
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИ'І'в І 
СЬКО ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про продаж права оренди земельної ділянки 
площею 0,4000 га, розташованої по вул. Київській в 

5 мікрорайоні ІУ житлового району 

Розглянувши подання земельного відділу від 12.04.2010 року Н!!359 про 
продаж права оренди земельної ділянки площею 0,4000 га, розташованої по 
вуп. Київській в 5 мікрорайоні ІУ житлового району, керуючись ст.16 Закону 
Украіни "Про оренду землі", ст.ст, 124, 127, 134-138 Земельного кодексу 
Украіни, п. 12 Перехідних положень Земельного кодексу України, п. 34 ст. 26 
Закону Украіни «Про місцеве самоврядування в Україні)), а також 
враховуючи пропозиції постійної комісії з питань розвитку та благоустрою 
територій, земельних відносин, архітектури, будівництва та інвестицій, 

міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Продати право оренди земельної ділянки площею 0,4000 ra, 
розташованої по вул. Київській в 5 мікрорайоні ІУ житлового району, 
DlJIlXОМ проведеННJI аукціону. 

2. Затвердити ПОРJIДок пров.,деиня аукціону з продажу права оренди 
1 земельної ділянки (додається). 

F 3. Визначити уповноваженою особою на підгот?вку ~ п~?ведеВИJJ 
аукціону комунальне підприємство БроваРСЬК01 МІСЬКОІ ради 

«Бровариіивестбуд). '" 
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ПОДАННЯ: 

• .лу за пропозиціЄЮ земельного ВІДДІ , 
·Йної комісії з питань ... 

поСТІ строю теРИТОРIИ, розвитку та благоу • И 
земельних відносин, ap~;eктyp , 
будівництва та інвестиЦlИ -

бов'.зп начальника виконуюча о. • ник 
земельного ВІДДІЛУ - заступ 

начальника 

ПОГОДЖЕНО: 

3аC1)'lIВИК міського голови 

Начальник юридичного відділу 

Начальник упрaвniНllJ[ 
містобудуваиия'та архітектури _ 
головний архітектор міста 

, , . 

ВИКонуюча обов'язки начальника 
загального вїдцілу - головний 
спеціаліст загального відділу 

, і, 

Голова постійної Комісії з Питаиь 
розвИТІСу та ~лaroустрою теРИТорій; 
земельних ВІДНосин, архітеItТypи 
БYfJiD~ та інвестицій ' 

С.А.МаЙборода 

В.О·АндРЄЄВ 

, ~ 
І.Г.Лавер 

Л.Є.Рибакова 

с 

л. /л.м.шилО 

С.В.ПіддубняІС 

J( прове, 
IIoPJlдO блениі 

• ...dor:) роЗРО та ЦІ 
r- сьJCоrо 
r~P td'1po місцев 
{;ва iblОВИ" пра 
..... L МІІІ правоВИХ 
;;ruв1l0" 

· положе 
L3аI1lЛЬ81 

1.1. Цей .ПОРJ 
ro аУКЦІОНУ ~HO • 1 ' 
"вnYНКТl •• 1"-01 

І 1.2. У цьому ПС 
• аукціон - фо, 

~,ЩО запроп 

JaPIiВ nїЦIIТITOPOM; 

• raрантійний 1 

)1СІЬ У аукціоні як 
ltIAIЄ 10% від старт 

• зареєстроваН1 
lfCEП та зареєструва 

• земельна діл 
Iвracr.кій в 5 мікро 

. -вої забудови; :, 
І, • КРОК аукціо) 
IІОищСIІЦ стартової 
, : Піцитатор _ 
~щкою підготс 
-AIrtЬ Торги на a~ 
~nOТ_ право 

ЄТЬСІ дnи npc 
·ОРtaиізатор _ 

-. n • ОРгаhізаЦія, JJ 

~P08eцeIIlln 
• '. aYl\-U , 



ЗатвеРджено: 
Р' ,lшеНII.М Броварської міської Радl' 
ВІД IS квіТІ І. 2010 р. Н9 1fJ>/-I1-tJr 

ПОРЯДОІ( проведеНІІЯ аУlсціОIlУ 3 
земелы�о'l'' , Продажу права ореНДІ. 

