
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 
РІШЕННя 

г Про продаж права оренди земельної ділянки І 
площею 0,4200 га, розташованої по вул. Грушевського,17-б 

розглянувши подання земельного відділу від 12.04.2010 року Н!! 357 
про продаж права оренди земельної ділянки площею 0,4200 га, розташованої 
по вул. Грушевського, 17 -б, керуючись ст.16 Закону Украіни "Про оренду 
зеr.ші", ст.ст. 124, 127, 134-138 Земельного кодексу Украіни, п. 12 Перехідних 
попожень Земельного кодексу України, п. 34 ст. 26 Закону України «Про 
.Псцеве самоврядування в Украіні», а також враховуючи пропозиції 
постійної комісії з питань розвитку та благоустрою територій, земельних 
відносин, архітектури, будівництва та інвестицій, міська рада 

вир і ш и л а: 

1. Продати право оренди земельної ділянки площею ~,4200 га, 
розташованої по вул. Грушевського, 17 -б, IПJIJIXОМ проведення аУКЦІОНУ. 

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

3. Визначити уповноваженою особою на підго~вку ~ пр.?ведення 
аущіону комунальне підприємство БроваРСЬКОІ МІСЬКОІ ради 

Сd)ровариінвестбуд». 

4. Контроль за виконанням цього рішення. ~ОКJIасти на ~остіЙНУ 
~сію з lIИ'l'IIНЬ РОЗВИТКУ .та блaroF терИТОРIИ, земельних В1ДНОCИJl, 
арютектури, будівництва та lнвес·JЩ ~ Р а 1-: 
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ПОДАННЯ: 
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Л.Є.Рибакова 
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Затвсрджено: 

РіШСllllЯМ Броварської міської радІ' 
від 15 квітня 2010 р. НІ 1~?frtZi" 

ПОРЯДОІ( проведеllllЯ аукціону 3 
ОО О Продажу права ореНДІІ 

земелыІІ� дІЛЯНКи 
Порядок проведеНІІЯ аукціОIlУ з продажу n 

ООрІдОК) розроблеlШЙ відповідно до KOHCTltтyц·.!'~a ореНДІ! земельної ділянки (Haдani-
focnoдapCLKOTO та Цивільного кодексів УкраїНI:1 Б KP~III11. Земельного кодексу Укрвїни, 
УкраїН" «Про місцсве самоврядуваllllЯ в YKpai~' IO~eт .. oГ? кодексу УкраїНll, Законів 
IlaJlllа, МDЙНОВІІХ пров TU професійну оuіllОЧllУ д~)я)л' ес • ро ОЦlнпку земель», «Про оцінку 

. ЬЮСТЬ» « ро оренду землі» .'н 
hopmaT1�bho-правових UICТIB:I ПIІТОllh РСI)'ЛlоваIlIlЯ 1еме ' . ' ших 

ЛЬНl1Х BJДtlOCl1II В Украіні. 

1.3аranьиї ПОЛОЖСІІІІП 

1.1, Цей Порядок визначас процедуру підготовки оргаН'IЗВЦ'" , (" ,11 та проведення 
зсмenьнож:? aYKЦ1~HY далІ - "УІЩІОІІ) з продажу права на оренду земельної ім ки 
383начеНОI в ПУІІКТІ 1.2 цього Порядку. д н , 

1,2, У цьому ПоложеНlJі наведені Нllжче терміни заСТОСОВУIОТЬСЯ у такому значенні: 

- аукціон - форма проведеlJlІЯ земельних торгів, за якою об'єкт торгів продається 
учаС~lfкr, що заПРОПОJlУВав зо нього ноRвищу ціну, яка фіксується у ході проведенНJI 
topnв тцитатором; 

- гарантіЙНИЙ ВНССОІ\ - ВlJесок, який має сплаТИПI претендент дО ПОД8ННJI заяв,. на 
участь у аукціоні як забезпечсння своїх зобов'язань в разі перемоги у аукціоні та який 
CJCJJВДlE 10% від стартової ціllll лоту; 

- зареєстроваНlІЙ учасник - учасник, ЯКІІЙ, оплаПIВ реєстраційний та гарантійний 
внески та зареєструвався перед початком проведення земельного аукціону; 

- земельна ділянка - земельна ділянка площею 0,4200 ra, розташована в r.f, Бровари 
по вул, Грушевського, 17-б. з цільовим призначенням - землі житловоі забудови; 

- крок аукціону - мінімальна надбавка. на яку в ході аукціону здіЙСИJОЄТЬСJl 
підвищеННJI стартової та кожної наступної ціНlі лота; 

_ ліцитатор - представник організації, яка проводить аукціон, - фізична особа з 
ВЇДПовjДНОIО пjдготовкоlO та/або досвідом проведення торгів, Jlка безпосередньо 
ПроводиТЬ торги на оукціОJlі; 

. _ лот _ право на оренду земельної ділянки з визначеними умовами її оренди, що 
Виставляється ДJlЯ проДв>ку ІІа аукціоні; 

- організатор - Броварська MjcbKa рада; 
_ організація. яка проводить аукціон - спеціалізована ~рж:mіз~ія, я~а має неОб~ідні 

ДnJI проведеННJI аукціону приміщеННJI, обладнаннЯ та фахІВЦІВ з ВІДПОВІДНИМ досвІДОМ 
роботи, , 

.. орендодавець земельної ділянкИ - Броварська міська рада; 
, дj аукціону запропонувanа за лот 

.. переможсць - особа з ЧJJсла уtlDСНИКlВ, яка У ха 
Itа&вищу ціну; 

• І 
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_ реєстраційний внесок - внесок ЯКІІ" 

о о іі ,n претендент сплачу о 
аСJlllка аукЦІОНУ І ЯКИІ спрямовується на пок Є за реєстрацІЮ Вого як 

уч о" Рlmя Вlnpaт що о 
:J •• ip peЄCТPIЩlnHoro внеску осоБОIО стаНОВІІТЬ 17 ( , oI:tо проведення аукщону; 

ро " CIMHaдцJrrь) гривень; 
- стартова ЦІна - ЦІна права на оренду зе ", 

продаж лота на аукціоні; мелЬНОІ ДІЛІНКИ. з ІКОЇ РОЗПОЧllнаЄТЬСІ 

- уповноважена особа - ВИзначена Брова СЬ . 
JJCI здіnсИlOЄ підготовку лота до продажу на aYKU~OH~OIO MICbKOIO радОЮ lоридичиа особо. 

- уповноважена особа учасника - особа Іка діє ' 
IfflМJlJJJlN чином оформленої довіреності ~бо ста в Інтересах претендента на підставі 
доroвору) учасника -ІОРІЩИЧНОЇ особи; тyry (положеННІ, засновницькоro 

- учаСНJfК - особа, яка відповідає встановленим ци П '. . м оложенням та чинним 
J8X0HOдaвCТDOM внмогам, подала ВІДПОВІдні документи та зареєстрована Виконавцем 
відповідно до цього Положення. 

1.3. Орендарем земельної ділянки може буги громадянин України та іноземної 
держави, особа без громадянствв, українська та іноземна юридична особо. 

1.4. РішеllНЯ про ~адання земenь~ої Д~HKIi в оренду за результатами аукціону 
,втверджує Броварська МІська рада на ПІдставІ Протоколу аукціону та документів, що 
підтверджylОТЬ сплату Переможцем визначеної за результатами аукціону ціни лоту 
відповідно до укладеного договору купівлі-продажу права оренди. 

1.5. Уповноважена особа має право відмовитися від проведення аукціону не 
пЬніше, ніж за 10 днів до його проведення з обов'ЯЗКОВОIО публікаціЄIО офіційної 
інформації про скасування аукціону із зазначенням причини скасування на офіційному 
catri міської ради у мережі Інтернет. Рішення Уповноваженої особи щодо відмови від 
проведеllВJl аукціону може бути скасоване Броварською міською радою. 

Повідомлення про скасування аукціону не пізніше ніж наступного ДRJI ПЇcnя 
прllЙlDlТ1'Я рішення про його скасування надсилається Організатором усім учасникам, які 
DОДIJIИ звяви про участь в аукціоні та ліцитатору. 

у разі скасування аукціону Уповноважена особа повертає учасникам реєстраційні 
та rapввтiAвi внески, сплачені ними у зв'язку з поданням заяв про участь в аукціоні, не 
пізвimе ніж протягом п'яти банківських днів. 

Рішення про скасування аукціону може бyrи оскаржено в судовому порЯДКУ, 

1.6. Контроль за підготовкою та проведенням аукціонів здійснює Організатор 
безпосередньо або через свої органи. 

2. Повноваження щодо організаціі та проведення аукціону 

2 1 3 б · оо п: '""'товки та проведення аукціонів, Броварська міська " метою езпосереднЬОІ 11-"-

Радв ПРИЗвачає Уповноважену особу. 

