
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИУВСЬК ОО 
01 ОБЛАСТІ 

РІШЕНня 

г Про продаж права оренди земельної дimrнки І 
площею 1,4773 га, розташованої по ВУЛО ГрушеВСЬкого,21-а 

Розглянувши подання зе~ел~ного відділу від 12.04.2010 року N!!3S8 про 
продаж права оренди земеЛЬНОІ ДІЛЯНКИ площею 1,4773 га, розташованої по 
вул. Грушевського,21-а, керуючись ст.16 Закону України "Про оренду землі", 
СТ.СТ. 124, 127, 134-138 Земельного кодексу Украіни, п. 12 Перехідних 
ПOJlожень Земельного кодексу Украіни, п. 34 ст. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Украіні», а також врахОВУЮЧИ пропозиції 
постійної комісії з питань розвитку та благоустрою територій, земельних 
відносин, архітектури, будівництва та інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Продати право оренди земельної ділянки площею .1,4773 га, 
розташованої по вул. Грушевського,21-а, UШJIXом проведення аУКЦІОНУ. 

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

3. Визначити уповноважен~ю особою на підгот?вку ~ пр~ведення 
аукціону комунальне підприємство БроваРСЬКО1 МІСЬКОІ ради 
«БровариінвеСТбуд». 

~.Бровари 
ВІД 1S ICВiТWI 2010 року 
н! ZI'RP-J'( ... lJ!J-

І.В.Сапожко 

.. 
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ПОДAJlllЯ: 
. .лу за пропозиціЄЮ 

земельнОro ВlДДl , Ь 
·:lної комісії з питан и 

поСТ1n стрОЮ терИТОРІ , 
розвиткУ та благоу . ктури 
емельнИХ відноСИН, ap~Te , 
з. та інвеСТИЦlit -
БУДІвництва б 'язки начальника 
виконуюча о. ов. _ заступНИК 
земельноro віДдІЛУ 
начальника 

погОДЖЕНО: 

Заступник міськоro голови 

Начальник юридичного відділу 

НачаЛьник управліШIJI 
містобудуваИWІ та архітектури -
. головнd архітектор міста 

Виконуюча обов'язки начальника 
зaranьного відділу - головний 
спеціаліст загального відділу 

" .\. \ 

Голова постійноі комісії з питань 
розвитку та ~лaroустрою територій, 
земельних вІДНОСИН, архітектури 

бwD'!ff6а та інвестицій ' 

.. 

С.А.МаЙборода 

В.О.АнДРєєв 

Л.Є.Рибакова 

С.В.ПіддУБВJIК 



ЗатвеРдЖено: 

РішеllНЯМ Броварської міської paдll 
від 1 S квітня 2010 р. Нп -ІІІ!/)-В-()г 

ПОРПДОІ( проведення аукціону 
з продажу права ореНДІ. 

земельної діЛЯНКIІ 
Порядок проведеllНЯ аукціОIlУ '] продаж 

порядОК) розроБЛСllllП відповіДIІО до I(ОIlСТIІ у ц~i~a оре.'дll земелыІїї діЛЯllКИ (надanі
ГоспОдарського та ЦlІвіЛLI-IОГО кодсксів Укр ~ Б краlllll. Земельного кодексу України, 
украіНl1 ((Про місцеве спмоttРЯД\'DDJIІІJI о y:~I~ •. 10Д~етного кодексу УкраїНІІ, Законів 
а.аПна, маАНОВItХ npOl1 то rrРОфе~inllУ ОllіllОЧl1 аш!)). ее .Іро оціllКУ земель)). «Про оцінку 

. у дIялыіІть))) «Про оренду .. 
hopasaTllbho-праВОВIІХ 01\1'11І 'І 111І ГШІІ, реГУЛlооащ • . землш, ІІІШІІХ 

ІJI земельних ВІДНОСИН в Україні. 

1, 3аrDnы�іi ПОnОЖСllІlЯ 

1.1. Цей ПОРІІДОК Іш']начаr процедурv піДГОТОВК'1 о . .оо 
• ( • • r • ргаlllзацll та проведення 

земельного aYKUIOIIY ДШІІ - "У"";Оll) '] продажу права на ор оо • 

звзначеної в пункті 1.2 l.1bOI'O ПОРЯДlСУ. енду земелЬНОI ДIЛJIНКИ, 

1.2. У ЦЬОМУ ПоложеНllі наведені lІюкче терміни заСТОСОВУIОТЬСЯ у такому значенні: 

- аукціон - форма проведення земеЛЬНIІХ торгів, за JlKOIO об'єкт торгів продається 
учас~иК!, що заПРОПОllував 1а НЬОГО lІайвищу ціну, яка фіксується у ході проведенНJI 
торпв тцитатором; 

- гарантіПllllП Вllесок - BlleCOIC. ЯКIlП має сплатити претендент до подання занви на 
участь у аукціОllі як 'JабезпечеllНJI своїх зобов'язань в разі перемоги у аукціоні та який 
cкnвдaє 10% від стартової ці ІІІ І лоту; 

- зареєстрованиП учасник - учасник. ЯКИЙ, оплатив реєстраційний та гарантійний 
внески та зареєструвався перед початком проведеllНЯ земельного аукціону; 

- земельна діЛЯНlса - земельна ділянка площеlО 1.4773 ra, розташована в м. Бровари 
по вул. Грушевського.21-а. з ціЛЬОВIІМ ПРИЗllаченням - землі житлової забудови; 

_ крок аУlщіону - мінімальна надбавк&. на яку в ході аукціону здіііснюється 
підвищення стартової та кожної наступної ціни лота; 

_ ліцитатор _ представник організації, яка проводить аукціон, - фізична особа з 
BЇДnOBiдHOIO підготовкоlO та/або досвідом проведення торгів, яка безпосередньо 
проводить торги на aYKuiOlli; 

_ лот _ право ІІа оренду земельної діЛЯНКIІ з визначеними умовами їі орендИ, що 
ВИСТВ8JUtється для продажу ІІа аукціоні; 

- організатор - Броварська міська рад8; 

_ організація, Яl(8 проводить аукціон - спеціалізована ~р~ніз~ія, H~a має неОб~ідні 
ДJJR проведення аукціОIlУ приміщення, обладнання та фахІВЦІВ з ВІДПОВІДНИМ ДОСВ1ДОМ 
РОботи; 

_ opeндoдaBeц~ земельної діЛЯНКIІ - Броварська міська рода; 

б ела УчаСНlfків яка У ході аукціону запропонувала за лот - переможець - осо а 3 'ІІІ ' 
Наіівищу ціну; 
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- реєстраціfiШfR аllесок - Вllесок як Іі 

аСllllКІ1 аукціОllУ і якиіі спрямовуєrьс~ H~I І претеlщеllТ сплачує за реєстраціlО Boro як 
Y'lpo~.liP рсєстраціАІIОro Вllеску особ010 cтalloBI~:Kr7Jfтr~ Вllтрат ЩОДо проведення аукціону; 

" (СIJ\lІІадl1ЯТb) грІlвень; 
- стартова цша - ЦІН0 права 110 ореllД " . 

продаж лота ІІа аукціоні; у земелыІ1 ДІЛЯІІКJI, з якої РОЗПОЧlfнається 

- уповноважена особа - ВlІзначеtlа Брова сь . 
ІІСІІ здіПСНІОЄ підготовку лота до продажу ІІа aYKufoll~OIO AIICbKOIO радою юридична осоБІ, 

- уповноважена особа y'laCIJIIKa - особа яка' . , ДІС В ІНтересах n •. 
нanеЖНlfМ ЧИJlОМ оформленої довіреності або рстендента на ПІдставІ 
ДОl'OвоРУ) учаСНlfка - IОРIfДIfЧНОЇ особн: статуту (положеНIІЯ. засновницькоro 

- учаСНlfК - особа. яка відповідає 
встановленим UIIM Положенням тв ЧІІННИМ 

закОНОДDDСТВОМ ВIІмогам. ПОДШlа відповідні документи та В 
відповідно до цього Положення. зареєстрована иконавцем 

1.3. OpellДapeM земельної діЛЯНIШ може БУТIІ громадянин Україн .. та іJlоземної 
держави, особа без ГРОМDдянства. україlІська тв інозеМllа ЮРIІДlfчна особа. 

1.4. РішеllНЯ про ~адаНJlЯ земельної діЛЯНКl1 в оренду за результатам.1 аукціону 
~рджує Броварська МІська рада на підставі Протоколу аукціону тв документів, що 
mдтвсрджуІОТЬ сплату Переможцем ВIІЗllаченої за результатами аукціону ціни лоту 
відповідно до укладеного договору купівлі-продвхсу права оренди. 

1.5. Уповноважена особа має право відмовитися від проведення аукціону не 
ПDніше, ніж за 1 О днів до його проведення з обов'ЯЗКОВОIО публікаціЄIО офіційної 
інформації про скасуваllНЯ аукціону із зазначенням причини скасування на офіційному 
СаАТі міської радІ І у мережі Інтернет. Рішення Уповноваженої особи щодо віДМОВІI від 
проводення аукціону може бути скасоване Броварською міською радою. 

Повідомлення про скасуваНIІЯ аукціону не пізніше ніж наступного дня після 
приJiНJrrrя рішення про його скасування надсиласться Організатором усім учасникам, які 
ПОдaJПf З8JIВИ про участь в аукціоні та ліцитатору. 

у разі скасування аукціону У повноввх<ена особа повертає учасникам реєстр~іЙНі 
та гарантійні внески, сплачені ними у зв'язJcy З поданням заяв про участь в аУКЦІОНІ, не 

nbніше ніж протягом п'яти банківських днів. 

Рішення про скасування аукціону може бути оскаржено в судовому порЯДJcy. 

І.б. КОНТРОЛЬ за підготовкоJO та проведенням аукціонів здійсНlОЄ Організатор 
безпосередньо або через свої оргаlllf. 

2. Повноваження щодо організаціі та проведення аукціОl1)' 

2 І 3 б .. ПІ'дroтовки та проведення аукціонів, Броварська міська •• метОІО езпосереДНЬОl 

рада призначає УповtlOважену особу. 
. аженни' 2.2. Уповноважена особа має иаступН1 повнов . 