ДІЛЯІІКИ 
ПорЯДОК ПРОВСДСІІІІЯ аУlщіОIlУ з Продажу 

RQpRдОI\) розроБЛСIIJJі1 відповідно до KOIICТII1)'Ц~i~~: o~eHAII земельної AimrHKJf (нвдапі -
господарського то цивілыІгоо кодексів Україн Б р~ши. Земельного кодексу УкраіНll, 
УкраіНIІ «Про місцсве самоврядуваllНЯ о Укра;I., 10~eтHOГ~ кодексу УкраїШІ, Законів 
_НІ, ftlOnHOBltX прав та професіЙIlУ Оціночну н!». « ,ро оцшку земель», «ПРО оцінку 
иорftllТllвно-праВОDIfХ ВІстів ') ПllтаlJЬ реГУЛlоваllllяД~ЯЛЬНIСТЬ». ~(Про оренду зеt.ші)), інших 

емеЛЬІІІІХ ВІДНОСин в Україні. 

1.3аПlnЬJlї ПОЛО)ІССІІІІЯ 

1.1. ЦеП Порядок ВlІзначас процедуру піДГОТОВКl1 о . 'оо , ( , ., ргаНlЗ8Ц11 та проведення 
зсмшно:о aYKЦ1~HY далІ - a)''''IiOIl) з продажу права на оренду зеt.IСЛЬ оо • 

зазначеНО1 в ПУНІСТІ 1.2 Uboro Порядку, НОІ ДШЯНІСИ, 

1.2. У цьому ПоложеНlJі 1Іаведені нижче терміни застосовYlОТЬСЯ у такому значенні: 

- аукціон - форма проведення земельних торгів. за JJKOJO об'єкт торгів продається 
учас~Jпcr, що заПРОПОllував 1а нього наЙВIІЩУ ціну. яка фіксується у ході проведенНJJ 
10pnв ЛІЦитатором: 

- гарантійниі1 Вllесок - внесок, JJКІІЙ має сплаТИТJI претендент до поД8ННJJ заяви на 
участь у аукціоні як забезпечення своїх зобов'язань в разі перемоги у аукціоні та який 
ClJJ8Д8Є 10% від стартової ціНJI лоту; 

- зареєстроваНIlі1 УLlаСJШК - учасник. який. оплатив реєстраційний та гарантійний 
внески та зареєструвався перед початком проведення земельного аукціону; 

- земельна ділянка - земслыlа ділянка площеlО 0,4000 ra, розташованої по вул. 
lCиівській в 5 мікрораПОllі ІУ житлового рОЙону. З цільовим призначенням - зеltші 
ЖИТnової забудови; 

• • крок аУlщіону - МІНІмальна надбавка, на яку в ході аукціону здійснюється 
UщвищенНJJ стартової та ІСОЖНОЇ наступної ціНl1 nота; 

• ліцитатор _ представнИlС організації, яка ПРОВОДИТЬ ay~iOH, - фізнчна особа 3 
BiдnoBЇДНOIO піДГОТОВIСОIO та/або досвідом проведення ТОРГІВ, ва безпосередньо 
ПроводитЬ ТОРП-І 118 аукціОllі; 

_ лот _ право на оренду земелЬJlОЇ ділянки з визначениltfJJ умовами її оренди, що 
ВИC1'llaJulється для продажу на аукціОllі; 

- організатор - Броворська міська paдa~ 
• • іон _ спеціалізована організацш, яка має необхідні 

- органlзаЩ)l, ЯКО прОВОДІІТЬ аукц фахівців з відповіднИМ досвідом 
ДпJI проведен ни аукціону приміщення, обладнання та 
Рабати· • 

-' и Броварська міська рада; • орендодавець земелЬІIОІ Д1Ляик -
• ка у ході аукціону запропопувanа за лот 

• переможець - особа з числа учаСНІIКIВ, я 
RaJiвищу ціну; 



2 
- реєстраціііНИfi внесок - Вllесок " 

• • іі ' якlln претеlщеJJТ .... lIcdllKa aYKU101lY І яки СПРЯAfОВУЄТЬСя на сплачує за реєстрацію йоro як 
І - • • й ПОКРIIТlЯ ВИ'rnn • 
рО_ІР реєстраЦІ ного внеску ОсоБОIО становить 17 (' ........ т ЩОДО проведеllllЯ аУКЦІОНУ; 

" CIMJlaд11JI1'Ь) ГРJlвень; 
- стартова ЦІна - ЦІна права на орен м 

продаж лота на аукціоні; ду земеЛЬНОI діЛЯIІЮI, з якої РОЗПОЧllнаєтьCJI 

- уповноважена особа - визначеІІа Брова СЬ . 
_ здійснює підготовку лота до продажу на aYKufoH~OIO МІСЬКОЮ радою 10РИДІІЧна осоБІ, 

- уповноважена особа учасника - особа яка' . 
нsnеЖНJПtI чином оформленої довіреності ~бо :~ в IНТСРССах претендента на підставі 
AOroBOPY) учаСНІіка -Іоридичноі особи; тyry (положення, засновницькоro 

- учасник - осоБІ, яка відповідає встановленим П . цим оложенНІМ та чинним 
законодавством ВlІмогам. подала ВІдповіДІІі документи т В 
відповідно до цього Положення. а зареєстрована иконавцем 

1.3. Орендарем земельної ділянки може бутн громадянин України та інозсмної 
держави, особа без громадянство. українська та іноземна юридична осоБІ. 