2.2. Уповноважена особа має наступні повноваження: 

- здійснює підготовку лоту до аукціону; , 
• _ оприлюднює інформацію про проведення аукціону, умови учаСТІ в аукціоні, 
ВІДМову від проведення аукціону; • 

. • ф рмацією щодо проведення ayкцtoнy (в 
_ забезпеQVЄ ознаАомлення УчасНИКІВ з Ін о , 

1011\І • -" • ф . ПО ЛО/I'V умовами оренди, 
n'J ЧИcm З цим Порядком),1Н opMaцIEIO.", 

- Приймає документи від Учасників; 
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• ВЇДКРIІває окреМltй банківський рахунок дnЯ об . . 
cnyroвування аУКЦІОНІВ' 

• ліЦltтатора укладає доroвір з організвцією яка пров . ' 
" 'Од1IТЬ аУКЦІОН; 

• приймає ВІД УчаСНИКІВ реєстраційні та гарантій . '" • 
"aкenl по аукціону; НІ внески, реаJ1lЗУЄ ІнформацІЙНІ 

• передає організаціі, яка Проводить аУкціон ДОvvuенти б" ._ • . , .• ~... • нео ХІДНІ ДПЯ реЄСТРВЦІI 
YIJ8CJ1IIKIB в день проведення аукЦІОНУ та проведення аукціону; 

• повертає сплачені гарантійні внески 3ареЄr-ntованим учасникам . .., -'''. ЯКІ не перемогли 
в аукціОНІ (КРІМ випадКІВ, визначених ЦИМ Положенням); 

• піCJIJI ПРJfПНятrя РішеНlIЯ про надання земельноі ділянки в оренду за результатами 
аукціону, перераховує на визначеНlfЙ Броварською міеЬКОІО радОІО рахунок гарантійні 
BBecКlI Перемохсця; 

• приймає рішення про ПРlfПинення тalабо поновлення аукціону у випадку 
ВІ_СННЯ порушення порядку проведення аукціону, яке може вnлинyrи нв його 

pe3YnЬТВТlI, а таюко у інших випадках, передбачених ЦІ"М Порядком; 

• ПРІIАмає рішення про поновлення торгів по лоту або припиненНJI аукціону, у 
ВlШадку коли Переможець відмовився від підписання протоколу аукціону; 

приймає рішення про визнання недійсними результатів аукціону в разі 
ВПJ8JJення після закінчення аукціону порушень. які вплинули (могли вплинути) на ЙОГО 
ре3УnЬТlТИ. 

2.3. Організація, яка проводить аукціон, залучається до проведення аукціону 
Уповноваженою особою. 

2.4. Організація, яка проводить аукціон, має наступні повноваження: 

оргавізовує підготовку приміщення, обладнання та персоналу для 
безпосереднього проведення аукціону; 

- проводить реєстрацію Учасників в день проведення аукціону; 

_ за погодженням з УповноважеНОІО особою та відповідно до цього ПорJJД1C)' 
приймає рішення щодо допуску на аукціон третіх осіб; 

- самостійно призначає ліцитатора дnя проведення аукціону; 

-забезпечує дотримання порядку під час проведення аукціону; 

- сlCJIадає протокол про результати аукціону. 

3. Підготовка лоту ДО продажу на аукціоні 

. . е більш як один місяць та В1CJ1ючає забезпечення 
3.1. ПІДГотовка аукЦІОНУ триває н П м) уповноваженою особою: 

ОРraвiзатором або (у випадках визначених цим орядко . 
'оо оо' лота та затвердження стаР'l'Oвоі ЦІНИ лота; 

• замовлення експеРТНОІ ГРОШОВОІ оцІНКИ ДИКИ затвердженої постановою КМУ 
~eptвa оцінка проводиться Bi~OBiднo до ~eтo є ці~и BCТ8НoвneHoi за результатами 
ВІД 11.10.02 р • .N!1531. Стартова ЦІна лота ДОРІВНЮ , 
еКCneptвоі грошової оцінки; 

. рта земельноі ділянки; - Виготовлення теХНІЧНОГО паспо _ • 
права оренди земелЬНОI ДIJWIКИ на 

- оприлюднеННІ повідомлення про продаж 
ІУІСціоиї lПJUIXом: 
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- опублікуваllИЯ ОГОЛошення в газеті Б 
паllорама)) та на веб-саГsті Броварської ~~BapC~KOї Mi~ЬKOЇ РаДИ ((Броварська 
та місцезнаходження земелы�оїї діляню fIC:'~K~1 ради ІЗ звзначенlUlt.( РОЗt.(іру 
телефону, за якlfм можна отримати доn .. (' 11 Ц!1lЬфОВОГО ?ризнвченНJI, номера • _ткову ІІІ ормаЦIIО; 
- РОЗf\tlщення 11& земелы�іАA ділянці рекла.. . Ф . 

.• . ......ного ІН opMaQIAнoro щита; 

• передачу ВІДПОВІДНИХ матеРІалів Організатором Уповноваженій особі' . . , 
• підготовку оргаНІзацІЙНО-РОЗПОРЯДЧОЇ та технічної ДO~ .• 

• "J ••• ентаЦI1 ЩОДО проведення 
аухФОНУ; 

• прийнитrя заяВ на участь в аукціоні. 

3.2. Аукціон проводиться DИКЛІОЧНО за умови виконання зазначених в пункті 3.1 
QLOro Поридху. 

3.3. Документи ЩОДО лота, ЯКJI.Й. внставляється на аукціон, формуІОТЬСЯ 
уповноваженою осоБОIО в o~peM~ справУ.1 Пlс~я закінчення аукціону передаюТЬСЯ його 
перСt.fОХЩЮ за уr:sо~и, щО ВІН ЗДІЙСНИВ ВІДПОВІДНО до договору купіВJIі-продажу права 
ореНДІІ земenьноі ДІЛЯНКИ розрахУИЮf за придбаний на аукціоні лот. Переможець після 
уклвдекня договору оренди земельної ділянки, передає його Д1ІЯ державної реєстрації в 
установленому порядку. 

3.4. Умови, оголошені перед проведенням аукціону, під час УlC1lвдеННJI доroВОРу 
оренди зміні не підru1t"810ТЬ. 

3.5. Броварська міська рада затверджує технічний паспорт земельної ділянки, що 
IDCТ8ВJIIЄТЬСЯ на аукціон. дату проведення аукціону та істотні умови договорів орендн. 

3.6. на підставі рішення Броварської міської ради Уповноважена осоБІ, не пізніше 
IJC за 30 днів до проведення аукціону ОПрlШЮДНЮЄ в газеті Броварської міської ради 
.Броварська панорам&» та на веб-сайті Броварської міської ради у мережі Інтернет 
офіціЯву інформаціJО про проведення аукціону. 

3.7. Офіцifіна інформація про проведення аукціону має включати такі відомості: 

- дату та час проведення аукціону; 

- місце проведенНJl аукціону; 
- харaxrеРИСТИJ(Jf лоту, що ВИCТ8ВJIяється на аукціон. із зазначенням: 

- місцезнаходження земельної ділянки; 

- площі земельної ділянки; 
_ цільового призначенНJl земельної діляНJoI, допустимих та пріоритетних 
видів її використвННJ1; 

• містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки; 

- стартової ціни лоту; 

- умови участі D аукціоні; 
." сків та порядок іх сплати; -розмір гарантійного та peЄCТPВЦIпHOro вне 

- вартість інформаціАноro пакету; .. 
ганізатора, УповноважеНОl особи, 

. - найменування· та місцезнаходження ор одаткову інформацію та дізнатися, 
Jlbunaтopa, номер телефону, за якнм можна отримати Д земельної ділянки, технічною 
де МОжиа ознаЯОМJfТИСЯ з технічним паспорТОМ . 
ДОКУМентацією із землеУСТРОIО, проектом договору оренди, 
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- дату початку та закінчення ПРИймаllН . 

.,-r:rь в аукціоні. я ДОКумеНТІв мя осіб. що бажaкm. взml 

3.8. З моменту ОПРИЛlоднення офіцilін .. . 
)lоЖnIJВість особам, які бажаlОТЬ ВЗЯТlf уча:Ь IH~O:Ma~ii .Уповноважена особа надає 
JC11IНОВnIОЄТЬСЯ Уповноваженою особоrо інф . УКЦІОНІ. придбати за ціною, що 
падає безкоштовні консультації· 3 питань пр' овед~нрмац,йн~й пакет учасника аукціону та 

ня аУКЦІОНУ. 

3.9. IнформаціЙНlfЙ пакет має ВКЛючати '·Нф • 
ормаЦIІО ЩОДО: 

-місцезнвходження, площі та цільового Признач .. . • ення земелЬНОІ ДІЛЯНКИ; 
- ВllКОПllовання з генплаllУ. схему розміщення зе .. . 

меЛЬНОІ ДІЛЯНКИ; 

-умови ВllКОРllстання земельної Ділянки; 

- істотні умови договору оренди~ 

- копіl0 цього Положення; 

- інші матеріanи і документи (при необхідності); 

- номер PВXytIKY, відкритого для обслуговування аукціону; 

- бланк договору про умови участі в аукціоні. 

3.10. ОсоБІ. яка бажає прийняти участь у аукціоні. має подати Уповноваженій 
особі заяву на участь в аукціоні з наданням згоди ЩОДО умов повернення або yrpимаиня 
рeєctpацїйних та гарантійних внесків. Приймання заяв розпочинається з моменту 
ОГОП0шеННJI про проведення аукціону та закінчується за 3 робочих дні ДО дати проведеИНJI 
аукціону. 

3.11. Заява на участь у аукціоні подається Уповноваженій особі згідно із 
затвердженою формою (додаток 1). Підпис на заяві керівника Учасника - lоридичноі 
особи має бути скріплений печаткою цієї юридичної особи. Підпис на заяві Учасника -
фізичноі особи має бути завірений нотаріально • 

. 
3.12. Подана заява разом з доданими документами ДЛJI участі в аукціоні 

реєструється Уповноваженою особою у журналі реєстраціі (Додаток 2), ій присвоюється 
реєстраціАииА номер. У журнanі реєстраціі також міститься інформація про дату подaвRJI 
зuви, а Т81Со)к порядковий номер заяви. 

3.13. Учасник аукціону - юридична особа разом із заявою має подати наступві 
документи: 

- нотаріально посвідчені копіі Установчих документів; 
-копію та оригінал свідоцтва про державну реєстрацію юридичноі особи; 

- копію та оригінал платіжного документа про сплату гарантійного внеску; 
-копію та оригінал платіжного документа про сплату реєстраційного внеску; 
_ копію та оригінan платіжного документа про оплату вартості інформаційцого 

пакету; 

_ довідку про банківський рахунок/рахунки, з яКИХ здійснюватимyrься розрахунки 
за ПРИДбану земельну ділянку; _ 

. JlUVE право уповноважеНО1 особи на 
- копію та оригінал документа, щО ПОСВІ,""." б . .) 