- здіАсlUОЄ підготовку лоту до аукціону; • 
. денни аукціону, умови учаСТІ в аукціоні, 

• - ОПРИЛІОДНІОЄ інформаЦІ10 про прове 
ВІДМову від проведення аукціОIIУ; • 

. 'нформацією щодо проведення аУКЦІОНУ (в 
_ забезпечує ознайомлення УчаСНlfКIВ ЗІ НДИ' 

• . по лоту yr.loBaмll оре , 
тому числі з фJМ Порядком), lнформаЦIЄIО , 

- приймас докумеlтІ від УчаСНJJків; 

,! 
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- BЇJ1КPIIBae окреt.шR баllкіВСLЮIR рахУIІОК дп б • • 
• • я о CJJуговуваllllЯ аУКЦІОНІВ; 

- Л1Ц1lтатора yкnвдac ДОГОВІР з оргаllізаціЄIО як • 
'. ' аПРОВОДllТЬ aYKUIOII; 

- ПРllймас ВІД УчаСlІІlКІВ реЄСУраціЙllі та гара '". '" • 
paкct11 по aYKuiOIIY; НТlnНI внески, реаJIIЗУЄ ІнформацІЙНІ 

- передас оргаllізації, яка ПРОВодить аукціон доку б' • 'оо • . ,менти, нео ХІднІ дnя реЄСТРВЦІІ 
УчаСНIІКlВ в день проведення аУКЦІОНУ та проведеНІІЯ аукціону; 

- n~Be~тac спnаЧ~lІі rapallTifilli ВllеСКIІ 3аресстроваЮІМ учасникам, які не переМОГnl1 
в аукціОНІ (КРІМ ВIШDдКIВ, ВllЗIiОl.lеlШХ цllм ПоложеIlIlЯМ): 

- після ПР1іЙНЯТГЯ РішеНIІЯ про надОНIІЯ земелыІїї ділянки в оренду за результатами 
аукціону, перераховує ІІа визночеlшА БроваРСЬКОIО MiCLKOIO paдOIO рвхунок гарантійні 
8ИССIСІI Переможця; 

- ПРllймає рішення про ПРИПlІнення та/або поновлення аукціону у випадку 
ВlUlвnення порушення порядку проведення аукціону, яке може вминути на ЙОГО 
результаТlI, а таюко у інших ВI1ПВДIСВХ, передбачених ЦlIМ Порядком; 

- ПРllймає рішеllНЯ про ПОlІовлення TOpriB по лоту або припинення аукціону, у 
випадку копи Переможець віДМОВIІВСЯ від підписання протоколу аукціону; 

ПРIІАмас рішення про визнання недіАСНІIМИ результатів аукціону в разі 
ВJlJвnення піспя закінчення аукціону порушень. які вплинули (могли вплинyrи) на ЙОГО 
результати. 

2.3. Організація, яка проводить аукціон, залучається до проведення аукціону 
УповноважеНОIО осоБОIО. 

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

організовує підготовку приміщення, обладнання та персоналу для 

безпосереднього проведення аукціону; 

_ ПРОВОДІІТЬ peecтpauilO Учасників в день проведення аукціону; 

_ за погодженням з УповновахсеНОIО осоБОIО та відповідно до ULoro Порядку 
приймає рішення ЩОДО допуску на аукціон третіх осіб; 

_ самостійно призначає ліцитатора для проведення аукціону; 

_ забезпечує дотримання порядку під час проведення аукціону; 

- складає протокол про результати аукціону. 

3, Підготовка лоту до продажу на аукціоні 

б' ьш ЯК один місяць та включає забезпечення 
3.1. Підготовка аукціону ТР·lває не ІЛ П РЯДКОМ) Уповноваженою особою: 

Оргаиізатором або (у випадках визначених цим о оо • 

'оо •• 'НКИ лота та затвердження стаРТОВОІ ЦІни лото; 
- замовлення експертнOl ~ОШО~ОI ОЦІ о МетОДIIКИ, затвердхсеної постановою КМУ 

еКспертна оцінка проводиться ВІДПОВІДНО Д • 10E ціни встановленої за результатами 
від 11.10.02 р. N!!IS31. Стартова ціна лота ДОРІВН , 
еКспертної грошової оціНК1І: 

• порта земельної діЛЯНКl1; 
- виготовлення теХНІЧНОro пас ренди земельної ділянки на 

про продаж права о 
- оприmоднення повідомлення 

l)'КЦіоні шляхом: 

---" , , 
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- опублікуваlШЯ ОГОЛошеllНR в газ . 
паllорама)) та ІІа веб-саАті Б СТІ ~PO.BapCЬKOЇ міської ради "Броварська 
та місцеЗllвходжеllltR земen~:о;аР~;КОI MI~~K~Ї радИ із зазначеННRl\1 розміру 
телефону, за ЯКІІМ МОЖllа отр д RНЮІ, 11 ЦІЛьового призначенНR, номера 

. ІlмаТIІ додаткоау іllформаціlО; 
- РОЗМlщеllНЯ ІІа земenыlАA діЛRlщі ре . Ф • 

• • кламного Ін ОРМВЦІАного щита; 
- передачу ВІДПОВІДНИХ матеріапів ОргаНізаторо у .. 

м повноважеlllА осоБІ; 
- підготовку організаціАIІО-РОЗПОРЯДЧО·· ... . 

• • І та теХIfIЧIІОI документаЦІЇ щодо проведення 
aYКЦIOIIY, 

- ПРIІRнятгя заяв ІІа участь В аукціОllі. 

3.2. AYKniOl1 ПРОВОДIfТЬСЯ ВИКЛІОЧІІО за УМОВІІ ВИКОllа.IНЯ зазначених в пункті 3.1 
цьоro Порядку. 

3.3. Документи щодо лота. RКІІЙ ВИСТВВnRЄТЬСR на аукціон, фОРМYJОТЬСR 
уповноважеllОIО осоБOlО в o~peM~ справу .і після закіН'lення аукціону передаІОТЬСЯ ЙОГО 
переl\IОЖЦlО за У~to~lі. що ВІН ЗДІЙСНИВ ВІдповідно до договору купівлі-продажу права 
ореНДІІ земелЬНОІ ДІЛЯНКІІ розрахунки за придбаний на аукціоні лот. Переможець піcnн 
)'КJJвдeHHH договору оренди земельної діЛRНКИ, передає його для державної реєстрації в 
)'С'ПІНовленому порядку. 

3.4. Умови. оголошені перед проведенннм аукціону, під час укладення договору 
ореНДІІ зміні не підnягаlОТЬ. 

3.5. Броварська міська рада затверджує технічний паспорт земельної ділянки, що 
ВПct8ВJUlЕТЬся на аУlщіон. дату проведеннн аукціону та істотні умови договорів оренди. 

3.б. На підставі рішеННR Броварської міської ради Уповноважена особа, не пізніше 
RIC за 30 днів до проведеННR аукціону ОПРИЛІОДНЮЄ в газеті Броварської міської ради 
«Броварська ПВllорама» та на веб-сайті Броварської міської ради у мережі Інтернет 
офіційну інформаціlО про проведеннн аукціону. 

3.7. Офіційна інформаціR про проведеннн аукціону має ВК1Іючати такі відомості: 

- дату та час проведеННR аукціону; 

- місце проведення аукціону; 
- характеристики лоту, що вистаВnRЄТЬСR на аукціон, із звзначенНRМ: 

_ місцезнаходження земельної ділRНКИ; 

- площі земельної діnннки; 
.. ДЇЛRнки допустимих та пріоритетних - цільового призначення земелЬНОІ , 

видів ії використаНltЯ; 

_ містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки; 

- стартової ціни лоту; 

- УМОВІ! участі в аукціоні; .• . 
. іі несків та ПОРНДОК ІХ сплаТlI, .. розмір гарантійного та реєстрацll ного в 

- вартість інформаційного пакету; .. б 
організатора УповноважеНОI осо и, . сцезнаходження ' •• .. найменування та мІ аТ11 додаткову інформацІЮ та ДІЗнатися, 

nilUrraтopa, номер телефону, за ЯКІ!М можна OТPIIMPТOM земельної ділянки, техніЧНОIО 
де МОЖНа ознайомитися з технічним паспо НДИ. 
ДОКУМентацією із землеустрою, проеlСТОМ договору оре , 
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- дату • по~отку то зокіllчеllllR npllAMOllllR • • 

)"І8СТЬ В OYKUIOНl. AOКYMellТJB дnя ОСІб, ЩО БDЖDJОТЬ ВЗRТИ 

З.8. З моменту ОПРllЛIОДllеllllR Оф·IЦ·А оо. 
б • І 1101 IНфорt. .оо У 

IIO)JUIIIBiCТЬ осо ом, ЯІСІ божаlОТЬ ВЗRТJІ Участь 10~11 . повноввжено особо Н8ДОЄ 
вСТВНОВЛlОЄТЬСЯ YnOBHOBOiКCHOIO осоБОIО. в .аУКЦlОНI, ПРlsдбаТlI ЗО uiHOIO, що 
IIDдIIЄ безкоштовні консультації з ПИТаНЬ пр' оlllФормаЦIАIІІ!А пакет учаСlшка аукціону та 

• веДСIІНЯ аУКЦІОНУ. 
З.9. lНфОРМОЦIf.ilшА покет мас ВКnlочаТlt 1·llф . 

ормаЦIІО ЩОДО: 

- місцезнаходження, площі та цільового пр 
ItзначеННR земельної діЛRНКИ. 

• • - вltКОПlIОВОНlfЯ З геНПЛОIlУ. схсму розміЩСЮ'R оо • 

земслыІІ� ДІЛЯІІКІІ; 

- умови ВllКОРllстання земельної діЛRItКIt; 

- істотні умови договору оренди: 

- копіlО ЦЬОГО ПОЛОЖСІІІІЯ; 

- інші матеріалlІ і докумеllТИ (при lІеОбхідності); 

- номер рахУІІКУ, BiAKPIIToro дnя обслуговуванtlЯ аукціону; 

- бланк договору про умови участі в аукціоні. 

З.lо. Особа, яка бажає прийняти участь у аукціоні, має подати Уповноваженilі 
особі ЗВRВУ на участь в аукціоні з Н&ДанНЯМ згоди ЩОДО умов повернення або yrpимання 
реєстраційних та гарантіАних внесків. Приймання заяв розпочинається з моменту 
оголошення про проведеНІІЯ аукціону та закінчується за 3 робочих дні до дати проведення 
аукціону. 

З.! 1. Заява на участь у аукціоні подається Уповноваженій особі Згідно із 
затверджеНОIО формою (додаток 1). ПіДПIІС на заяві керівника Учасника - IОРИДИЧНОЇ 
особи має бути скріплениА печаТКОIО цієї 10РИДИЧНОЇ особи. Підпис на заяві Учасника
фізичної особи має бути завірений нотаріально. 

З.l2. Подана зав ва разом з доданими документами для участі в аукціоні 
реєструється У ПОВllоважеНОIО осоБОIО у журналі реєстрації (Додаток 2). їй ПРИСВОІОЄТЬСR 
реєстраційний номер. У журналі реєстрації також міСТИТЬСR інформаціR про дату ПОДання 
зшR. а також ПОРЯД1СОВlіЙ номер ЗaJIВИ. 