1.4. РішеІIНJI про надання земельної діnЯНКlI в орснду за результатами аукціону 
3~Т8ерджує Броварська міська рада на підставі Протоколу аукціону та документів, що 
пщrвсрджують сплату Переможцем визначеної за результатами аукціону ціни лоту 
відповідно до укладеного договору купівnі-продажу права оренди. 

1.5. Уповноважена особа має право відмОВИТИСR від проведення аукціону не 
пізніше, ніж за 10 днів до його проведення 3 обов'RЗКОВОЮ публікацією офіціАноі 
інформації про скасування аукціону із зазначенням причини скасування на офіційному 
caitтi міськоі ради У мережі Інтернет. Рішення Уповноваженої особи щодо відмови від 
проведеRRR аукціону може бути скасоване Броварською міською радою. 

Повідомлення про скасуваннв аукціону не пізніше ніж наступноro дня після 
npпiburrrя рішення про його скасування надсилається Організатором усім учасникам, JПd 
ПoдВJIИ заяви про участь в аукціоні та ліцитатору. 

У разі скасування аукціону Уповноважена особа повертає учасникам реєстр~ійві 
ta raрвитіАні внески, сплвчені ними у зв'язку 3 поданням з8JIВ про участь в аУКЦІОНІ, ве 
пізніше ніж протягом п'яти банківських днів. 

Рішення про скасування аукціону може бути оскаржено в судовому порядку. 

1.6. Контроль за підготовкою тв проведенням аукціонів здійснює Орrвнізатор 
безпосередньо або через свої органи. 

2. Повноваження щодо орrанізаціі та проведення аукціОну 
оо' ки та проведення аукціонів, Броварська міська 

2.1. З метою безпосереднЬО1 пtдrOТов 
рада призначає Уповноважену особу. 

2.2. Уповноважена особа має наступні повноваження: 

- здійснює підготовку лоту до аукціону; • .• 
еННІ аукціону, умови учаcn в а)'КЦ10Н1, 

. _ оприлюднює інформаціJО про провед 
ВІДМову від проведення аукціону; • ( 

'в З інформаціЄJО щодо проведеНRR а)'КЦ10НУ в 
- забезпечує ознаііомлення Уча~НИКJ ту умовами оренди; 

ТOt.ly числі 3 цим Порядком), інфорМВЦIЄIО по ЛО , 

- Приймає ДОlсумеНТІ{ від Учасників; 
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- відкриває окремий банкіВСЬКltй РВХу!IОК б 

• • дпЯ о CJJугоауваНllЯ аукціонів; 
- ЛЩltтатора укладає ДОГОВІР з ОРГВllізвціЄIО 
'. ' яка ПРОВОДІІТЬ аукціон; 

- ПРІІЙМВЄ ВІД УчаСНИКІВ реЄСТРвційні та " 
пaкetll по аукціону; гараНТіІіНI внески, реалізує інформаційні 

- передає організаціі, яка Проводить аукціон до • • '" 
УчвсНlІІdв В день проведення аукціону та проведенн~ ay:~~:~~' неоБХІДНІ ДIUI реЄСТРВЦIІ 

- повертає сплачені гараНТЇІіні внески 3apeCCТPOBall • 
. • ( • • им учасником, ЯКІ не перемогли •• yкцtOHI крІМ ВlшадКID, визначених ЦИМ ПоложеflИRftf); 

- niCJI.R ПРllііНJlТl'Я РішеНIІЯ про надання земельної ділянки в оренду за результатами 
аухціону, перераховує на визначеНlIЙ Броварською міською paдOIO рахунок гарантійні 
ІнссЮI Переможця; 

- ПРИЙМВЄ рішення про ПРИПlfнення тalабо поновлення аукціону у випадку 
8JUlВJlеиня порушенн~ порядку проведення аукціону, яке може вnпииути на його 
pc3YnЬТlТ1I, в такжо у ІНШИХ ВIІПадках. передбачених цим Порядком; 

- приймає рішення про поновлення торгів по лоту або припинення аукціону, у 
ВUПІІДК)' коли Переможець відмовився від підписання протоколу аукціону; 

приймає рішення про визнання недіАсними результатів аукціону в разі 
8НDJIСИНЯ після закінчення аукціону порушень. які вплинули (могли вnлинyтн) на Аого 
резУnЬТlти. 