BRJcOHВIIВI дій, пов'язаних із проведенням аукціону (у випадкУ нео XJДНOCТI • 

Цей перелік документів є вичерпним. 
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3.14. Учасник aYKuiOlfY - фіЗІ! . чна ОСоба разоt.! . 

доJCYldСlms: 13 38RBOIO має noдanl наступні 
оо копію та оригіlfал свіДоцтва про . о державну реєстр . 

(ДІРІ лOnВ, вик РJіСТВlfНЯ ЯКІ!Х передбачає . 8ЦIIО ФіЗllЧНОЇ особи . ПIДПРlfЄМНИЦЬКУ ді' ооПlДПРИЄt.!ЦR 
оо копіlО та оригінал платіжного дО RЛЬНІСТЬ); 

кумента про сплаry га . 
оо копіJО та оригінал платіжного до paНТJAHOro внеску; 

KYMel1Тa про сплвry . 
оо копіJО та оригінал nлатіжног реєстраЦІЙНОГО внеску; 

о документа про 
naкeтy; оплвry вартості інформаціЯного 

оо довідку про банківськиfi PaxYHOкl ах 
за nplfДбан~ зем~ьну ділянку (для фі3IfЧН~Х :C~~: 3 я~х здіЯсн!<'ватимуться розрахунки 
за HDJlBHOCТI банКІВСЬКОГО рахунку): не ПІДПРИЄМЦІВ такв довідка подаєтьсв 

оо копія та оригіlran ДОІсумента, що . 
lllІОНВНВI дій, пов'язаних із проведенням аукц ~ОСВJ(дЧУЄ првво уповноваженої особи на 

. ІОНУ У випадку необхідності). 
ФІЗllчиа особа також подає свіЯ . 

jденmфікаційного номеру фізичної особи платнпаспорт та. ДОВІДку про присвоєиНJI - ика подаТКІВ. 

Цей перелік документів є вичерпним. 

3.15. Всі дії, пов'язані із заповненням та по 
IIfJСОНУЮТЬСЯ безпосередньо У часником або ЙОГО упов~::~~н~г:,в:с::о~~асть в аукціоні, 

3.16. Уповноважена особа при приЯнRТТi заяв Учасників перевіряє: 

- правильність оформлення заяви; 

- відповідність документів, що додаються до . 
3 

заяви, перелІКУ, BCТ8ВoвneHoMY 

nyнmми .13 чи 3.14 Положення; 

- відповідність копin документів іх оригіналам . 

• Оригінали документів повертаються заявнику безпосередньо піCJJJI зшнчеННJI 
переВІРКИ. 

3.17. Якщо під час перевірки поданих документів не виявлено помилок та 
порушень, представник У повноважеНОJО особи: 

- у присутності Учасника (уповноваженої особи Учасника) рСЄС'1'рує подаиі 
~окументи в книзі реєстрації, до якої заноситься порядковий номер, дата, реквізити 
'І8СІІИХа або уповновuсеної особи. Крім того, в книзі зазначається: 

_ ДJIJI фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, зареєстроване місце 
проживання та ідентифікацііівиіі номер у Державному реЄС'1'рі фізичних осіб 
_ платників податків та інших обов'язкових платежів. для іноземних 
громадян та осіб без rpoМ8ДІІнства - громадянство, прізвище, ім'я та по 
батькові (за наявності), постійне місце проживання за межами Украіни; 
_ ДЛJI юридичних осіб (заснованих громадянами Украіни або юридичними 
особами України) _ найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код 
згідно з ЄДРПОУ; 

_ ДJIJI іноземних юридИЧНИХ осіб, спільНИХ підприємств - нвймевувВННJI, І • 

місцезнаходження та держава, в якій зареєстрована така юридична особа та 
адреса реєстрації представництва в Украіні. 

- засвідчує подані документи своїм підписом та печаткою; 
• ЗlUIИШає в себе подану Учасником ЗВRву та копії доданих до неі документів; 
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• BIIДDЄ Учаснику довідку про отр 

З) • R • имання документі . 
(додаТОК ,BXIДHII квиток, IНфорr.fаціЙну ка в ІЗ звзначеННnf іх переліку 
3/lJиаченНЯМ на зворотному боці умов провед:nCY на Л~ (додаток 4) та картку учасника (із 

• ння аУКЦІОНУ) (додаток S) 
З.18. ІнформаЦІЯ про особу Учасника (Я • 

НІ'" ДOкy&IeHТDX, не підnягає РОЗГОЛоwенНlО кр?ГО предстаВНlfка), що міCnІтьа в поданих 
Д , ІМ випадків, установлених законом 

3.19. окумеrfrИ повеpтmоться заявнику б'" . 
ез реєстраЦIІ у випадках' 

• ВIUlвnення ПОМlіЛОК, які впливають на . . 
ЗМІСТ Заяви' . . ' 

• ВІДсутноСТІ Ііа момент подання заяви доln1U . 
"J ••• eHTIB, передбачених цим ПОJlОжеlUlJlМ' 

- подання заявJt осоБОIО, яка не має на це в'l . ' 
ДПОВІДНИХ повноважень 

Цей перелік підстав с вичерпним. . 

ПіCJIJI виправnення ВИЯВJlених ПОМIІJlОК Учасник має 
повторно. право подати документи 

3.20. У1.lасник має право оглянути земenьн ді 
орraнізатор зобов'язаний створнти можливості :. д~~к.; до прове!!ення аукціону: 
ДЇJUIНXИ з MeтOIO її огnяду. у учаСНИКІВ до земельНОI 

З.21 •• Зареє~о~ана заява є підставою для уrcnадення з Учасником договору про 
умови учаСТІ в аУКЦІОНІ та набyrтя Учасником статусу Зареєстрованого учасника. 

4. ПОРВДОК та УМОВІІ проведення аукціону 

4.1. Аукціон проводиться організацією, яка проводить аукціон, на підставі 
ДО1'Овару з УповноважеНОIО особою не раніше ніж через зо днів після опублікувВННJI 
офіційиоі інформації про проведння аукціону. 

4.2. на аукціоні можуть бути присутні Зареєстровані учасники (іх представники), 
предстаники органів місцевого самоврядування м. Бровари, засобів масової інформації та 
ІрОМ8ДСЬІСИХ організацій. Інші особи можуть бути присутні на аукціоні за згодою 
Уповноваженої особи. Аукціон проводиться З8 наявності не менше двох Зареєстрованих 
учасвиків. 

4.З. У день проведення аукціону особою організацією, яка проводить аукціон, 
ПРОВОДИТЬСЯ реєстрація присутніх Учасників. Учасник (його представник) зобов'пвиий 
пред'пити паспорт та (для представників учасників) доручення на вчииення дій під час 
l)'ІЩіону, зокрема участь в торгах та підписання протоколу про результати торсів. Шсля 
ЦЬoro представник організації, яка проводить аукціон, видає учаснику таБJlИ1lКY 3 
KDМepaM, па повертається піCЛJI закінчення аукціону. 

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

4.4. ПіCJIJI оголошення початку проведенНJI аукці?НУ npедстав~ик opraн~~ii, ~ 
ПРОВОдиТЬ аукціон, ознайомmоє Зареєстрованих учасник~в та прИСyrRІХ на ayкцtoHl ОСІб з 
ОСновними праВJіnами проведення аукціону (в чаСТИНІ, .що безп~середнь.о стосується 
IІроведення аукціону піCЛJI цього оголошенНJI) та оголошує ІнформацІЮ щодо. 

оо характеристик земельної ділянки (місцезнаходження, ~O~I цільового 
ПР8ЗначеlfНJI, МОХCJIиві види функціонапьного використання земельНО1 ДUIJIНКИ, умо~и 
оренди тощо); 

., у ків до""'пених до аукціону; 
оо загальної КІЛЬКОСТІ зареєстрованих часнИ , aaJ_ 

- стартової ціни лоту. 
4.5. Проводить аукціон Ліцитатор в наступНОМУ порядку. 
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дукціОlі ПОЧlінається 3 ОГОЛошеНIІЯ Л· 

Uillll. ЯКЩО протягом трьох хвилин після ТРI:;итатором характеРIІCТlІК лоту та стартової 
зареєстрованих учасників не Висловив бажа азОВОГО ОГОЛошення стартової ціни ніхто 3 
ліUIIТ8ТОРОМ, або таке бажання Вислови ли~IІЯ ПРИдбати лот 3& uilIOIO, оголошеНОIО 
ІІРІІIJJІІІІЄТЬСЯ. е ОДИН ЗареєстроваНlfЙ учасник, аукціон 

у разі коли про готовність придбати лот . 
два Зареєстровані УЧ8СНJfКlf, ліцитатор з~~=ртовою ЦІНОЮ с~овіcтиnи не менш як 
зареєстрованим учаСНJfКОМ (далі - ціна) на к ує ~apTOBY ЦІНУ, запропоновану 
збinЬшеннlІМ ціНlі. Значення кроку aYKцio~y вст::о:л~КЦIОНУ .з подальшим послідовним 
3 орrвніз&тором У межах до 1 О відсотків стартової ціНlі.ЄТЬСЯ ЛІЦитатором за погоджеНIIJIМ 

Зареєстрованим учаСlflfкам, які відмовилися пр ба . 
rapaнтiRHi внеСКlі не повертВJОТЬСЯ. ид ти лот за стартовою ЦІНОЮ, 

у ході аукціону Зареєстровані учасники пові nомл"ють . б 
Л.. н .. про намІР прид ати лот за 

оroпошеною щитатором Ц1ною двома способами· підняїr'''М б . . ... та личхи з номером, 
повернуrим до лщlt~:.ор~, ЩО заСВІДЧУЄ приЯнятrя ціни, запропонованої ліцитатором 
(прпRиR'П'l ПРОПОЗIЩll ЦІНИ без голосу), або піднятгям таблички .. '.. 3 одночасним 
о~пошенНІІМ C~OЄl П~О~ОЗИЦІІ стосовно ціни лоn. яка повинна бути більшою, ніж названа 
mЦlaaтop~M ~IHa, МІНІМУМ на один крок аукціону, вne обов'язково кратною кроку 
(пропозицUl ЦІни З голосу). 