З.lЗ. Учасник аукціону - lоридична особо разом із ЗaJIВОЮ має подати наступні 
документи: 

- нотаріально посвідчені копіі установчих документів; 

_ копію та ОРI!гінал свідоцтва про державну реєстрацію lоридичноі особи; 
_ копію та ОРJIПНал платіжного документа про сплату гарантійного внеску; 
_ копіlО та оригінал платіжного документа про сплату реєстраційного внеску; 

• •. НТО про оплату вартості інформаційного - КОПIIО та ОРI!ПНал плаТІЖНОГО докуме 
пакету; 

• б. ки" paxYHoкlpaxYHKI!. з яких здіАСНlоваТИМУТЬСR розрахунки - ДОВІДКУ про аНКІВСЬ J'I 

за придбану земельну ділянку; .. б 
свідчує право уповноважеН01 осо и на 

- копію та оригінал документв. що ~O випадку необхідності). 
ВIІКОНВНнв дій, пов' язаНJIХ із проведеНИRАІ аукЦІОНУ (у 

Цей перелік ДOlсументів є вичерпним. 
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3.14. УчаСШllС аукціОllУ - фі 
тІ· ЗllЧllа ОСОба разом • 

дoкyltleJ ••• ІЗ ЗIIJIВОІО має подаТlI ІІаступні 
- КОПlIО та opllnl.M свіДОЦтва n 

(ДJJJI лотів, ВllКОРlІстаШIЯ ЯКІІХ переДба: держаВIlУ реЄстраціІО фіЗllЧllоі особ • 
с ПIДПРIIСМIIJIЦЬfnl " ІІ-ПJДПРІІЄМЦJI 

- копіІО та OPllrillM платіжного 'OJ дJялы�Ість);; 
ДОКУAlента про спло . 

- копіІО то оригіlJМ платіЖІІОГО 1')' гараНТIПного внеску; 
ДОКУмента про спла1')' . 

- копіlО та ОРIІгінan платіЖIІОГ реєстраЦIПноro внеску; 
• о докумеllта про о • . 

п8Ке1)', пла1')' вартоСТІ IнформаціПноro 

- довідку про банкіОСЬКllіі рахунок/ 
за ПРlrдбану земелыіу ділянку (дпя ф' ізичн раХУ~БКIf. з як~х ЗдіАСНJоваТIІМyn,ся розрахУНIСИ 

• б • ІІХ осІ - lІе Пlдпри . 
заJlDJIDНОСТІ анюоського ра."<У1lКУ); СМЦІВ така довідка подається 

- копія та оригіllал документ&. що . 
В1IКОJlВННЯ дій, поо'язаШIХ із проведенням аук ~OCBIД( чує право УПОВноваженоЇ особll на 

• ЦІОНУ У випадку необхіднОСТі). 
ФІзична особа також подає свій 

іденmфікаційного номеру фіЗIІЧНОї особи _ плі а~аспорт та. довідку про npIICBotHНR 
І пlllса подаТКІВ. 

Цей перелік документів є вичеРПНIІМ. 

з. J s. Всі дії, пов'язані із заповненням та 
б поданням заяВІ! на участь в аукц· . 

виконуються езпосередньо УчаСIШКОМ або Аого упов ІОНІ, 
новажеНОIО особою. 

3.16. Уповноважена особа при прийнятті звив Учасників перевіряє: 
- правильність оформлення заяВІІ; 

- відповідність документів. що додаються до . 
З 1 ЗDRВИ, перепllСУ, встановленому 

пунктами . З чи З.14 ПоложеНIІЯ; 

- відповідність копііі документів іх оригіналам . 

• Оригінали документів повертаються ЗDRВНИКУ безпосередньо піCJIR закінчеlПUl 
переВІРКИ. 

З.17. Якщо під час перевірки поданих документів не виявлено помилок та 
Порушень, предстаВНllК УповноважеНОJО особи: 

- у прнсyrиості Учасника (уповноваженої особи Учасника) реєструє подані 
;окументи в книзі реестрації·, до якої заноситься порядковиR номер, дато. реквізити 
часника або уповновuсеної особи. Крім того, в книзі зазначається: 

- для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, зареєстроване місце 
проживанНJI та ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб 
- платників податків та інших обов'язкових платежів. для іноземних 
громадян та осіб без rpoMaдJlHcтвa - громадянство, пріЗВllще, ім'я та по 
баты�овіi (за наявності), постіАне місце прожнвання за межами Украіни; 

- для IОРllДИЧНlfХ осіб (заснованих громадянам'l УкраіН11 або IОрllДИЧНИМИ 
особами YlcpaїНlI) - наііменуваННJI, місцезнаходжеННJI, ідентифікаційний код 
згідно з ЄДРПОУ; 

- для іноземних IОРИДИЧНИХ осіб, спільних підприємств - HaAttleнyвaнНJI, 
місцезнаходжеIlНЯ та держава, в якій зареєстрована така lоридична особа та 
адреса реєстрації представництва в Україні. 

- засвідчує подані документи своїм підписом та печаТКОJО; 

- запишає в себе подану УчаСlfикоttf заяву та копії· ДОДІШІJX до неї документів; 
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• Вllдає УчаСllІІКУ довідку про о 

3) . fi • ТРимання доку " (додатоК , ВХJДJШ t КВІІТОК, ІНформаціІїНУ к меНТІВ ІЗ ЗDЗllачеНllЯl\1 ЇХ переліку 
:J83IJDЧСIIIIЯМ но зворотному боці УМОВ пров артку 110 л~т (додаток 4) тв картку учаСНllКІ (із 

еДСІIІIЯ аУКЦІОНУ) (до S) 
3.18. Інформація про особу УчаС1ІІ1 (А даток . 

. ка ого предст ) • 
1111.' документох, IІе ПlДnягас РОЗГОЛОWСIІ1І10' . аВНIfК8 • ЩО МICТlIТЬСЯ В nOДDИllX 

, КРІМ ВlіПадКIВ у 
3.19. ДокумеІIТ11 nOBepтalOTh • cтaHoвnellllX ЗDКОІІОМ. 

ся З8RВIШКу без реєстрац'I"1 у . випадках: 
• ВIIЯВnСIШЯ ПОМИЛОК, ЯКІ ВПЛlIВaJОТЬ Н . 

а ЗМІСТ З8RВИ' 
• • • 

• ВІДСУТНОСТІ 110 МОМСІІТ ПОдОНIІЯ заяви . 
докумеНТІВ, передбачеНІIХ цим ПоложеННnl' 

• подоння заяВIІ особою. яка не мас ІІа це в' . ' • . lanOBlaltllX повноважень. 
Цей nepCnIK ПlДС1UВ с ВllчеРПIІІIМ. 

Після ВJtправлеНIІЯ ВlІявлеllllХ ПОМІІЛОК у 
часник має право подати ДОItVL'еНПI 

повторно. "J'" 

3.20. Учасник мас право ОГЛЯНyтll земель . 
Орrвнізатор зобов'язониfi СТВОРІІТІІ МОЖЛ11 вості :я д~лянку до прове!'ення аукціону: 
ДЇJDIНXlI з MeтOIO ЇЇ огляду. оступу учаСНІIКIВ до земелЬНОI 

3.21. Зареєстрована заява с підстаВОIО для укладення з У • .• часником договору про 
,.'ОВІІ учасn в аукцІОНІ та набуття УчаСНIІКОМ статусу Зареєстрованого учасник&. 

4. Порядок та УМОВІІ проведеllНП аукціОIlУ 

4.1. . АУlщіон проводиться оргаllізаціСIО, яка проводить аукціон, на підставі 
дo~~opy .. ~ УПОВНО.~ЮlсеНОlО осоБОIО не раніше ніж через 30 днів після опублікування 
ОфЩІАнОllнформаЦIІ про провеДІІНЯ аукціону. 

4.2. На aYKцi~Hi ~ожугь бути присутні Зареєстровані учасники (іх представники), 
представники оргаНІВ МІсцевого самоврядування м. Бровари, засобів масової інформації та 
rpoмвдських організацій. Інші особи можуть бути присутні на аукціоні за ЗГОДОІО 
Уповноваженої особи. Аукціон проводиться за наявності не менше ДВОХ Зареєстрованих 
учасників. 

4.3. У день проведення аукціону осоБОIО організацією. яКІ провоДІІТЬ аукціон, 
проводиться реєстрація ПРІ.сутніх УчаСНllків. УчаСНlfК (його представник) зобов'язаний 
пред'явити паспорт та (ДЛJI представників учасників) доручення на вчинення дій під час 
аукціону, зокрема участь В торгах та підписання протоколу про результаТІ! торгів. Шсля 
цього представник організації, яка проводить аукціон, видає учаСНJIКУ табличку з 
НОмерОМ, ва повертається після закінчення аукціону. 

Реєстрація ПОЧlfнасться за годину та закінчується за 1 О хвиnин до початку аукціону. 

4.4. ПісЛJI оголошення початку проведення аукці?Ну представ~ик opгaн~~ii, !""1 
проводиТЬ аукціон, ознаАомmоє Зареєстроввних учасник~в та присутнІХ на аУКЦІОНІ ОСІб з 
ОСНовними ПрВВIШВМИ проведення аукціону (В чаСТІІНІ, .що безп~середнь.о стосується 
ПРОВедення аукціону після цього оголошення) та оголошує ІнформацllО ЩОДО. 

_ характеРlfСТИК земельної ділянки (місцезнаходження, "~o~i. цільового 
ПРизначення, можливі види функціонального використання земелЬНОI ДІЛЯНКИ, умови 
оренди тощо); 

_ зaranьної Ісількості зареєстрованих Учасників, допущених до аукціону; 

- стартової ціни лоту. 
4.5. Проводить aYlcцiOH Ліцитатор в настуПНОМУ порядку. 

, . 
І , 
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Аукціон ПОЧШlається з ОГОлоwеlll1 Л' 

я ЩlІтатором х l1illll. ЯКЩО протягом трьох ХВIIЛlШ після ТРІ apaктepllCТllK лоту та стартової 
3арсєстРоваlШХ учаСШlків lie ВІІСЛОВІІВ б • IРазового оголошення стартової ціНl1 ніхто з 
niI1II1'DTOPO~I, або ТIllce БDilсаНІІЯ ОIIСЛОВII в::аIIIIЯ ПРllдбаТl1 Лот]а uiHOIO, оголошеНОIО 
ПРІІПІІІІЯЄТЬСЯ. Іше ОДІ'" ЗареєстроваНIІR учаСIIIIК, аукціон 

у разі коли про ГОТОВІІість ПРltдбаТIІ л 
два Зареєстровані У'ІаСШIКlt. ліЦllтатор o~~~:rapToBoIO uiHOIO с~овіСТІlЛlt Ilе ~Іенш JUC 

Зареєстрованим У'ІаСIІIІІСОМ (далі _ ціна) ІІа шує :rapToBY ЦІНУ, ]апропоновану 
збільшенням ціни. ЗначеlШЯ КРОКУ аукціOl'IУ Bc::'~KB аУКЦІОНУ .] подanЬШllМ посліДОВНllМ 
з ОРnUlізатором У межах до 1 О відсотків стартов .. .Л10СТЬСІ ЛЩllтатором за погодженням 01 ЦІІІІІ. 

