті за цим договором пiдmIraє rpивень. 

3.3. Покупець зобов'ИЗУЄТЬСJl оплатити вартість права оренди земельної дiJumки в 
повному розмірі ПРОТJII'OМ 5 (п'JlТИ) банківських днів з моменту yкпaдeВВJI даного 

ДОГОВОРУ. 

4. Відповід8JIьність сторін 

4.1. У випадках невиконaвнJI або ненапсжвого ВИХОНВIПIJI зобов'извнь передбачених 
цим ДОГОВОРОМ, Сторони несуть відповідальність згідно 3 'IИJIВИМ законодавством 
Украіни. 

4.2. Сторони ве несуть відповiдanьвiсть за порymеВНJI своіх зобов'извнь за цим 
Договором, JПOЦО таке порymеВВJI було ВИXJlВК8ВО змінами в чиввому законодавстві 
Украіни. 

4.3. В разі порymеНВJI Покупцем пувпу 3.3 даного Договору Продавець має право 
ВЇДМовитиCJI від ухладеНВJI договору оренди земельної дiJumки. В цьому випадку ДаВИІ 
Договір вважатиметьСJl припиненим в односторонньому поридку з моменту O'l'pИМВНIIJI 
Покупцем повідомnеНВJI Продавци про відмову від дОГОВОРУ. Сплачений Покупцем 
rapaнтiibudi внесок в цьому випадку поверненню не підпигає. 

s. Форс-мажорні обставини 
5 1 Сторони звїnЬВJllOТЬCJI ВЩ· відповідапьвості за часткове або повне невикОВIUIНJl 
• • сшідком обставив 

зобов'извнь за цим ДОГОВОРОМ. JlJClЦO це невихонaRНJI є примим. на гnи 
непереборної СИJIИ. що вlDIIПCJIИ шели підписавви ДОГОВОРУ. JIIQ Сторони не мо 
передбачити та попередити. 

6. Термів діі договору 



6.1. Договір набуває чинності з моменту піДПlfсання його Сторонами і діє до його 
ocтaтo'IНOro виконання. 

6.2. Одностороннє розірвання даного Договору допускається ВИКJIІОЧНО в В1ІПадку 
ЗD3llаченоМУ в пункті 4.3 даного Договору. 

7. РеквіЗllТl1 сторін 

ПРОДDВСЦЬ 

Броварська міська рада 

07400,м.Бровари,вул.Гагаріна,15 

п/р_----

ВПКОВУІочий обов'язки міського голови -
секретар ради І.В.Сanожко 

ВикоН)'lOЧИЙ обов"язки міського 
ГОЛОВИ - секретар ради 

Покупсць 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицією 
постійноі комісії з питань 
розвитку та благоустроІО територій, 
земельних відносин, архітектури, 

будівництва та інвестицііі -
начальника земельного відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

ЗаСТУПНJіК міського голови 

, '. І 

В.О.Андрєєв 
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б ' ки міськОГО 
виконуючому о ов ЯЗ 
голови - секретарю ради 
Сапожку І.В. 

,і'!. / /. (1 
ПОДАННЯ 

Просимо розглянути на чеРГ0. вому засіданні Броварської міської ради 
питання про продаж права оренди земельної ділянки орієнтовною площеІО 
0,040 га, розташованої по вул. Черняховського, І І-ж: 

І. Продати право оренди земельної ділянки орієнтовною площею 0,040 га, 
розташованої по вул.Черняховського, І І-ж, шляхом проведення аукціону. 

2. Затвердити Порядок проведення аукціону з продажу права оренди 

земельної ділянки (додається). 
з. Визначити уповноваженою особою на підготовку та проведення 

аукціону комунальне підприємство Броварської міської ради 
<сБровариінвестбу д». 
про' затвердження матеріалів вибору земельних ділянок та надання дозволів на 
розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
Броварській міській раді для виставлення на аукціон з продажу права оренди 
земельних ділянок: 

Виконуюча обов"язки начальника 

земельного відділу - заступник 

начальника земельного відділу С.А.МаЙборода 
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