• Якщо ~anр~понована Зареєстрованим учасником ціна перевищує оголошену 
nщптатором ЦІНУ, ЛІЦитатор називає номер учасника і повідомляє про його пропозиціЮ. 

. у р?ї коли цін&, за?ропонована з голосу одним із Зареєстрованих учасників, 
бш.ша за ЦІну, оголошену Лщитатором, але не кратна кроку аукціону, Ліцитатор трактує 
таку пропозицію як згоду Зареєстрованого учасника збільшити ціну на відповідну 
кinькicть кроків аукціону, називає номер цього Зареєстрованого учасника і запропоновану 
вим ціну, кратну кроку аукціону. 

Мовчання Зареєстрованого учасник&, що першим підняв табличку з номером піCJU( 
01'OJIOmeHНJI ліцитатором ціни, трактується як ЗГОда Зареєстрованого учасника на 
38Пропоновану Ліцитатором ціну. Після цього Ліцитатор називає номер Зареєстрованого 
учасник&, ЩО першим підняв табличку, і оголошує наступну ціну, збільшену на крок 
аукціону. 

у разі коли протягом трьох хвилин після триразового повторення останньої ціни не 
буде запропонована вища цін&, Ліцитатор закінчує торги за лотом одночасно з ударом 
аухціовиоro молотка та проголошенням слова "Продано", називає ціну продажу. nота, 
КОМер Переможця і викликає ЙОГО ДJIЯ підписання протоколу, який ведеться ПІД 'Іас 
а)'lЩiону. 

4.6. За результатами аукціону організація, ЯКІ проводить аукціон, складає протокол 
в JlКОМУ зазначає: 

- назва лоту; 

- стартова ціна лоту; 

- результати торгів (остаточна ціна продажу); 
•• • б -HMeHYВaнНR Переможця. - ПРІзвище, 1м1я та по баТЬКОВІ а о Нап 

4 
. П еможцем і ЛіцитатороМ та затверджується 

у .7. Протокол аукціону ПІДписується ер. 
ПО8110важеною осоБОІО у день проведення аукЦІОНУ. • 

• • исавиl ліцитатором протокол аукЦІОНУ 
а Одразу після закінчення аУКЦІОНУ ПІдп емоЖЦем комісіАноі винагороди в 
ередаєтьси уповноваженій особі. Після сплати пер 
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c:1]JOJC не більше З днів з дня проведення а • 
J1с:ре)fОЖЦJО ВІІТЯГ ':J протоколу. УКЦІОІІУ УПОВІlоважена особа передає 

Переможець, ЯКJlR відмовився від піДП.f 
рCJдIIIIЬШУ участь в аукціОllі. До протоколу BHO~:'": протоколу, ~озбавляється права на 
aoro підписання. У цьому разі протокол підпис я зап~с про ВІДМОВУ Переможця від 
V"О8новажеНОІО осоБОl0 У день проведення уєrь~я Лщитатором та затверджується 
Пс:реМО)КЦІО не повертається. аУКЦІОНУ, сума гарантійного внеску 

За УМОВ1І НІ1ЯВll0сті достаТIІЬОЇ кількості Учас . 
пот, Уповноважена особа nOIIOBnJOE: ТОРПі У день ПРОВ ниКІВ. що ВИ~ВІІЛИ бажання придбати 

, о едення аУКЦІОНУ. 

4.8. КОШТИ сплачені ЗареєстроваН1ІМ учасником . 
інформаційний пакет повернеННIО не підпягаlОТЬ. як реєстрацІЙНИЙ внесок та за 

4.9. Копія Протоколу та документи що підтверджують П .. . .' сплату ереможцем 
впз~а~еНОІ за результатами аукЦ1?НУ ЦІни лоту відповідно до укладеното договору 
IС)'ПIВnI-ПРОД?,КУ права ореНДІі . є ПІДставою дпя приАнятrя рішення Орraиізатором про 
~DДення МІ»' БроварськоlO МІСЬКОІО радою та Переможцем договору оренди земельної 
дIJJlНКlI. 

4.10. Усі СПО~1f (розбіжності) щодо порядку проведення аукціону розв'язуються 
(врегульовуються) шд час йото проведення орraиізацієlО, яка проводить аукціон, за 
ПОroджснням з представНИКОМ Уповноваженої особи. 

4.11. Гарантійний внесок перераховується всім Учасникам відповідно до пункту 7.2 
цьoro Порядку на їх поточні рахунки. зазначені в документах, які дода1ОТЬСЯ до заяви про 
УЧВCn в аукціоні, крім Переможця та Учасників, які не виявили бажання придбати лот за 
стартовою ціНОIО. 

4.12. Реєстраційні внески поверненню не підлягають, крім випадків, передбачених 
ЦDI Порядком. 

4.13. Під час проведення аукціону (від моменту йото початку до завершення) не 
ДО3ВОJUlЄТЬСЯ: 

_ втручання в будь-який спосіб у ТОрПі осіб. що не заявлені в тортах за конкретним 
лотом; 

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

- вчинення інших дій, що порушують порядок проведення TOpriB. 

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

_ усно попередити Зареєстрованого учасника чи ПРИСУТНІО особу про усунення 
ПОрушень, вne не більше одного разу за кожний вид порушень; 

_ вимагати від Зареєстрованого учасника чи пр~сутньоі особи залишити зап торгів 
за неодноразове порушення порядку проведення ТОРПВ, 

. та оголосити перерву у разі 
- тимчасово припинити проведення аУКЦІОНУ . 

ПОРУІІІеН1fJI ЗареєстроваНlіМИ учасниками правил проведеННJI торпв. 

Результати аукціону 
• . ня а кціонУ уповноважена особа публікує в 

5.1. Протягом ЗО ДНІВ ПІСЛЯ проведен у або веб-сайті Броварської міської 
l1зеті Броварської міської ради ((Броварська панорама)) 
Р ., наченНЯМ' ади повідомлення про результати торТ1В ІЗ заз . 

- місця розташування та розміру земельної діляНКИ; 

І ; , 

І І 

о ОО 
о 
• о 
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земельної діЛЯНКIІ. 

- цільового призначення земелы�о" . 
І дlJlЯнкн. 

5.2. Аукціон визнається ТВКІІМ ЩО н . б ., • е ВІД увся, у разі: 

ВlІзначеної за резУЛЬтатами 

- BlДcyrнocTI Учасників або наявност' 
І Іlа торга."( ЛИШе одного Учасника' 

- коли жоден з Учасників не запропон . ' . ував ЦІНУ. ВИЩУ за стартову; 
- не Пlдписання Переможцем Проток . . олу ІЗ зазначеflНЯМ результатів аукціону' 
- не Пlдnисання Переможцем дого во " ' 

встановлений цим Порядком термін; ру КУПІВЛІ-ПРОДажу права оренди у 

- несплати В установлениЯ строк Перемож .. . цем налеЖfIОI суми за придбаниЯ лот; 

- не ПIДПllсання договору оренди в терміни . • визначеНІ цим Порядком; 
- ПРlfПlfнеllНЯ та не поновлення аукціону D вип б " адках. перед ачених цим ПОРJIДКом; 

- в разІ виявлення ПІсля закінчення аукціону ВIШJІНУТИ) на йОго результати; порушень, які вплинули (могли 

- в інших випадках передбачених цим Порядком. 

Рішення про ВИЗШUІНЯ аукціону таким що не відбувся, приймаєrься 
:=~eHOIO осоБОJО у триденний строк після виникнення підстави для такого 

В разі виникнен~я підстави. для визнання аукціону таким, що не відбувся, 
Уповноважена особа невІДКЛадно ПОВІДомляє про це Організатора. 

Рішення про визнання аукціону таким, що не відбувся може бути оскаржено у 
судовому порядку. 

5.3. Р.езультати аукціону, проведеного з порушенням вимог цього ПорJlДК)', можуть 
бути визнанІ у судовому порядку недійсними. 

Визнання результатів аукціону недійсними тягне за собою визнанНJI недійсвим 
доroвору оренди, укладеного з Переможцем. 

5.4. у разі прийняття рішенНJI про визнанНJI аукціону таким, що не відбувся, або 
ввзнВІПІЯ недійсними його результатів, повторний аукціон може бути проведений не 
пізніше ніж через шість місяців з дня набyrrя чинності таким рішенНJIМ. 

Яюцо повторний аукціон проводиться У зв'язку з тим, ЩО жоден з учасників не 
вшив бажання придбати відповідний лот за ціною, вищою за стартову, можnиве 
311ИЖення стартової ціни лота Організатором, але не нижче ціни, що визначена за 
результатами експертної грошової оцінки, з дотриманням вимог, установлених цим 
ПорІДКОМ. 

ПОВТОРНJІЙ аукціон проводиться відповідно до цього ПорJlДКy. 
. 5.5. До участі у повторному аукціоні не ДО~СК8JОТЬСЯ Переможе~ь попередв~ 

lОрпв. що не сплатив в установnений строк Ba~CТ1. лота за договором, ~lДМовився вІД 
укпвдення договору оренди земельної діJUlНКИ чи ВІД ПІДписання протоколу ІЗ зазначеllНJlМ 
резУльтатів аукціону. 