Зареєстрованим учаСllшсам Ікі віДМОВllЛИС б 
I'8рантіііні внеСКIІ не nOBepTaIOTLCI: І npllA аТIІ лот ]а стартовою ціНОIО, 

У ході a~цiOHY Зареє~троваllі учаСllltКIt повіДОМЛllОТЬ про намі n идбати лот ]а 
оroпошеllОIО ЛІЦитатором ЦІІІОІО двома способаr.lІІ· п'IДI~ б р Р . . . ~RТТIM та лички ] номером, 
nOBepllyrllM до ЛІЦlІтатора. що ]аСВIДЧУС ПРllііllR1їI ціНIІ заПРОПОI~ован оо • 

іі '00 • •• 01 ЛIWJТатором 
(ПРІІ НJПТЯ ПРОП~:ШЦІІ цlll~~. без голо~у). або піДНJl1їJlМ таблички ] ОДНО'ІВСНИМ 
о~пошенням C~OCI П~О~ОЗІЩІІ стосовно ЦІНИ лота. Іка повинна буті", біЛЬШОIО, ніж названа 
JlЩlIТВТОР~М !-,Іна, МІНІМУМ ІІа ОДИН крок aYKuiOIlY. вne оБОВ'JlЗКОВО краТНОIО кроку 
(ПРОПОЗІЩІЯ ЦІНИ з голосу). 

. Якщо ~апро.понована Зареєстрованим учасником ціна перевищує оголошену 
mцnтaтopoM ЦІНУ, ЛІЦитатор називає номер учасника і повідомляє про Аого пропозицію. 

У разі коли ціна, ]апропонована ] голосу одним і] Зареєстрованих учасників, 
бinьша за ціну, оголошену Ліцитатором. вne не кратна кроку аукціону, Ліцитатор ТPВlCТ)'Є 
таку ПРОПОЗJщіlО як згоду Заресстрованого учасника збinЬШltТИ ціну на відповідну 
кinьКЇcть кроків аукціОIlУ. lІазиває номер цього Зареєстрованого учасника і запропоновану 
вим ціну, кратну кроку аукціону. 

Мовчання Зареєстрованого учасника, що першим підняв табличку з номером піcnн 
оroJJоmення ліцитатором ціни. трактується JlK згода Зареєстрованого учаСНІІка на 
запропоновану ЛіЩlТатором ціну. ЛісЛR цього Ліцитатор називає номер Зареєстрованого 
учасника, що першим піДНJlВ таБЛIІЧКУ, і оголошує наступну ціну, збinьшену на крок 
аукціону. 

у разі коли протягом трьох хвилин пісЛR триразового повторення останньої ціни не 
буде запропонована вища ціна, Ліцитатор закінчує торги за лотом о~очасно з ударом 
аукціонного молотка та проголошенНJIМ спова "Продано", називає ЦІНУ продажу. лота, 
номер Переможця і ВlfКJIикає ЙОГО ДЛR підписанНJI протоколу, якиА BeдeтьCJI пІД час 
аУКЦіону. 

4.6. За результатами аукціОllУ організаціJl, яка ПРОВОДІІТЬ аукціон, складає протокол 
81КОМу зазначає: 

- назва лоту; 

- стартова ціна лоту; 

- результати торгів (остаточна ціна ПРОДажу); 
•• . б аііменування Перемо)КЦJI. 

- ПРІзвище, ІМ'Я та по баТЬКОВІ а о н 
4.7. Протокол аукціОllУ підписуЄТЬСЯ ПеР~МО)lсцем і Ліцитатором та затверджується 

УПОВноважено1О осоБОIО у день проведення аУКЦІОНУ. • 
• іДПlісаииіі ліцитатором протокол ауКЦІОНУ 

Одразу після закінчення .8~IOlIY n nl переможцем комісіііної винагороди в 
передаєrься уповноваженій осоБІ. ПІСЛЯ спn! 
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акрОIС ІІС більше З дllів З ДIIЯ ПроведеНІІЯ ву • 
пеpeAlОЖЦlО витяг з протоколу. КЦІОІІУ УПОВlІовожсна особа передає 

Переможець, ЯКlIП віДМОВIІВСЯ від п· 
пaдanьшу участь в аукціОllі. До ПРОтокол IДПllсаllllЯ ПРОТОКОЛУ. позбавляється права на 
Roro піДПltеаltltя. У цьому разі ПРОТОКОЛУ п~:::ться заПI~С про відмову ПереАIОЖЦR від 
УПОВllоважеНОIО осоБОIО у день проведеllНЯ уєтьс.я Лщитатором та ~атверджуєтьея 
Перс.sожЦlО не повертається. аУКЦІОНУ. сума гаранnПноro внеску 

За УМОВІ І НWlВllості достаТIІЬОЇ кількості у . 
пОТ УПОВltоваЖСllа особа ПОІІОВЛІОС ТОрГIІ У деllЬ чаСІІІІКІВ. що ВИ~ВІІЛИ бажання ПРllдбаПI 

, проведеШIЯ аУI(ЦIОНУ. 

4.8. КОШТІІ сплачеllі 3apeCCТPOBallllM учаСlІlІК . 
інфОРАtвціRНlfR пакет ПОВСРllеlllllО lІе підЛягаlОТЬ. ом ЯК реєстраЦІЙНИЙ внесок та за 

4.9. Копія ПРОТОІСОЛУ та докумеllТI . •. . І. щО Пlдтверд)кytоть сплату Переможцем 
ВІ13начеНОІ за результатаМIІ аУКЦІОНУ ціни лоту віДПОВІ·ДНО д • • . о yкnвдeHoro доroвору 
xynIВЛІ-ПРОД~ЖУ правв ореНДІі . є ПlдстаВОIО дЛЯ приfiнJlТТЯ рішення Організатором про 
укладення МІЖ Броварсы�оІоo MICblCOIO paдOIO та Переможцем договору ореНДІІ зеАlenьноі 
ДЇJUIHКlI. 

4.10. Усі СПО~ІІ (розбіжності) щодо порядку проведення аукціону розв'язуються 
(ВреrynьовYlОТЬСЯ) ПІД час Аого проведення організвціЄIО. яка проводить аукціон, за 
DОroджсННRМ з представником Уповновюкеної особи. 

4.11. ГарантіАНllА Вllесок перераховується всім Учасникам відповідно до nYНIrry 7.2 
цьоro Порядку на їх ПОТОЧllі ра.хунки. зазначені в документах, які додаються до ЗВRВИ про 
участь в аукціоні, крім Переможця та Учасників, які не виявили бажання придбати лот за 

стаРТОВО10 ціНОІО. 

4.12. Реєстраційні внески поверненню не підЛЯraIOТЬ, крім випвдків, передбачених 
цnм Порядком. 

4.13. Під час проведення аукціону (від моменту Аого почаncy до завершення) не 
дозволяється: 

_ втручання в будь-якиП спосіб У торги осіб. що не ЗВRвnені в торгах за конкретним 
потом; 

_ переміщенНJI у залі, де проводяться торги, без дозволу Ліцитатора; 

_ вчинення інших дій, що порушytOТЬ порядок проведення торгів. 
4.14. Ліцитатор для усунення порушень та поновлення порядку має право: 

_ усно попереДlіТlі Зареєстрованого учасника чи присутню особу про усуненИJI 
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; 

. У та ОГОЛОСlmі перерву У разі 
. _ тимчасово ПРИПИНl.1Т1і проведення аукЦІОН • 

ПОРушення Зареєстрованими учаСІIИІСОМИ правил проведення торпв. 

Результати аукціОllУ 
•. ння а кціону уповнова,кена особа публікує в 

• 5.1. Протягом ЗО ДНІВ ПІсля проведе у Вlа» або веб-сайті Броварської міської 
rвзen Броварської міської ради "Броварська панор n..... . . із зазначенням: 
,.~ ПОВІДомлення про результати ТОРГІВ 

• . земельної ділянки; 
- МІСЦЯ розташування та рОЗМІРУ 
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- ціllll продажу права ореllдll 

1
,.nntioHY; земельної діЛЯШClI, ВІІ '1'~ значеної за результатar.ш 

- цільового ПРllзначеllНЯ земелы�". . • 01 ДІЛЯІІКІІ. 
5.2. АУКЦlОIІ Вllзнасться таким Щ . • • • • О Ilе ВІдбувся, у разі: 
- ВlдсynіОСТI Y~laCIIIIКlB або IIВRBII • 

ОСТІ ІІа торгв.'С ЛІІW 
_ коли жодеll з УчаСlІІlків lІе зппр . е ОДНОГО Учасника; 

• ОПонувпв 1!lІІу. ВІІЩУ за ста . 
_ не ПIДПllсаlШЯ Переможцем Прото' ртову, 

колу ІЗ зазначеllНЯМ резу . • 
_ не піДПlIСПllНЯ Переможцем догово " льтаТlВ аукЦІОНУ; 

BCТOIloвneHIli1 ЦІІМ Порядком терміІІ: ру КУПІВЛІ-ПРОдажу првва оренди у 

- несплаТl1 в устаllовлеlшА строк Пе • реможцем належноі суми за придбаний лот· 
- не ПIДПllсання договору ореllДl1 В тер '. ' • МІІІИ, ВизначеНІ цим ПОРЯДКОМ; 

- ПРllПlшеllНЯ та не ПОllовлеllШI аукціон • . у В внпадкв.'С. передба'lеНIIХ ЦИМ Порядком; 

- в разІ виявлення ПІсля закінчення аукціон ВlШllнynl) на ЙОГО результати; у порушень, які ВМИНУЛІІ (МОГЛИ 

- в інших DllПnДlсах передбачеНIІХ QIIM ПОРЯДКОМ. 

Рішення про ВИЗШUІНЯ аукціону такІІМ 
УповноважеНОIО особоlO у тридеШIІІА строк після 
ВИЗНання. 

ЩО не відбувся, приймається 
виникнення підствви для такого 

В разі виникнеllНЯ підстаВIІ для В.ІЗНВННЯ аукціону таким ЩО не відбувся 
Уповноважена особа JJевідкладно повідомляє про це Організатора. ' , 

Рішення про вtlзнання аукціону таким, ЩО не відбувся може бути оскаржено у 

судовому ПОРRДIсу. 

5.3. Р.езультаТIІ аукціону, пров~деного з порушенням ВИМОГ цього Порядку, можуть 
бути визнанІ у судовому порядку неДІЙСНИМИ. 