5.6. У разі виявnення порушень порядку проведення ayкцi?HY,.~ впливають на 
Об'ЄКТИвність визначенНJI Переможця, призводить до диСКРИМІнацll Зареєстрованих 
)'IJaСllИю'в б . УШVlоть '1'" права уповноважена особа має право визнати 

а о ІНШИМ чином пор J- ~ , 

" 

•• 



11 
atlltuioll ТDKlfM, що не відбувся та '/.- О· РОЗПочаТIІ орга· . 
n08ЇДOr.llfТlI ргаlllзатора. НlзаЦІІО ПОВТОРНІІХ торгів про що 

6. УКЛІІДІІІІІІП договорів купівпі-прод 
ореl'ДII зеJ\fеnыІїї діJJПllКl1 ажу права ореllДl1 зеJ\lenьної ДШЯНКІІ ТІІ 

6.1. На підставі затвердженого про . 
зоБОВ'ЯЗDні протягом 3 банківських ДНІ·В у токолу аУКЦIОIІУ Організатор та Переможець 

б класти договір куп. • 
Переr.lожець зо ов' язаннй перерахУВDТИ кош IВЛI-ПРОДажу права орендн, а 
J'8рантійного внеску) протягом 5 банківськ ти З~ придбаний лот (за вирахуванням суми 

и О . их ДНІВ :І дати ум 81lЗначеНlf.1 рга1і1затором рахунок. адення цього договору на 

Якщо Переможець не вніс належної до сплати с 
перШJfМ цЬОГО ПУНІСТУ, гарантійний внесок йом уми в строк, передбачений абзацом 

у не повертається. 

6.2. Договір оренди земельної ділянки підп . . 
держuній реєстрації. ягає HOTapIВnLHOMY ПОСВІдченню та 

6.3. Усі витраТlf, пов'язані з укладанням та но . . • . таРIВnЬНИМ ПОСВІДченням договору 
~lо-npода)l(У права оренди земельної ділянки та договору оренди земельної ділянки 
несе II рендар. ' 

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

• б.S. УМ?ВІ{ договору. не зазначені в типовому договорі, умовах проведення 
В)'КЦ10НУ та. РІшеннях Броварської міської Ради, прийнятих згідно з цим Порядом 
8ВЗначвються за погодженням сторін. ' 

• б.б. Договір оре.нди укладається в 1 О-ти денний термін з моменту nPИЙНJlТrя 
рuпенНJI Броварсь~ою .MICЬ~OIO радою про н~ання земельної ділянки в оренду тв протягом 
30 календарних ДНІВ ПІсля иого укладення ПІдлягає державній реєстрації. 

б.7. У разі відмови Переможця укласти Договір оренди земельної дimппcи аукціон 
визнається таким, що не відбувся, а гарантійний внесок Переможцю не повертається. 

б.8. Право оренди земельної ділянки виникає у Орендаря після підписання акту 
ПРИЙМВИllJl-переда~Іі земельної ділянки зПдно з укладеним договором оренди. 

7. Порядок розподілу та використання коштів від проведення 
аукціону 

7.1. Проведення робіт з підrотовки лоту до продажу на аукціоні здійснюється за 
РІХ)'Иок коштів Уповноваженої особи з наступним відшкодуванням за рахунок 
реєстраційних внесків учасників аукціону. Проведення аукціону та виплата винагороди 
Ліцитатору здійснюється за рахунок коштів реєстраційних внесків учасників аукціону. 

Розмір реєстраційного внеску визнач~ється Упов~оваженою о~обо~ та 
06lJИCnЮЄТЬСЯ з урахуванням потреби у покритrl витрат, пов язаних з органІЗацІЄЮ та 

"pOBeдeHНJlM аукціону. 

7.2. у разі відмови Уповноваженої особ~ від пров~ен~ аукціону сплачені суми 
реєстраційних внеСІОВ за вирахуванням платеЖІВ за банКІВСЬКІ ~ерекази повертаються у 
п'атиденний строк з моменту прИЙНJlТfя BiдnoBi~HOГO pi~e~ УСІМ Учасникам у пов~ому 
О~CJI3і, а витрати Уповноваженої особи, пов'язанІ з органІзацІЄЮ та проведе~ aYКЦloнr· 
Вl,ЦUucодовуються за рахунок ОрганізаторІ. В іншИХ випадках суми реєстрацІЙНИХ внесКІВ 
Не Повертаються. 

, . 
І 
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СУАІИ гврантіitИlіХ внеСlсів ЗD ви 

IlРОТЯroм п'яти банкіВСЬКltх ДJliB з AlОAlеl~:~В~~ЯМ пл~тежів ЗD банківські переказll 
ДЇJUIНIGІ в оренд?' за реЗУЛЬТВТDAIJt аукціон пр и нятrя р~шення про надання земельної 
_АІ, щО не ВІдбувся. або ВltзнаllllЯ Ilедrп, р йнятrя РlшеНJIЯ про визнання аукціону 

. б І tСНИМJI ЙОГО рез· . 
УчаСНlfКDМ, ЯКІ lІе УЛІІ визнані Перемож . ультаТlВ повертВlОТЬСЯ YClt.! 
ПорJIдICОМ. цим... КрІМ випадків, передбачених цим 

7.3. УповноваіКеllа особа відповідно . 
IUНaropoдy У розмірі, ЩО зазначається у догов:;. договору з лщитатором сплачує йому 

7.4. Право на оренду земельної ділянки 
6JOдЖeТНlfX коштів. не може бути придбане за рахунок 

. 7.5. Іноземні lоридичні особи іноземні гр .• •• ,.. • ОМaдRни оплачують варТІСТЬ ЛОТІв 
ІlДПов1ftНО до закон) в наЦІОНальНІЙ BВnIOTi на загальних підставах і лише з банківських 
рахунКІВ. 

7.6. Сума гарантійного внеску сплаченого Переможце 
б " м, зараховується в рахунок 

ІПlCОНВННЯ НІШ ЗО ов язань за укладеним договором КУПІ·ВnI·-П ... . родажу права оренди 

3еАlельНОІ ДІЛЯНКИ І ~ерерв."(овується Уповноваженою осоБОIО на рахунок Організатора 
npotJП'OМ одного банк1всы�огоo дня наступного за днем підписання протоколу аукціону. 

У разі відмови від }'lСЛодення договору купівnі-продшку гарантійний внесок 
Переможцю не повертається. 

7.7. На рахунок Уповноваженої особи надходять кошти: 

- від реалізації Учасникам інформаційних пакетів; 

- реєстраційні внески; 

- rвpaнтiAнi внески. 

7.8. КОШТlі, ЩО надійшли Уповноваженій особі від реалізації УчасНИІСВМ 
інформаційних пакетів та реєстраційні внески не повертаються Учасникам, тв 
використовуються У повноважеНОIО особою на покритrя витрат з підготовки тв 
проведення аукціонів, а також на підготовку наступних аукціонів. 

8. Умови оренди 

8.1. Іс-rотними умовами договору оренди, зокрема є: 

- укладення договору орен~и згідно з типовим договором, затвердженим 

постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.04 р. Н!!220 та умовами, визначеними ва 
аукціоні; 

- використання земельної ділянки за цільовим призначенням; 

- умови використання земельної ділянки; 

_ встановлення для земельної ділянки обмежень та обтяжень; 

- дотримання державних будівельних норм. 
. О гвнізатором· 8.2. Істотні умови договору оренди, встановлеНІ Р . 

- термін оренди: 25 років; ...... 
. .. 10DL • сотків від нормаТИВНОI ГРОШОВОІ ОЦІНКИ земЛІ ва 

.. РОЗМІР ореНДНОI плати: 7'а ВІД 
РЬс; 

coцiВnЬHoї тв інженерної інфраструктури 
. .. здійснення відрахувань НП ~озвиток . будіВНlщтва об'єкта містобудування, 

МіСТа: 10% загальної КОШТОРИСНОІ ВПРТОСТІ 

і 
'; 

.' , 
І 

\ 

.... 
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В"сноі згіДflО ') держаВНltМ11 будівелЬНИt.tJt НОрМВМll, без урахування витрат з 
111311 ,оа • - • • о 
рР1ІАБВІІІІЯ та Вl!Д1Л~JlНЯ земелЬНО1 ДІЛЯНКИ, ЗВU1ьнення будівельного мВnданчика ВІД 
бvдівeJlЬ, споруд ~ IЮКСІ!сршtх мереж. влаштуввння BHyrpiwHLO- та позамаRданчикових 
і;КснеРІІIIХ мереж І споруд та траНСПОРТllllХ комунікаціА. 

8.3. Про УМОВІ! ореНДIt маlOТЬ бyrи поінформовані всі Учвсники. За цієі YМOB~ 
raнїзатоР може відмовити ПереМО)JЩ10 в укладенні договору оренди на умовах, JU(1 

~p 01З'.mnться від істотних умов. визначених згідно им Порядком. 
lіАР PIU- ~ 

.#~"~ ~~ р а i~'" 

ВIIКОНYlОЧИГt обов' язк'" l\~ f;~c ':;_~ ~ 'І' ~: 
ft:.,.4l -. ~''''" ... гоnОВI! - секретар ради ~'i ~ і !' . І \ -:: 1J \ \ (' І.В.Свпожко 
0.... .' :' -'';1 .. І _. _ ... 

~ \ \. .: .~ е-

Ф, ~' ... : ,: ~I 
., .. ..,...... lb І 

" ~..... )r.. • 

':·'З. " u/i 
". ,,_ • f'.) •• , 

... , ••.• ;:"7 оо ..... ::..::- . ." . .-

-'; \ .. 
і 



ПОДAВllЯ: 

земельноro відцiny, за пропозицією 
постійноі комісіі' з питань 
розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій -
виконуюча обов'язки иачanьниха 

" І' 
земельноro ВJДЦШУ - засtyПИих 

начальника І • ~ 

ПОГОДЖЕНО: 

3actyJIНmc міського Голови 

С,А,МаііБОРОда 

В.О.Андрєєв 



РсєС1]ШЦійниА номер ЗIU!ВИ ____ _ 

дата реєстрації СС_» ____ 200_ р. 
Реєстратор _________ _ 

Додаток 1 

дО ПОРRДКУ проведенИJI аукціону з 
продажу права оренди земельної 
д!ьнкн в м. Бровари, в редакції 
PlweHHR Броварської "Ііської Paдll 
від 1(Г~~ 2010 р 
Н! ~n'.tbll.,f)r . 