Визнання результатів аукціону недіЙСIІИМИ тягне за соБОIО ВИЗІІВННЯ недійсним 
доroвору оренди, укладеного з Переможцем. 

5.4. У разі приі1няття рішення про визнання аукціону таким, що не відбувся, або 
~~ВIПUI недійсними його результатів, повторний аукціон може бynl проведений не 
D13НlШе ніхс через шість місяців з дня lІабyrrя чинності таКИМ рішенням. 

Якщо ПОВТОРЮlfi аукціон проводиться У зв'язку з тим, ЩО хсоден з учасників не 
ВИJlВИВ бажання придбати відповідниfi лот за ціНОIО, ВИЩОІО за стартову, можливе 
ЗНИЖення стартової ціни лота Організатором, вne не Нlfжче ціни. що визначена за 
результатами експертної грошової оціНlClі, з дотриманням вимог. установлених цим 
ПОРJIДКОМ. 

Повторний аУlщіон проводиться відповідно до цього Порядку . 
• 5.5. До участі у повторному аУІсціОllі не ДО~УСК8ІОТЬСЯ Переможе~ь попередн!Х 

ТОрпв. ЩО не сплаПIВ D установлеJшfi строк вартОСТІ лота за договором. ~1ДМовився вІД 
)'КnaдeHHJI договору оренди земельної діЛЯIІКИ чи від підписання протоколу ІЗ зазначенням 
резУльтатів аукціону. 

5.6. у разі DИJlвnеННJI порушеllЬ порJlДКУ проведення аукці?НУ, .~кi ВПЛІІВВІОТЬ на 
Об'ЄКТИвність визначеНIJJI ПеремохCЦJI, призводять дО ДІІСКРИМІНВЦІІ Зареєстрованих 
Y'faСIlИIdв або іншим чином порУШУIОТЬ їх права. уповноважена особа "lає право визнати 
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ayJCЦioll ТDКIIM, ~o lІе відбувся та 

роs:nоltIIIТlIОргаlllзатора. РОЗПочаТIІ оргаllіз . ~ аЦIІО nOBтopIlllX торІів про що 

б. уклаДDІІІІЯ договорів купівлі-пр о 
оо о одажу права О 

opelJДl1 :sсI\Iслы�оІ� ДІЛЯІІКІІ pellДll зеl\lслы�отT діЛВllКl1 та 

6.1. На підставі затверджеllОГО n 
зоБОВ'Я3D1lі протягом 3 башсіВСЬКIІХ Дllів уРОТОКОЛУ aYKuiOIlY Організатор та Переможець 

б ' клаСТlt договір .. 
Перем?жець 30 ов язаlШЙ перерахуваТIІ КОШТІІ за КУПlВЛ1-продажу права оренди, а 
ПІрaнnnного ВllеСIСУ) протягом S баllкіпсь . ПРllдбаllltА лот (за вирахуванням с"'ш 

.к О . КІІХ дlllВ З дати :І" 
ІІІЗначеНІІ11 ргашзатором рахунок. укладення цього договору на 

Якщо Переможець не вніс IІпnеіlСIlОЇ Д 
пеРШІІМ цього ПУНІСТУ, гараllтіАНIІА Вllесок AO~ сплати суми в строк. передбачениЯ абзацО"1 

. 'у не повертається. 

6.2. ДОГОВІР opellAl1 1СМСЛЬJiОЇ діЛЯНКI~ . . іі. ~ ПІдлягає нотаріальному ПОСВI·дчеННІО та 
державНIІ реєстраЦІЇ. 

6.3. Усі витраТІІ, пов'язані з укладанням та· . 
lС)'Півnі-продажу права ореllДИ земельної ділЯIІКIІ таН::~Рlanьним ПОСВІдчеНІІЯМ _ Д~ГOBOPY 
несе іі Орендар. овору оренди земелЬНОI ДІЛЯНКИ, 

6.4. Договір оренди земельної діЛЯНКIІ має відпові :rи ти 
затвердженому постаllОВОIO КМУ від 03.03.04 р. Н!!220. да повому договору, 

. 6.5. Ум?ви договору. не зазначені в ТИПОВОМУ договорі, умовах проведення 
аУКЦІОНУ та РІшеннях Броварської міської ради, ПРИЙНЯТИХ згідно з цим Порадом 
впзнаЧaJОТЬСЯ за погоджеllНЯМ сторін. ' 

. 6.6. Договір ope~1I укладається в 1 О-ти денний термін з моменту прийнятrя 
РІшення Броварсь~оlO ~flCb~OIO радОIО про н~ання земельної ділянки в оренду та протJIГOМ 
зо кanендарних ДНІВ ПІСЛЯ 1І0ГО укладення ПlдпRГDЄ державні Я реєстрації. 

6.7. У разі віДМОВІІ Переможця уклаСТIІ Договір оренди земельної дімна аукціон 
впзнається таким, що не відбувся, а гарантійний внесок Переможцю не повертається. 

6.8. Право оренди земельної ділянки виникає У Орендаря піcnя підписання акту 
Dpніімання-передачі земельної ділянки згідно з укладеним договором ореНДІІ. 

7. Порядок розподілу та використання коштів від проведення 
аукціОНу 

7.1. Проведе1lНЯ робіт з підготовки лоту до продажу на аукціоні здійснюється за 
рахунок коштів Уповноваженої особи з наступним відшкодуванням за рахунок 
Pt;єctpвційних внесків учасників аукціону. Проведе~ня ayкцio~y та виnл~та ви~aroРОДlI 
Ліцитатору здійснlОЄТЬСЯ за рахунок коштів реєстрацІЙНИХ внеСКІВ учаСНИКІВ аукЦІОНУ. 

Розмір реєстраційного внеску ВlfзнаЧ~ЄТЬСJl Упов~оважеНОIО о~обо~ та 
обчислюється з урахуванням потребll у ПОКРИТfI витрат, пов язаних з органІЗацІЄЮ та 
ПРОведенням аукціону. 

7.2. У разj відмови Уповноваженої особи аід проведен~я аукціону сплачені суми 
~страційних внеСlсів за вирахуванням платежів за б~кіВСЬКl ~ерекази повертаються у 
ПІТИденний строк з моменту ПРІIЙНЯТfЯ відповідного plI~eH~ УСІМ Учасникам у пов~ому 
ОБСІЗі, а витрати уповноваженої особи, пов'язані з оргаНІзацІЄЮ та npоведен~ям аУКЦІО"?" 
вiдtuкодовYlОТЬСЯ за рахунок Організатора. В іlіШllХ випадках СУМІІ реєстрацІЙНИХ внесКІВ 
Не Повертаються. 
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Су,,1ІІ гарантііі'IIIХ В'lесків за 

рротвТО"1 п'яти ба'JкіВСЬКlIХ днів з MOt.~~::~~II~I:M пла!ежів за банківські перекази 
дinJllКJI в оре'lд?' за результатаМJI aYKuiOIlY, П:IIАн JI'IТJI р~шеllllЯ про IlвданllЯ зеt.lenьиоі 
'JIIlCIIМ, що Jlе ВІдбувся, або Вlf31101l1lЯ lIen·r. JПТя РІшення про Вll3Нання оvvціоиу • G . ~IIICIIIIMII Аого • 'J •• 
УЧВСІІІІКDМ, ЯКІ ІІС YnSl ВII'3llаю ПеремоіК . резУльтаТІв повеРТОIОТЬСЯ усі,.1 
ПорIдКО"I. IUIМJI. КРІМ Вllпадків, передбачеНllХ ЦІІ,.І 

7.3. УПОВІІовоже1l0 особа відповіДІІ 
BIIHDI'OPOДY у розмірі, що зазllочасться у дoг:o~. договору з Ліцитатором сплачує йому 

7.4. Пров~ на оренду земелыІїї діЛЯIІКl1 
бюДЖС:ТJlIIХ КОШТІВ. не може БУТІI придБОllе за рахунок 

7.5. ІIJозеl\ші 10РІІДІІLщі особи інозсм' 
відповідно ДО ЗОІСОНУ в націоllilJlыlйй O~lOтi 11111І ГРОМадЯН!1 ОПЛІЧ~ОТЬ вартість лотів 

• ЗlгanЬІІІІХ ПІдставах І лише з банківсьКlIХ 
рахунКІВ. 

7.6. Сума гарантійного внеСІСУ. сплаченого Пере 
б ' МОЖЦем, зараховується в рахунок 

ВІІКОНаннн НІІМ зо ов язаllЬ за уклвдеН1fМ договором ку' . ". . ПIВnI-ПРОДажу права оренди 
ЗСМeJlЬНОl ДІЛянки І перера.ховусться У повноважеНОIО осоБОIО НО' 

б .' а рахунок ргаНJзатора 
протJIГQМ одного анКlВСЬКОГО дlІИ ІІаступного за днем підписанНJI . 

протоколу аУКЦІОНУ. 

у разі відмови від укладеІІНЯ догопору купівлі-продажу гарантіЯний внесок 
ПерeltlОЖЦIО не повертасться. 

7.7. На ра.ХУНОК УповноважеllОЇ особи надходять КОШТИ: 

- від реалізації Учасникам інформаційних пакетів; 

- реєстраційні внеСІСИ; 

- гарантійні внеСКIІ. 

7.8. КОШТИ, що JJодійшли Уповноважені Я особі від реалізаціі УчаСНllКВМ 
інформаційних пакетів та ресстраціЯJfі внески не повертаються Учасникам, та 
ВnКОРИСТОВYlоться У ПОВflоважеНОIО осоБОIО на покри'ГГя витрат з підготовки та 
проведення аукціонів, а також на підготовку наступних аукціонів. 

8. Умови ореНДІ! 

8.1. Істотними умовами договору орендн, зокрема є: 

- укnодеНJ1Я договору оренди згідно з типовим договором, затвердженим 

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

- використанНJI земельної ділянки за цілЬОВlfМ ПРllзначенИRМ; 

- УМОВИ В.JКОРІІСТОННЯ земельної ділянки; 

- встаНовлення для земельної ділянки обмехсень та обтяжень; 

- дотримання держаВНllХ будівельних норм. 