ЗАЯВА 

ІІа учаСnl6 У аукціоні 3 IIpo,)a31Cj1I1pa(JQ орен,)" 3eAIЄJlblfO; ')іляlfl(" 

Прошу допустити до участі в аукціоні з продажу права оренди земельноі дimппcи 
DJIощею га, розташованої в м. Бровари 

----------------------Зuвник (повне нвйменуввнu) ____________________________ _ 

Ідентифікаційний код або номер - ________________________ , 

Свідоцтво про державну реєстрацію (дnя юридичних осіб та фізичних осіб _ 
суб'єктів підприємницької дiJшьності) - ____________________________ , 

МісцезнаходжеНВJI (місце проживанU) - _________________ __ 

Керівник або уповноважена особа - _____________________ , 

Паспорт - N! t виданий «_» ______ р. ___ _ 

Документ, що посвідчує повноваження керівника або уповноваженої особи ____ 

Реквізити банківського рахунку для поверненu гарантійного внеску: 
Бвнк _________________________________________________________ _ 

.отр~ач: ________________________________________ _ 

~p~:-------------------------------------
Код отримувача: ___________________ __ 

МФО: І _ 

укціону ознайомлений та зобов язуюсь ІХ 
3 умовами та правилами проведення а комісійної вниaroродв орraнізації, яка 

ВRJcОНУВати. Висловлюю згоду щодо умов сплати аційних та гарантіАвих внесків. 
DpОВОдиТЬ аукціон, повернення або yrpимання реєстр 

«_» ____ 200 р. 

м.п. (прізвище та ініціали) 



(ЗвороmllR cmopOlla) 

пс:репік документів. що додаЄТЬСJl до ЗВJlВИ 

ЮРIІДllчпа особа: 

- нотаріanьио посвідчені копії устанОВЧИХ документів; 

-копія та ориriнал свідоцтва про державну реєстрацію юридично і особи; 
-копія та оригінал nпатіжного ДОкумента про СПJJатv ra"n.ma 

о • .І ,,-." " •• ного внеску; 

-копія та оригінал nпатіжного ДОкумента про сплату реєстраційного внеску; 
- копuо та оригінал платіжного документа про оплату вартості інформвційного 

рВКет)'і 

- довідка про б~кіВСЬКИIi рахунок/рахунки, з яких здійснюваТИМУТЬСJl розрахуна 
31 nPlfДбвиу земельну Д1JIJIНХУ; 

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

- КОпiJt та оригінал дохумента, що посвідчує право уповноваженої особи на 
Вl1КОН8ИНJI Дій. пов'JI38НИХ із проведенВJIМ земельного аукціону (у випадку необхідності). 

ФЬпчва особа: 

-копія та ориriнал свідоцтва про державку реєctpацію фізичної особи-пiдnРИЄМЦJfі 

-копія та ориriиал платіжного документа про сплату raрантійного внеску; 

-КОПія та оригінал платіжного документа про сплату реєстраційного внеску; 

- копію та ориriнал платіжного документа про оплату вартості інформаціІного 

пакету; 

- довідха про бавхівський рахунок!paxymcи, З JIXИX здійСИJOватимутьсн розрaxymcи 
звпридбаву земельну ділянку; 

_ КОПЇJI та оригінал документ&, що посвідчує право уповноваженої. особи. ва 
ВВКOВВВНJI дій. пов'JI38НИХ із проведеННJlМ земельного а)'КЦ10КУ (у випадку необхІДНОСТІ); 

-коПЇR паспорту; 

-коПЇR довідки про присвоєнНJI ідентифікаційного номеру. 

Виконуючий обов'язки міського 
roпови - секретар ради 

1 
.1 

і· 



ПОДАННЯ: 

земельного Bjдцiny, за пропозицією 
постійної комісії з питань 
розвитку та блaroус'1рОЮ територій, 
земельних відносив, архітектури, 
будівництва та інвестицій
виконуюча обов'язки начальника 
земельного відділу - заступник ~ 
начальника V7/vY; ,/ 

ПОГОджЕНО: 

3аctymппc міського голови 

\ 
\' , 
. 

С.А.МаЙБОРода 

В.О.Андрєєв 



Додаток 2 

до Порядку проведено аукціону з 
продаЖу права оренди зеftleJIЬНОЇ 
ДlЛJrнкв в М. Бровври. 
затвердженого рішенВJIМ 
Броварської міської ради від 
1'6~/«':- 2010 р: 
N!//Ilf-l!&)~ 

Журнал реєстрації 

:lМВ У.,асників аукціОllУ :І IIpoda:Jlcy IІрава opelldll 3f!AfЄJIbIIO; діляll«ІІ 

І. реєстраційвий номер 
DОJC)'IIЩ"---________________ _ 

2. Дата реєстрації; номер 
~р~ешu~ ________________________________ ___ 

3. НвймевувВВВJI Учасника - юридичної особи 

4. Прізвище, ім'. та по-батькові Учасника - фізичної особи, або представника Учасника-
юр~оїособи ________________________________________________________ __ 

S. МісцезнвходжеННJI або місце проживвво Учасника (поштові 
~ізmm), ____________________________ __ 

б. Банківські 
р~ізmm[ ____________________________________________ __ 

7. Документ про сплату реєстраційного внеску 

8. Дo~eнт про сплату гарантійного внеску 

9. Документ про оплату інформаційного пакету 

10. З земельною дimlнкOIO ознайомлений 

11. З DpВВНJIВМИ проведенВJI аукціону 

(підпис) 

'Г. 1 



О:JlfonмnениА і згоден 

12. 3 порІДКОМ оплати з~ придбаний 
orlfSf ознаАомлений 1 згоден 

13. Картку Учасника ауrщіону одержав 

14. Ь санкціями за порушенmr правил 

ознайомлений і згоден 

IS. Достовірність даних, внесених до 

журнany реєстраціі, засвідчую 

Докумевти У кільКості. _______ ---'Вркушів 
~ШOOD~ ________________ _ 

(підпис) 

(підпис) 

(підпис) 

(підпис) 

(підпис) 

(підпис) 

... I.В.СапоЖІСО 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицією 
постійноі комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій -
ВИКОН)'lоча обов'язки начальника 
земельноro відділу - заступник 
начanьника 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

С.А.МаЙБОРода 

В.О.Андрєєв 



Довідка 

Додаток 3 

до Поридку ПроведеНRJI аукціону з 
продажу права оренди земельної 
дimrНIСИ В М. Бровари, 
затвердженого рішеllRJlМ 
Брова~ькоі міської ради від 
і'!і iJj;.~ 2010 Р. 
НІ! -----.:и~ 

про оmР'UlаиНR bOНJIAleHllliB від УчаСIf"ка ауКчіОlfУ 3 "родll3lСУ права opelld" 
3ЄJflелЬІІО; ділянки 

ЦІ довідка видана Учаснику аукціону 3 продаЖу права оренди земельних дinкHOK В 
:м.Б~UРИ ____ ~ __ ~~ __ ~ __ ~~~~~ ____ ~ ________ ~~~ 

(npі:SВllще, ім' в, по-6аn.кові фI:JllЧноі ОСОбlf, повне наRменуваНlUllОplUlSlЧноі ос0611) 
.ro~,що ____________________________________________ __ 

(наRменуванИJI Уповноваженоі особ,,) 

npийwrri наступні документи: 

« » 200_р. --- ----------------

І.В.Сапожко 

'\ ~ 
! 

; . .. 
. ! 

. ; 



ПОДАВИЯ: 

земельного вjмілу, за пропозицією 
постійної комісії з питань 
розвитху та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій -
виконуюча обов'язки начальника 

земельного відділу - заступник 
начальииха 

ПОГОДЖЕНО: 

ЗаC1}'IПlИIc міського голови 

С.А.МаЙБОРода 

В.О.Андрєєв 



Додаток 4 

ДО ПорRДJCy проведенВJI а)'1Щіову з 
про~ права оренди земельної 
дuurRICВ в t-I. Бровари, 
затвердженого рішенlIJIМ 
Б~варської міської ради від _ 
,.::.1 ~~ди.l 201 о р. 
NиDі'юllГ 

Інформаційна картка на лот 

Дата проведеlDlJl аукціону - <с_)) 200_ року. 

НвймевувВИRJI лоту - право оренди земельної ділявJCИ мощею _ ra, 
: розташованої за адресою М. Бровари, ____________ _ 

Цільове призначеRНJI земельної дwнJCИ - _____________ _ 

СтрОК оренди - _______ рохів. 

Розмір оревдвої плати - ________ гривень на рік. 

Стартова ціва лоту - гривень. 

(ІІОСІДІ, niдnис. прізвище та ініціanи представника Уповноважено' особи) 

м.п. 

Виконуючий обов' 
голови - секретар р 

LВ.Сапохасо 

'. 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицією 
постійної комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій
виконуюча обов'язки наЧВJJьника 
земельного відділу - заступник ЛD 

(1//~.., 
начальника 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

С.А.МаЙБОрода 

В.О.Андрєєв 



ДодатокS 

до ПорядКу проведення аукціону з 
продаЖу права оренди земсшьної 
AUUlHQ в м. Бровари, 
затвердженоro рішенням 
Бр~варс~кої міської ради від 
/!J~lllI'~ 2010 --р: 
НІ '1WJ'-.p?-{?f) 

Картка учасника аукціону 

Дата проведеВНJI аукціону - <с_» ____ 200_ року. 
НВ11менувaинJI учасника - _________________ _ 

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

Лот, наJIКИЙ претендує учасник: _____________ ....; 

(nDCIдI, niamlc. npізВllще та ініціапн npeдставншС8 Уповиоважеиоі особll) 

м.п. 