8.2. Істотні УМОВИ договору ореНДІІ, встановлені Організатором: 

оо термін оренди: 25 РОІСЇВ; оо",. 
• оо 100L • отків від нормаПJВНОI грОШОВОІ ОЦІНКИ зеМЛІ на 

оо РОЗМІР орендно! плати: 70 ВІДС 
ріІС; 

оціальної та інженерної інфраструктури 
• оо здійснення відрахувань .10 ~ОЗВlіТОК ~ будіВНJщтва об'єкта містобудування, 

~!CТa: 10% загальної КОШТОРІІСНОІ вартоСТІ 
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"Сllоі згіДllО з дерЖВВllllМl1 будівcJlыl1мJI� IIОРМau.ш, без урахУВВН!IЯ BltтpBT 3 
ааl3l1l, • оо • • • 

баlllll та ВItД1Л~ШIЯ земелЬНО1 Д1nЯJІКІІ, ЗВ1nЬ1lСШІЯ будівеnы�оro маnданЧIІІСВ ВІД 
ПР1~вenь споруд та шжеШ:РШІХ мереж. ВnDWТУВВШIЯ ВllyrpіШIІЬО- та позамаі\дВНЧНКОВIIХ 
буДІ p~llX мереж і СПОРУД та трВlIСllОрТШIХ комунікаціП. 
itOJCC11C 

8.3. Про умов" ореНд1l МВ10ТЬ БУТIІ поіllформоввні всі УЧВСНІIКlI. За цієі >"ІОВІ! 
':JILТОР може віДМОВl1ТIі ПеРСМОЖЦ10 в У СШlі ДОГОВОРУ оренд" на >"IОВах, ЯКІ 

~~1 -ЮТЬСЯ від іСТОТIІИХ умов. ВІ13118ЧС1ШХ ЗП І З ЦIlМ Порядком. 
lіІІР131111 :;;-~==~"""-

~.''"/ " t\ а : 
,~ О 

ВIІКОIIУIО'llln обов'Я3КIІ MiCЬK~Г~' ,.' /;--, 

гоnОВІ' - секретар ради {~I: ~. tJ \ • 

~ ~ со \ \\;:-:' +-' \., ..JI 
'\:. ~ . 
~. ../ 
,\~ )І. ~ \ .. :,.,,~ 

' ...... ::::. .---' 

1.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

земельноro відділу, за пропозицією 
постііної комісії з mmшь 
розвитку та благОУС1рою територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій
ВИКОН)'lоча обов 'ВЗКИ начальника 

земельного відділу - заступник 
начальника 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступних міськоro голови 

С.А.МаЙборода 

В.О.Андрєєв 



рссетраційиий номер звиви ____ _ 

рРтІреєстраціі «_)) ____ 200_ р. 

p~~p------------------

Додаток 1 
до Пори.цку проведеВНJI аукціону 3 

прода*у права оренди земenьноі 
Д~ІПСИ в М. Бровари, в редакції 
р~шеНRJI Бр,оварськоі міськоі ради 
вІД g.<G/~~1/t,L 2010 р. 
НІ! 1fh-Р-t?Г 

ЗАЯВА 

на учас",,, у аукціоні 3 продазlСУ ,.рава оренди зurелыfff дiлRlfl(ll 

Прошу допустити до участі в аукціоні з продажу права оренди зеМeJlЬноі дimпncи 
пnoщею _r&, розташоввної в м. Бровари ___________ _ 

3вивип (повне нвіімевуввнИJI) - _______________ ___ 

Ідеитифікаційвий код або номер - _______________ ----1 

Свідоцтво про державну реєстрацію (для юридичвих осіб та фізичввх осіб -
суб'єктів підприємницької діяльності) - _______________ __ 

МісцезН8ХоджеВIIJI (місце ПРОЖИВВННJI) 

Керівник або уповноважена особа - ______________ _ 

Паспорт - N9 • виданий «_» _____ р. ----

Документ, що посвідчує повноважеlШJl керівниАа або уповноваженої особи - -

Реквізити банківськоro рахунку Д1JJI поверненНJI raрвнтійвого внеску: 

&в _____________ ---------------------------

мp~":------------------------------------

~p~:-----------------------------------------
~дmp~~~------------------------------------

МФО: б ' оо 
укціону ознВЙом.пениіі та зо ов JlЗуюсь ІХ 

. 3 ум~вами та правилами проведеВНJI а комісійної винaroроди орraвiзaціі, яка 
-вувати. ВИCJIОВJПOЮ зroду щодо умов сплати aцiitвиx та гарантійниХ внесків. 
ЬрDВОJЩn аукціон, поверневвя або yrpимВJlВl( реєстр 

«_)) . 200_ р. 

М.П. (прізвище та ініціали) 



(3t10рот,UI cmopOlla) 

Персшіх документів, що додаєтьсв до ЗlUIви 
IОРllДllЧllа ос06а: 

• нотарівпьно посвідчені копії устанОвчих ДОItVu . 
'''JPleHТlB; 

• копів та оригінВJI свіДОцтва про державну реєстр . оо 
• '. aцllO 10РИДИЧНОІ особи; 

• копUl та орипнВJI плаТІЖНого документа про спnа'"' '" 
• '. 'О J гapaнТl"HOГO внеску; 

• копUl та орипнВJI плаТІЖНОГо документа про спnа'"' '" "J peecтpaцltlHOfO внеску; 
• копію та оригінВJI платіжного документа про onnn'"' . • Ф '" 

u .. J вартоСТІ ІН OPMIЦI"Horo 
пакету; 

• довідка про б~кіВський рахунок/рахунки, :І яких :lдіRСНlоватимyrься розрахунки 
за придбану земcnьну ДІЛЯНку; 

• довідка про відсутність заборгованості щодо платежів до бюджетів усіх рівнів; 
• довідка про відсутність заборгованості по заробітніR пnаті; 

• копїJI та оригінал документ&, що посвідчує право уповноваженої особи на 
8JJКDH8ВВJI діі, пов' язвних із проведенням земельного аукціону (у випадку необхідності). 

ФЬочна ос06а: 

• копів та оригінВJI свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підnриємци; 

• копів та оригінВJI платіжного документа про сплату гарантіАного внеску; 

- копів та оригінал платіжного документа про сплату реєстраційного внеску; 

- копію та оригінал платіжного документа про оплату вартості інформаціRноro 
пакету; 

- довідка про банківський рахунок/рахунки, з RКИХ здіRСНІ0ваТИМУТЬСR розрахунки 
ЗІ придбану земcnьну дїЛJlнку; 

- копїJI та оригінал документ&, що посвідчує право уповноваженої. особи •• на 
ВИКDВ8ВВJl діі, пов'язаних із проведенНRМ земельноГО аукЦІОНУ (у випадку необхІдНОСТІ), 

- копів паспорту; 
- копів довідки про присвоєВВR ідентифікаційного номеру. 

Виконуючий обов'язки міського 
гоnови - секретар ради 



ПОДАННЯ: 

земельного відцілу, за пропозицією 
постійної комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій -
виконуюча обов'язки начальника 
земельного відцілу - заступник 
начальника ~ 

ПОГОджЕНО: 

Заступних міського голови 

С.А.МаЙБОРода 

В.О.Андрєєв 



Додаток 2 
до Поридку проведеlllUl аукціону з 
продаЖу права ореНДІІ земет.ної 
дulJlВlOI в м. Броварн, 
затвердженого рішеllllDl 
Бровар~ької міської РIWl від 
ffK~~.L 2010 р: 
N!ll'h-;rf':P.r 

Журнал реєстрації 

3М' Учасників аукціону 3 IIpodtl3lCY права opelldu 3еА'ЄЛЬНО; dіляlll(U 

1. реєстрвцііівиА номер 
DОJC)'IЩ:.--------__________ _ 

2. Дата реєс'1'раціі; номер 
доручeRИJl, _________________ _ 

3. Нdмeвyв8НВJI Учасвика - юридичної особи 

4. Прізвище, ім'я та по-батькові Учасника - фізичної особи, або представника Учасника-
ю~mособи--______________________________________________ _ 

s. МісцезнвходжеВВJI або місце ПРОЖИВaRU Учасника (пошrові 
р9Вїзmм), _________________ ___ 

б.Бamdвсьхі 
~їзmмL-____________________________________ ___ 

7. Документ про сплату реєстраційнОГО внеску 

8. Документ про сплату гарантійного внеску 

9. Документ про оплату інформаційного пвхету 

10. З земельНОЮ дimппcою ознвйомлеНИЙ 

11. З правилами проведеВНJI аукціону 

(підпис) 
.1 

І 



о,пon"mенніі і згоден 

12. 3 порJIДICОМ оплати з~ придбаний 
об'єкт ознвііомnениіі І згоден 

13. Картку Учасника аукціону одержав 

14.13 савкцblми за порушення правил 

03ввііомnениіі і згоден 

15. Достовірність даних, внесених до 

журналу реєстрації, засвідчуЮ 

Докумевти у кількості. ________ Вркушів 
~ШВо __________________ __ 

(підпИС) 

(підпис) 

(підпис) 

(підпис) 

(підпис) 

I.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицією 
постійної комісії з питань 
розвитку та благоус'ІрОЮ територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій -
виконуюча обов'язки начальника 

земельного відділу - заступник 
начальника 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

С.А.МаЙборода 

В.О.Андрєєв 



Довідка 

Додаток 3 

до Порядку проведеНl1JI аукціону 3 
продаЖу права ореНДІІ земепьноі 
дimrнЮI в М. Бровари, 
затвердженоro рішеНIIJIМ 
Брgварськоі міськоі Paдll від _ 
7!J,r~1hд.L 2010 р. 
N!~(jJ{)-»,.tJr 

про ОIl'Р,ut,аНІІЯ дОНУА,еll",ів від УчаСІІlІка aYKI(iOllY Зllродаз/су IІрава opelldll 
зє.IJ,елыl;; д/лнllКU 

ЦІ довідка видана Учаснику аукціону з продажу права оренди земельних дimrнOK в 
.1.Бровари __________ ~--__________ ~~=_:__ 

(пріЗВIfU1е, ім'., по-батькові ФіЗlІчноі особll, повне HanМeНYBBHНR IОРІІДІІЧllоі особll) 
Вro.~,що ___________________________________________ ___ 

(наАменуванн. УПОВНОВlUКеноі особll) 

прийmrri наступні документи: 

«_)) _______ 200 р. 

м.п. 

Вихоиуючий обов'язки міського 
голови - секретар ради .. 

І 
І 

1 

-) 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицією 
постійноі 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 4 

до Порядку проведенн. аукціону з 
продаЖу права ореНДІІ зеr.leJlЬноі 
дinинкн в м. Бровари, 
затвердженого рішеllИDI 
БроваР.ської міської ради від 
1'5-t:&;/~ 2010 ро 
Н! f{IМ.;P~ZJ5-

Інформаційна картка на лот 

Дата проведенВJI аукціону - с<_» 200_ року. 

Н8ЙМенуввнВJI лоту - право оренди земельної дімнки площею __ ra, 
РО3'J'8IПованої за адресою м. Бровари, _____________ , 

Цільове призначеНВJIземельної дімнки - _____________ _ 

Строк оренди - років. 

Розмір орендної плати - ________ гривень на рік. 

Стартова ціна лоту - ______ гривень. 

(noClJUl, Шдnllс, прізвище тв ініціалlf ПРОI1СТВ1НИIС8 Уповноваженої особll) 

М.П. 

Вихонуючий обов 'язки міського 
голови - секретар ради 

І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

земельноro ві,цціпу, за пропозицією 
постійноі комісії з питань 
розвитку та блaroустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій
виконуюча обов 'юки начальника 
земельного відціпу - заступник 
начальника 

ПОГОДЖЕНО:-

Засtyl1ИИК міськоro голови 

С.А.М8Йборода 

В.О.Андрєєв 



ДодатокS 

до Порвдку проведенна аукціону 3 

про~ права оренди земcnьної 
дimnncн в ftl. Бровари, 
затвердженоro рішенНRМ 

Броварської міської P8ДI1 від 
l5~іl;цц... 2010 ро 
Ни ~gtJ-tP-t-;а;-

Картка учасника аукціону 

Дата проведевНR аукціону - сс_)) ____ 200_ року. 
нaRменуввиRRучасвика- ___________________________________ _ 

Прізвище ім'а та по-батькові представника учасника ________________ _ 

Лот, ва JIКИЙ претендує учасник: __________________________ ' 

(посllДll, nШnис. прізвище та ініцїапи npедCТ8lНИка Уповиоваженоі особи) 

м.п. 

\ 



(3110РОn~,UI сторона) 

Умови проведення аукціону 
(ви",вг , ПОРRд~ "pollede""R aYKI(;OllU з I.'Poda"lll"l' ~ 

~.'" 01 ... " І.раllа opelluU 'I!AІел""о; 
иUlЯІІКIl) 

4.1. Аукціон ПРОВОДИТЬСR оргвнізаціао RКa прово~' •• 
У но б .' _.... аytЩ10В, ва ПЩСТ8Вl доroвору з пов важеНОIО осо ою вс РВНlше віж черсз 30 " nyб • 

офіцШної івформаціі про провеДНИR аУКЦіону. ДНІВ ПІCJIR о JlUCYВавни 

4.2. На ayкцi~Hi !-,ожyrь бyrи присyrиі Зареєстроввні учасвики (іх представRНICИ), 
предСТВВRИlOl Opraн!B M!cцeBOГ~ caмOBpJlДYBВННJI м. Бровари, 38собів масової івформації та 
rpoм8дсысих ~рганlзацlіі. І~ШІ особи можуть бyrи присyrиі ва аукціові 38 згодою 
УПОВIІО~ОI особи. АукЦІОН ПРОВОдиТЬСR за H8RDHOcтi не менше двох Зареєстрованих 
учасRJU(lВ. 

4.3. У девь ~оведенИR ~yкцioнy осоБОIО організаціЄ1О, па проводить аущіон, 
проводиться реєстрацlИ ПРИСyrRІХ Учасників. Учасник (його представник) зобов'изllllИli 
пред'.оити паспорт та (длR представників учасників) доручеRНJI ва ВЧИRеRНJI дій під час 
аукціону, зокрема участь В торгах та підписвнНJI протоколу про РСЗУJlЬтати торгіВ. ПіCJIR 
цього представник організації, па проводить аукціон, видає учасвику табmmcy з 
ВО.lером, па повертаЄТЬСR післи закінчеВRR аукціону. 

РеєC'l'plЩiJl починаЄТЬСR за годину та закінчується 38 1 О ХВИJIИИ дО початку аукціону. 

4.4. ШCJUI оголоmеНRR початку проведеНRR аукціону представиик оргаиізації, па 
ПРОВОДИ'І'Ь аукціон, ознаАомлює Зареєстрованих учасників та присутніх ва аукціоні осіб з 
освовввми правилами проведеННR аукціону (В частині, що бсзпосередньо стосується 
провеДCIIIUI аукціону піCJUI цього оголошеВВR) та ОГOJlошує інформацію щодо: 

- характеристик земCJlЬВОЇ дїJlRнКИ (місцсзввходжеИIUI, ~o~, цільового 
призвачCJIRJI, можливі види фувхціов8JlЬВОГО використанu ЗСМCJIЬВО1 ДIJDIIIКII, УМОВИ 

оренди тощо); 

_ зanшьноі xinьKOCТЇ зареєстрованих Учасників, допущених до аукціону; 

- стартової ціви лоту. 

4.5. Проводить аукціон Ліцитатор В наступному порядку. 

Аукціон починається з ОГОJlОШСННR Ліцитатором харахтериСТИІС JlO~ ~ cтa~Boi 
• . иразового ОГОJlошеlUUl стартоВО1 ЦІВИ ВlXТО з 

Ц1ВR. Якщо ПРОТJlГOм тp~ox хвИnИН ПІCJDl тр бати JlОТ за ціною, ОГОJlошевою 
~реєстрованих учасвиюв не ВИСЛОВИВ бажaнНR прид Зареєстровавиіі учасник, аукціон 
JUЦaтaТOPOM. або таке бвж8ВllJ( ВИСЛОВИ JlИШе один 
ПРВIllllUlєrьCJI. • 

а стартовою ціною СПОВІСТИЛИ ве мснш п 
У разі КOJIИ про готовність придбати лот:. шує стартову ціну, запрОПОНОВану 

ДВа Зареєстровані учасники.. ~TOP З и:-х аукціону з подальшим поcniдОВRИМ 
ЗарСЄС1ров8RИМ учасlfИI(ОМ (Даш - Ц1R.a), ва С:ОВJПOЄТЬCJI Ліцитатором за поroджсRВJIМ 
зб1JJЬmemuм ціни Значення кроху a)'ICЦIOНY в оо' 
З Ор' • 1 О ВІД' соТКЇВ стартоВОІ Ц1RИ. 

raвtзатором у межах до ндб лот за стартовою цівою, . • : lrUовИЛИCJI пр ати 
Зареєстрованим учacвmcaм, ЯІС1 B~.· 

raР8Втійві внесJCИ ве повертаються. • ть про вамір придбати JlОТ за 
у ході avrnioвy Зареєстровані учасJПП(И Пб~~?~1М таБJIИЧКИ з номером, 

о ~- • двома споСО _А. оо JIiцитaтором roЛОшсною Ліцитатором Ц1ВОЮ. ИЙIIJI1ТJI ціви. запропонованОI 
повернyrим до ліцитаторІ, що засвіДЧУЄ пр 



(lIPldIJIAТI'lI проп~зиції ціви без ГОлосу) вб • 
оJ"OЛошеВJIIIМ СВОЄІ пропозиції СТосовн .' О ПJдRJПтaм таблИЧJa 
JliцtnaтoPOM цін0, мінімум на ОдИН о ЦІНИ лота. яка ПОВинна бути бinь І 3 О~IОЧасRИМ 
~оропозиція ціви з голосу). крок аукціону, впс об' ШОІО, НІЖ названа 
\і ов I13ково кратною кроку 

Якщо запропонована 3ареЕСТро 
JliциТaтором ціну. niцитaтор називає ном:р~~снучаС~ИКО~1 ціна перевищує оroлошену 

•• J ~ НКа 1 ПОВІДОМJIRє Й 
У разІ копи ЦІнІ, запропонован про oro ПРОПОЗНЦЇІо. 

б• іву • а з голосу ОДНИМ· 3 
jJJЬша за Ц • оголошену ЛІЦитатором вn 13 ареєстрованих vuасникїв 

опозицію , е не кратна кро . • J • , 
1ІІКУ .ПР • II~ згоду 3apeeCТPOBaHOro ас ~ аУКЦІОНУ, ЛІЦитатор ТPIlК1yЄ 
dnrdcicть хроКІВ аУКЦIОИУ, називає номер цього r ника збlJlЬШНТИ ціну на відповідну 
JJШd ціну. хратву кроку аукціону. ареєстрованого учасника і запропоновану 

МОВЧВИJIJI Зареєстрованоro учасника, 
оголошевия niцнтaTOPOM ціни ТРЯIl"rV-.сlЦя о першим підняв табnичку з номером піCJIR 

п: ... _. '--.J~&D як згода 3ареєстр 
запропоновану JUЦВI.a.TOPOM ціну. ПіCJIJI цього Лі ованого учасннка на 
)"ІВСІІІІКВ. щО першим підняв табличку . цитатор називає номер 3apeeCТPOBaнoro 
аукціону. ' І оголошує наступну ціну, Збinьшену на крок 

У разі коли протягом трьох хвиJIИИ піCJIJI 
буде запропонована вища цінІ, Ліцитатор з~иразового повторення ОC1'ВlПlЬоі ціни не 
аукціоивоro молотка та проголошенням СЛОВа "П~:Г:ІІ за лотом о~очасно з ударом 
номер Переможця і викликає йоro для підписання ' називає ЦІНУ продажу. лоТІ, 
аухціону. протоколу, який ведеться ПІД час 

4.6. За результатами аукціону оргаиізвція, яка проводить аvvп; 
І вому зазначає: 'J._OH, скпадає протокол 

- назва лоту; 

- стартова ціва лоту; 

- результати торгів (остаточна ціна продажу); 

- прізвище, ім'. та по батькові або нailмеиувaвu ПеремоXЩR. 

4.7. ПРОТОКОЛ аукціону підписується Переможцем і Ліцитатором та затверджується 
Уповноваженою особою у день проведeИНJI аукціону. 

Одразу ПЇCJIJl зшвчеВИJI аукціону підписавиіі ліцитатором протокол аукціону 
Пepeд8єтьcJI уповноваженій особі. ПіCJIR сплати переможцем комісіЬоі ввввroроди в 
РОзмірі 4% від остаточноі ціп продажу лоту в строк не більше З двів з ДIUI проведеlПlЯ 
аукціону Уповноважена особа передає переможцю витяг з протоколу. 

Переможець JПCИЙ вjдмовився від підпиС8IUUI ПРОТОКОЛУ, позбавляється права на 
ПОдaDЬmy участь в ~укціоиі. До протокony вноситься запис про відмову Переможця вщ 
lIoro DiдпиC8IПIJI. у цьому разі протокол підписується Ліцитатором та затверджується 
УПОвиоввженою особою у день проведеlПUl аукціону, сума rараитійвоro внеску 
ПеремоХЩІО ае повертаЄТЬСIІ. 

За умови H8JlВHOcтi достатньої rdлькОСТЇ Учасників, ЩО В~ИJIИ бlDКlUШЯ придбати 
JlОТ, Уповноважена особа поновmoє торrи У день проведеНВІІ аУКЦІОНУ. 

. 4.8. Кошти сплачені ЗареєС'фОВавим учаСНИКОМ JП( реєстраційний внесок та за 
18Формвцїйвий пІКет повернеивю не ПЇд1lJП'8ЮТЬ. 