(3воротнв сторона) 

Умови проведення аукціону 
(в,"'IRІ 3 Порядку "pOBedellllR аУI(Ц;ОllU з "пода 

..\ • .., r 31СУ IІрава opelldll Зl!Alел""о; 
uIЛRІІI(U) 

4.1. Аукціон ПРОВОДИТЬся організацією, яка П ов . .. 
дОТОВОРУ З Уповноваженою осоБОIО не раніше ніж р одить. a~IOH, на. ПІДставІ 
офЩШної інформації про проведння аукціону. через зо днІВ ПІCJIR опуБЛІКУВання 

4.2. На аукціоні можуть бути присутні ЗареєстроваНІ' уч (і: • . асники ІХ представники), 
пptдCТDВники орган!в M!cцeBOГ~ самоврядування м. Бровари, засобів масовоі інформації та 
"","ІВДСЬJCIІХ органlЗВЦlі. ІнШІ особи можуть бyrи ПРИСУТНІ' на .. 
11"""- •• б А . аУКЦІОНІ за ЗГОДОІО 
уповио~вжеНОI осо И. УКЦІОН проводиться за наявності не менше ДВОХ Зареєстрованих 
учВCИJIК1В. 

4.3. У день ~оведення ~yкцiOHY особою організацією, яка проводить аукціон, 
прОВОДИТЬСЯ peєcтpaц1R ПРИСУТНІХ Учасників. Учасник (його представник) зобов'язаний 
пред'ОИТИ паспорт та (ДJJJI представників учасників) доручення на вчинення дій під час 
аукціону. зокрема участь в ТОРгах та підписання протоколу про результати торгів. ПіCJIR 
цьoro представник організаціі, яка проводить аукціон, видає учаснику табnичку з 
ВО.lером. па повертається піспи закінчення аукціону. 

Реєстрація починається за годину та закінчується за 1 О хвиnин до почВТІСУ аукціону. 

4.4. ШcJIJI оголошення початку проведення аукціону представник організаціі, яка 
проводить аукціон. ознайомлює Зареєстрованих учасників та присутніх на аукціоні осіб з 
осиоввими правилами проведення аукціону (в частині, що безпосередньо стосується 
проведевня аукціону піспи цього оголошення) та оголошує інформацію щодо: 

- характеристик земельноі ділянки (місцезнаходження, площі, цільового 
призвачеННR, можпиві види функціонального використання земельної ділянки, УМОВИ 
оренди тощо); 

- запшьвоі кількості зареєстрованих Учасників, допущених до аукціону; 

- стартової ціви лоту. 

4.5. Проводить аукціон ЛіцитаТОР в наступному порядку. 

Аущіов починається з оголошення Ліцитатором характеристик ло~ ~ cтa~BOЇ 
ціни. Яхщо протягом трьох ХВИJIИН після триразового оroлошеННR cтaproBol ЦІНИ НІХТО З 
Зареєстровввих учасників не висловив бвжВННR придбати лот за ЦІНОЮ. оroлошен~ю 
JJЇЦaтaTOPOM. або таке бажання вимови лише один Зареєстрований учасник, аУКЦІОН 
DpИПИlUlєrься. 

У . 'сть придбати лот за стартовою ціною сповіCТИJIИ не менш як 
РВЗІ коли про roтoВНI • 

два Зареєстровані учасJlИI(И, ліцитатор збільшує С:ТВРТОВУ ЦІну. З8Проп?новану 
за '"оп' 'на) на крок аУКЦІОНУ з подальшим ПDCJIlДОВRИМ 
~еєстрованим учасником \WW&I - ЦІ • ' ся Ліцитатором за погоджеННRМ 

3бшьшеВВJIМ ціни. Значення кроку аУКЦІОНУ B~O~ 
3 Організатором у межах до 1 О відсотків стаРТОВОІ ЦІНИ. . 

• ; rruовИnИCJI придбати лот за стартовою ЦІНОЮ, 
Зареєстрованим учасникам. JIJCI B~ •• 

l'aPlRТilнi внески не повертаються. . 
. ники повідомляюТЬ про нВМ1Р придбати лот за 

У ході аукціону ЗареєстрованІ учас бами' П; nUСІ'І'ТRМ таблички з номером. 
оroл • • ю двома спосО • У41 ..... 

Ошеною Ліцитатором ЦІН0. йюnтя ціни. запропонованої ліцитатором 
Повернутим до ліцитатор&, що засвіДЧУЄ при 



(npllnumJl пропозиціі ціни без roпосу) б 
оroJlошеllJlJUtl своєї ПРОПОЗицїі СТОсовно ці , а о пiднsтrRМ табmlЧКll з 
niЦlrraТOPOM цін&, мінімум на ОдиН крни пота, .яка ПОВІІнна бути бinьшою о~очасниr.1 

• • ) ок аукЦІОНу , НІЖ Нвзввна 
(npопОЗИЦUl ЦІНИ з гопосу • , але обов'IІЗКОВО кратною кроку 

JIxщо запропонована Зареєстрован 
• • им учасНИком . 

JJiцlrraтopOM цшу, лщитатор називає номер уча . . ЦІна перевищує оголошену 
сника І ПОВIДОМJlRЄ пр Й 

У рвзі копи цін&, запРОПОнована о ого пропозицію. 
6iлЬUJа за ціну, огопошену Ліцитатором алз ГOnосу Одним із Зареєстроввних учасників 

• , е не кратна кроку '. ' 
1'ІІХУ пропозицuо JDC згоду Зареєстровано . аукЦІОНУ, Лщитатор трактує 
.' " го учасника збmь . JQJIыс1ть кpOJQВ а)'lЩ10НУ, називає номер Цього З ШИТИ ЦІНУ на відповідну 
JШМ ціну, кратну кроху аукціону. ареєстрованого учасника і запропоновану 

МовЧDНВJI Зареєстрованого учасник&, ЩО пе . 
oronошеllНJl niцитатором ціни трйft'ТUєтьс ршим ПlднRВ таБJlИЧКУ З номером піCJJR 

Л• ' --. ~ я як згода Зареєстро 
запропоновану щитатором ціну. ПіCJJR Цього Лі ит вавого учасника на 
учаснпка, що першим піднRВ таБJlИЧКУ . Ц атор називає номер Зареєстрованого 
аукціону. ' І оголошує наступну ціну, збільшену на крок 

у разі копи ПРОТJIГом трьох ХВИJlИн піCJJR и аз 
буде зanpопоновава вища ціН&, Ліцита . тр Р ОВОГО повтореНRR останньоі ціни не 

• 1'ор ЗВКlRЧyє торги за лотом одночасно з ударом 
1)'ICЦ10RВOГO мопотка та прогопошеннRМ слова "Продан ,. . 
П' о , називає ЦІНУ продажу лота, 

HO.I~p еремоЖЦR 1 ВИКJIИКає його ДJIR підписання протокоnv ПИЙ ведеть . 
1)'ІСЦ10НУ. .OJ' ся пІД час 

4.6. ~a результатамИ аукціону організація, яка проводить аукціон CКJI8ДВЄ протокоп 
в вому зазначає: ' 

- вазва поту; 

- стартова ціна лоту; 

- результати торгів (остаточна ціна продажу); 

- прізвище, ім'я та ПО батькові або нвйменуванНR Переможця. 

4.7. Протокол аукціону підписується Переможцем і Ліцитатором та затверджується 
Уповноваженою особою у день проведеllНJl аукціону. 

Одразу піCJIJl захінчеВВJJ аукціону підпиС8ИИЙ ліцитатором протокол аукціону 
передається уповноваженій особі. mCЛJl спnати переможцем комісійиоі винагородн в 
розмірі 4% від остаточноі ціни продажу лоту в строк не більше З днів з ДIUI проведеRВR 
аукціону Уповноважена особа передає перемоЖЦІО ВИТJIГ з протокоny. 

Переможець, пий відмОВИВСR від підпиcaнвR протоколу, позБВВJIRЄТЬСЯ права на 
пoдвпьmy участь в аукціоні. До протоколу вноситься запис про відмову ПеремоЖЦJI від 
fioro niдnиСВНВJI. У цьому разі протокоп підписується Ліцитатором та затверджується 
Уповноваженою особою у день проведеНRJI аукціону, сума гарантійного внеску 
Переможцю не повертається. 

За умови наявності достаlвьоі кількості Учасників. що ВИJlВИnИ бlDКlШJlJl придбати 
ПОТ, Уповноважена особа поновmоє торrи у день проведенНR аукціону. 

. 4.8. Кошти сплачені ЗареєC'l'pОВВНИМ учасником юс реєстраційний внесок та за 
ПlФОРМвційвий пакет поверненню не пiдmп'aють. 

4.9. Копія Протоколу та документи, що п~е~джують сплату Переможцем 
Вllзaaченоі за результатами аукціону ціви лоту в1ДПОВJДН~ до YКJI8ДeH~ro договору 
l)ПівЩ-продажу права оренди є підставою Д1UI прdнJ1Т1'R РlшеRВR Оргавlзатором про 

І 
І 



уклодеНl1І між Броварською міською радою та Переможцем договору ореНДІІ ЗеАleJlьноі 
дinJНJClI. 

4 10 Усі спори (РОЗбіжності) IЦOn'o п . 
• •• " орядку проведення аукЦІОНУ розв'язуються (BperyJlЬOByJOТЬCJI) ПІД час ЙОГО проведення орraиізацією, яка проводиТЬ аукціон, за 

DОroДЖСIІНІМ З представником УПовноваженої особи. 

4.11. Гарав:швий BH~COK перераховуєть~я всім Учасникам відповідно до пуипу 7.2 
цьoro Порsдкr H~ ІХ ~ОТОЧНІ рахунки, зазначеНІ в Документах, які ДОдаюТЬся до заяви про 
участь в a~IOHI, крІМ Переможця та Учасників, які не ВИЯВИJlи бажання придбати пот за 
стартоВОЮ ЦІНОЮ. 

4.12. РеЄС1раційні внески поверненню не підJlJlI'ВJOТЬ, крім випадків, передбачених 
ЦIВI ПорJIДКом. 

4.13. під час проведення аукціону (від моменту його початку до завершення) не 
ДОЗВОЛJIЄТЬCJI: 

- ВТРУЧIUIНJI В будь-який спосіб у торги осіб, що не заявлені в торгах за конкретним 
потом; 

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

- вчинення інших дій, що порушують порядок проведення торгів. 

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

- УСВО попередити Зареєстрованого учасника чи присyt!DO особу про усунення 
порушень, але не більше одного разу за кожний вид порушень; 

- виМaraти від Зареєстрованого учасника чи присyrиьоі особи залишити зап торгів 
за неодноразове порушення порядку проведення торгів; 

- тимчасово припинити проведення аукціону та ого~осити перерву у разі 
порушеlПlJl ЗареєС1рОВавими учасниками правИJI проведення торпв. 

Виконуючий обов 'язки міськоro 
roпови - секретар ради 

І.В.Сanожко 



, 
І. , ' 

і 
,; 

ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицією 
постійної" комісіі з питань 
розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій
виконуюча обов'язки начальника 
земельного відділу - заступник 
начальника 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступвик міського голови 

С.А.МаЙБОРода 

В.О.Андрєєв 



Додаток 6 
до Пор,gвrrv пр • 

--'J оведеншr аукЦІОНУ 3 
продажу права opellД1l зеftlCJIЬНОЇ 
дlJlJПlки в м. Бровари. 
затверАЖеного рішенням 
Б;rВ~ЬКОї Аlіської ради від 
:/~/Itk.L 2010 р-

И!! ~ r-p'l!g;' . 

Договір 

купіВЛі-продажу права оренди земельної діnИНК11 

м.Бровари 

Бnоварська міська рада Київської обпа""': (надалІ' n т _АА - родаІЄЦЬ) в особі 
що діє на підставі 

_____ з однієї сторони, та 
(JI8Д8JIЇ-Покупець) в особі --------------.-щ-О-д-іє 

ва підставі ____________ , з другої сторони, уклали цей AorOBip про 
ВllКJJ8Дeвe JlИЖЧе: 

1. Предмет договору 

1.1. Відповідно до результатів аукціону з продажу права оренди земельної дimппcи, 
пiдrверджених протоколом аукціону Н!!_ від «_)) 200_ року, Продавець 
псредає, а Похупцеь оплачує та приймає право оренди земельної дimппcи. зазначеної в 
oyвni 1.2 даного Договору. ва умовах, зазначених в пункті 1.3 даного ДОГОВОРУ. 

1.2. Договір поширюється на право оренди земельної дiJuппcи визначеної 
Jf8CТyпвими характеристиками: 

• МЇсцезнаходжеИВSI: м. Бровари, _________________ ---" 

• пnоща- га; 
• цільове првзначеИВSI-____________________ ---'; 

. 
• В_ві обмежевия та обтяжевия -_----------------. 

• Нормативна грошова оцінка гривень. 

1 3 П " "~"cпnrzr придбане за цим договором, передбачає: " раво оренди земеЛЬНОl W<'UA •• '-·' 

• СТРОК орекди - років; 
• оревдва плата _ гривень на рік. ------

Iиmi умови оренди визначаюТЬСЯ договором 
Сторони УКЛадутЬ на підставі даного Договору. 

2. ЗО60В'изавlUI сторін 

оренди земельно і дiJuппcи, sпcий 

, , 

,І 
І 
; 



2.1. Продавець зоБОВ'ПУЄТЬСJl: 

2.1.1. Передати Покупцеві право о 
1І0roвору оренди земельної дbuппcи ПРОТJIгорендИ земельної дiJurнки 1DJIJIX0,. vvn ,. Д М капенд , ~ .-.aдeHВJI 
Д81fOro оroвору. - арних днІВ з моменту yкnaдeННJI 

2.1.2. Надати Покупцеві всю інформац' 
звзнаqеноі в пункті 1.2 Даного договору та ум 110._ЩОДО характеристик земcnьної дimnпcи 

, ОВ 11 використання ' 
2.2. Покупець зоБОВ'JlЗУЄТЬСЯ: . 

2.2.1. Оплатити вартість придбаного n 
(П'JТlI) банківських днів з моменту укладення цр:воа оренди земельної дiJurнки протвгом 5 

го договору. 

2.2.2. ПРИЙНJIТИ від Продавцв право орен .. , ., . ди земелЬН01 д1ЛJlНКИ 1DJIJIX0м 
доroВОРУ оренди земеЛЬНОІ дIЛRНКИ протягом 1 О () укладенВJI 
yxnвдeННR даного Договору, десвти кanендарних днів з моменту 

3. порвдок розрахунків 

З.1. Покупець оплачує придбане право оренди зем-nLН оо , , б . ........ 01 дU1RН1OI 1DJIJIX0м 
перераху&ВIIJIII хошnв на анКІВСЬКИЙ рахУНОК Продавцв, зазначений в цьому договорі. 

З.2. Вартість права оренди зем~ьної ділннки, визначена за результатами аукціону з 
ПРО~ права оренди земельних Д1ЛJlНОК В м. Бровари згідно з протоколом аукціону 
N!_ вІД «_) 200_ року, становить rpивень. 
3 урахувВIПIJIМ попередньо сплаченого Покупцем гарантійвого внеску в сумі 
_____ гривень оплаті за цим договором пiдлвraє rpивень. 

З.3. Покупець зобов' ИЗУЄТЬСJl оплатити вартість права оренди земcnьної дimnпcи в 
повному розмірі ПРOТJП'ом 5 (п'вти) банківських днів з моменту укладеННJI даного 
Доroвору. 

4. Відповідальність сторін 

4.1. У випадках невихонaннR або неналежного виконaнRR зобов'взвкь передбачених 
цим Договором, Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством 
УхраШи. 

4.2. Сторони не несуть відповідальність за порушенВJI своіх зобов'взвкь за цим 
Доroвором, JlXЩо таке порymеННR було вИXJIИкaRО змінами в чинному законодавстві 
Укрвіви. 

. 4.З. В разі порymеННJI Покупцем пункту З.З дaн~~ Договору Продавець має право 
ВІДМОВИТИCR від ухладеННJI договору оренди земельН01 ДJJШПCИ. В цьому випадку даний 
Договір вважатимстьCJI припииеним в oднoCТOPOНJIЬoмy порцку з моменту отрвманнв 
ПОКУПЦем повідомлеННJI ПродавЦІ про відмову від договору. Сплачений Покупцем 
1"ВР8НТійвий внесох в цьому випадку поверненню не пiдnRraє. 

S. ФОРС-МlUКорВі обставини 

S 1 Ст • • 1ДП' OB;nanJ.HOCТЇ за часткове або повне невиконВНВJI 
•• орони звulыIJптьcJI вІД В .,....-- . б 

Зобов'взань Д .RXIЦO це невихоНанин є ПРJlМим HacmдкoM о ставив 
непереб ~a цим оговором, • ,.na п; """'санин Договору, JIКЇ Сторони не могли 

ОРН01 сили, що вИВИXJIИ П1WІА .,....... 
передбачити та попередити. 

б. ТеРМін діі договору 

"'--

І. 

! 

. . 



6.1. Доroвір набуває чинності з моменту ПЇДnисанRJI ііого Сторонами і діє до ііого 
qJlОro вихонВННJI. 

oc:raтo . 
62 Одностороннє РОЗІРВання даного Договору допускається вИКJUOЧНО В випадку ·o:.v В пункті 4.3 даного Договору. :JI3J1ачен '''J 

7. PeJCBbllТl1 сторін 

ПРОДDвець 

Броварська міська Рада 

07400. М. Бровари, вул. Гагарін&, 15 

пlр_----

чий обов'язки міського голови -
ВИКОНУЮ І.В.Сапожко 
"~~pp~-----------

Виконуючий о 
голови - секр 

Покупець 

I.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицією 
постійної комісії з питань 
РОЗВИТКУ та благоустрою територій, 
земельних вjдносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій
виконуюча обов 'язки начальиика 
земельного відцілу - заступиик 
начальника 

ПОГОДЖЕНО: 

ЗаСтупнц міського голови 

С.А.МаЙБОРода 

В.О.Андрєєв 



ВИКОНУЮЧОМУ обов'язки міського 
голови - секретарю ради 
Сапожку І.В. 

ПОДАння 

Просимо РОЗГЛJlНУТИ на черговому засіданні Броварської міської ради 
тlТ8HВJI про продаж права оренди земельної ділянки площею 0,4200 ra, 
ро3Т8ІПованоі по вул. Грушевського,17-б: 

1. Продати право оренди земельної ділянки площею 0,4200 ra, 
ро:rraшованоі по вул. Грушевського, 17-б, шляхом проведенНJI аукціону. 

2. Затвердити ПОРЯДОІ( проведення аукціону з продажу права оренди 
земельної ДЇЛЯНl(И (додасться). 

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

ВИКонуюча обов' язки начальника 
земельного відділу - заступник 
lfaчальника С.А.МаЙборода 

~роваРСLкпіі МВК 

.IJ' вii»l~~ СІ]! f)Ч 200. 
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