4 9 v' • еИТИ що підтверДЖУЮТЬ сплату Переможцем 
__ •. АОПІІІ Протоколу та ДОКУМ.' • JДН. о до ,,,nnIl1eHoro "OroBOPY 
-.Jllачено" vrпriovv ЦІВВ лоту вtдПов J.-...... ,.. 
nw.: __ ! І за результатами aJ ._-••• J ИЙJIJIТI'Я рішeиJUI Орraнiзатором про 
-''&&&IIJII-ПРОдажу права ореади є mдCТ8ВOIO для пр 



yкnадеіlllЯ між БроваРСЬКОIО міСЬКОIО paдOIO П . 
дinJf'''''' та ереМожцем договору ореНДІІ земельної 

4.10. Усі спори (рОЗбіжності) щодо 
(вреrynьовyJOТЬCJI) під час його проведен:.о~ядJCy. пр~ведення аУКЦіону розв'ЯЗYlоться 
погоДЖeJIВJIМ 3 представником VПовноважеJlоі осргаб H138ЦIЄJO, яка провоДІІТЬ аукціон, за 

о и. 

4.11. Гарантійний внесок перераховується всі.. У " 
цьоГО Порядrcy на іх поточні рахУИКlf зазнач. f чаСНllКDМ .ВJДПОВІДНО до Пytltay 7.2 
VIIIICТЬ в аукціоні, крім Переможця -n: у ч eH~ в д~кyr.leнтax, яКІ додВJОТЬCJI до ЗВlВІI про 
І -. асниКlВ, ЯКІ не ВИЯВИЛІ' бажання придбати лот за 
cтaPТOBOIO ЦІНОЮ. 

4.12. Реєстраційні внеСКIІ поверненНJО не піnn ...... ·оть· . б 
П IІIПtОМ _11І0... , крІМ ВИПlIДКJв, перед ачеНІIХ 

ЦlIМ ор_.. • 

4.13. ~iд час проведення аукціону (від моменту Aoro початку до завершення) не 
ДОзвоJUlЄТЬСЯ. 

- втручання в будь-який спосіб у торги осіб, що не зввлені в торгах за конкретннм 
ЛОТО)f; 

- переміщення у залі, де ПРОВОдяТЬСЯ торги, без дозволу Ліцитаторв; 

- вчинеННJI івmиx дій, що порушYlОТЬ порядок проведення торгів. 

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

- усно попередити Зареєстрованого учасника чи ПРИСУТНІО особу про усуиенНR 
поруше~, але не більше одного разу за кожний вид порушень; 

- вимагати від Зареєстрованого учасника чи присутньої особи залишити зап торгів 
за неодноразове порушенНR порядку проведення торгів; 

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

Виконуючий оБОВ'JШ[ИJJ\(J 
I.В.Сanохасо 

голови - секретар р ,.. 

-

.' 



ПОДАННЯ: 

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

ПОГОДЖЕНО: 

ЗасІуП8ИК міського голови 

С.А.МаЙБОрода 

В.О.Андрєєв 



Договір 

Додаток 6 

до Поркдку проведеННJI аукціону з 
про~ права оренди земельної 
ДUUПNCИ в М. БроваРll, 
затвердженоro ріmеННJIМ 
БР9JI~РСЬКої ltlicLKOЇ ради від 
~~~~КL 2010 Р 
Н!! ;'W-rP/:os- . 

• • 
куПІВЛІ-продажу права оренди земельноі діЛRllКl1 

м.Бровари 

Броварська міська рада Київської області (HвдaJIi - ПродQtlеllЬ) в особі 
що діє на підставі 

_____ з однієї сторони, та 
(ввдвпі - Покупець) в особі --------------. -Щ-О-Дl~'є 
п підставі --------___ --J. з другої сторови, )'ICJIапи цей доroвір про 
lВIJЩЦеве RJDКIIe: 

1. Предмет доrовору 

1.1. Відповідно ДО результатів аукціону з продажу права оренди земenьної дiJIJппcи, 
Шдrвеpдzeвих протоколом аукціону Н!_ від «_)) 200_ раху, Продавець 
передає, а Покупцеь оппачує та приймає право оревди земenьної дimппcи, З83ва1fевої в 
пymi 1.2 давого Договору, ва умовах, 383ва1fевих в пункті 1.3 даноro Доroвору. 

1.2. Договір поширюється ва право оревди земельвої дiJIJппcи ввзна1fевої 
lIIC'l'yПвим:и харахтеристиками: 

• місцезваходжеRВJI: м. Бровари, __________________ , 

• площа - ra; 
• цільове призвачеВВJI - ____________________ _ 

• НIUlВИЇ обмежеJDU[ та обтюкеВJlJ( -_----------------" 

• Нормативва грошова оцінка _ rpивень. 

1 3 N .0 ~"cnntИ придбане за цим доroвором, передба1fВЄ: " раво оренди земельНО1 WoI--" 

• С1рок оревди - років; 

• ореццва ПJJaта _ rpивень ва рік. 
о аром оревди земельвої дiJIJппcи, JПCIIЙ 

Iвmi умови оревди визва1fВЮТЬCJJ догов 
Сторони укладуть ва підставі даного Договору. 

Z. ЗО60В'взаввв сторін 



2.1. Продавець ЗОбов'язується: 

2.1.1. Передати Покупцеві прав 
p.oroBOPY оренди земельної дirorнхи про':'::::НДИ Зсмenьної ~ IПJIJIXОМ yxnоденlUI 
риОro ДоroВОРУ· - xanендарннх днІВ 3 r.ror.reнтy yxnоденlUI 

2.1.2. Надати Покупцеві всю інфо • 
:J8Значеноі в пунпі 1.2 Даного договору іамумаЦ1Ю._IЦОДО характеристик земem.ноі дimmкн 

, оа 11 аикористання ' 
2.2. Покупець зобов'язуєтьсн: . 

2.2.1. Оплатити вартість придбаного 
(п'JТII) 6amdвських днів З моменту укпаденн права оренди зеМCJlЬноі дiтoпar протягом S 

я цього договору 

2.2.2. ПриAwrrи від Проrrа .. ця право о . .-u ренди земет. оо • 

р.оroВОРУ оренди земельної дirorнкн протягом 1 О ед НОІ д1JIJППCН ШlIRXом )'ICIlвдеИIUI 
)'КЛ&ДeнJUlдВRОro Договору. еснтн) календарних днів з момеату 

З. ПОРВДОК розрахунків 

З.!. Покупець омачує придбане право оренди зсмаn1L оо • • б . ....&анОІ дшRIIICИ ПШRXОМ 
пеpepaxyвauи ~оlпт1в на аиКIВСЬКИЙ рахунок Продавця, зазначений в цьому договорі. 

З.2. Ваpnсть права ореидн земельної дinяИКН, визначена за результатами аукціону з 
ПРО~ права ореидн земельних дiлJlиок в м. Бровари зriдно з ПРОТОКОJlОМ аукціону 
N!_ вІД «_)) 200_ року, становить rpивень. 
3 ypaxyв8ВВJIМ попередньо СПJIаченого Покупцем гараитійвого внеску в сумі 
___ . __ гривень оплаті за цим договором пiдпJП'aє rpивень. 

З.З. Покупець зобов'НЗУЄТЬСR оплатити вартість права оренди земem.ноі дimmкн в 
повному розмірі проТJlГOМ 5 (п'JIТИ) банківських днів з моменту yк.naдeВIUI дaнoro 

ДоroВОРУ· 

4. Відповїдаяьність сторін 

4.1. У випадквх вевИІСОНавив або неналежного вихон8ВIUI зобов'язань передбачених 
цим ДОГОВОРОМ. Сторони Hecyrь відповідальність згідно з ЧИІПІНМ законодавством 
Украіви. 

4.2. Сторони ве Hecyrь відповідальність за порymеИИR своіх зобов'язань за цим 
ДоroВОРом. пщо таке порymеВВJI було внкmпcaво змінами в 'DПIRому законодавстві 
Ухраіви. 

• 4.3. В разі порymеНВJI Покупцем пункту З.З дaн~~ Договору Продавець має право 
ВІДМОвитися від ухпадеВRJI договору оренди зомельНОІ ДIJIJDIКН. В цьому випадку ДIUIИЙ 
Доroвір вважатиметьС. припиненим в одностороииьому порJlДК)' 3 момевту отрим8ВIIJI 
ПОJCyПЦем повідомnеВНJI ПродавЦJl про відмову від договору. Сплачевиl Покупцем 
raР8ИТійиий внесоК в цьому випадку поверненню не пiдmп'aє. 

S. Форс-мажорні обставини 
5 1 Сто· • вїдповідапьвості за часткове або повве невихов8ВIIJI 
• • рови звшыIJIютьJI вІД DПIМ наспідком обставив 

3Обов'азlUlЬ за цим Договором. якщо це невикоНIIIПUI є пр • lІeQереб оо • .. nll' ПіДПИ' сВВИJI Договору. JIК1 Сторони ве могJIИ 
ОРВО1 СИJIИ. щО вИНИICJDI т",,-

Dередба1lИТИ та попередити. 

б. ТеРМів діі договору 



6.;, Дoroвlp набув.є 'ІІІІПІОСТі 3 MCIМeIny niдmк:aнu Вorv Cm.x.- І ди: до noro 
ЧlIОro виковано. 

CJC1IТO • 
62 Одностороннє РО31РВавlUl даНого Договору 1I0ПУСrcam.cк ВlucmОЧlIО в ВllПадку ..:o~ в пymcтi 4.3 даного ДОГОВОРУ. JВ'ивq", .. 

1. РеКВЬІтl сторін 

Продавець 

&роварсь1С8 міська рвда 

07400, )і. Бровари. вул. farapiH&, J S 

п/р------

чий обов'язки міського голови -
в_аую I.В.Сапожко 
секретар ради -----

Вuонуючиit обов'азки міського 
roлови - секретар ради 

Покупець 

І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

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

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

С.А.МаЙборода 

В.О.Андрєєв 



ВИКОНУІОЧОМУ обов'язки міського 
голови - секретаРІО ради 
Сапожку І.В. 

ПОДАННЯ 

о Просимо розглянути на черговому засіданні Броварської міської ради 
/1JlIJIНIUI про продаж права оренди земельної ділянки площею 1,4773 ra, 
ропашованої по вул. Грушевського,21-а: 

,-

1. Продати право оренди земельної ділянки площею 1,4773 га, розташованої 
ВОВУJl. Грушевського,21-а, шляхом проведення аукціону. 

2. Затвердити Порядок проведення аукціону з продажу права оренди 
ІМenьної дinJlИки (додасться). 

3. Визначити уповноваженоlO особоlO на підготовку та проведення аукціону 
roмунальне підприємство Броварської міської ради «Бровариінвестбуд». 

, ВИконуюча обов' язки начальника 
земельного відділу - заступнИlС 
начальника С.А.М8Йборода 
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