2.3.- Організація, яка проводить аукціон, залучається до проведения аукціону 
Уповноваженою осоБОIО. 

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

організовує підготовку приміщення, 
бе3ПОсереднього проведення аукціону; 

обладнання та персоналу 

- проводить реєстраціlО Учасників в день проведення аукціону; 

_ зв погодженням з Уповноваженою особою та відповідно до 
приймає рішення ЩОДО допуску на аукціон третіх осіб; 

цього Порядку 

- самостійно призначає ліцитатора ДJJJI проведення аукціону; 

_ забезпечує дотримання порядку під час проведення аукціону; 

- CКJJaдaє протокол про результати аукціону. 

3. Підготовка лоту до продажу на аукціоні 

б' JIJ( один місяць та ВICJUOчає забезпечеННR 
3.1. Підготовка аукціону триває не JЛЬ~ рядком) Уповноваженою особою: 

Оpraнізатором або (у випадках визначених цим о .. • 
• . .. інки лота та затвердження стаРТОВО1 ц1ВИ лота; 

- замовлення експертноі ГJ?ОШО~О1 оц о Методики, затвердженої постаиовою КМУ 
експертна оцінха проводиться ВІДПОВІДНО Д • Є ціни BcтaнoвneHoi за результатами 
від 11.10.02 р. N!!lSЗl. Стартова ціна лота ДОРІВНЮ • 
еkCnерткої грошової оцінки; .. • • 

та земельНОIДtrnlНКИ• 
- Виготовлення технічного паспор оренди земельної ділянки на 

о проД8Ж права 
- оприmоднеННJl повідомленНJI пр 

ІYJщiові ШЛЯХом: 
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- опублікуваllllЯ оroЛоwеllllЯ в l'D3 • 
nallopaмa)) та на веб-саАті Бро en ~PO.BapCЬKOЇ міської Paдll «Броварська 
та міСЦСЗllаходжеllНЯ земелы�о~ар~~:оI� MI~~K~ї радІ' із зазначенllяttl роз •• іру 
телефону, за ЯКІІМ МОжна OТPI'Ma~ НКlі, 11 ЦIЛЬОВОro призначення, номера 

• • додаткову іНформаціlО; 
- РОЗМlщеlJНЯ на земельній ділянці . • 

• • рекламного IнформаЦIГmоro Щlrra; 
- передачу ВІДПОВІДНИХ матеріалів Організатором УПовноваженій особі' 
- підготовку організаційно-розпорядчої та теХІІі м .м' 

• ну' ЧНОІ ДOKYMeIlТaЦl1 ЩОДО проведення 
aYКЦIO , 

- приАняття заяв на участь D аукціоні. 

3.2. Аукціон ПРОDОдllТЬСЯ виключно за УМОВlі ВltконаflНЯ зазначених В пункті 3.1 
цьoro Порядку. 

3.3. Документи щодо лота, ЯКИ,А ,вистаanяється на аукціон, форr.IУІОТЬСЯ 
УповноввжеНОIО особою в o~peM~ справу ,І П1С~Я закінчення аукціону передarоться його 
пера.IОЖЦЮ за у~о~и, щО ВІН ЗДІЙСНИВ ВідПОВІДНО до договору купіanі-продажу права 
ореидп земельно І ДІЛЯНКИ розрахунки за ПРltДбаниА на аукціоні лот, Переможець після 
)'КІІвдення договору оренди земельної ділянки, передає Аого ДпJI державної реєстрації В 
установленому поридку, 

3.4. Умови, оголошені перед проведенням аукціону, під час укладення aoroBOPY 
оренди зміні не підnягаlОТЬ, 

3.5. Броварська міська рада затверджує технічний паспорт земельної ділянки, що 
IИC1'ВВJIJIЄТЬСЯ на аукціон, дату проведення аукціону та істотні умови договорів оренди. 

3.б. На підставі рішення Броварської міської ради Уповноважена осоБІ, не пізніше 
ІК за 30 днів до проведення аукціону оприmоднює В газеті Броварської міської ради 
«Броварська панорам&)) та на веб-саАті Броварської міської ради у мережі Інтернет 
офіціЯву інформаціlО про проведення аукціону. 

3.7: Офіційна інформація про проведення аукціону має вкnючати такі відомості: 

- дату та час проведення аукціону; 

- місце проведення аукціону; 

- характеристики лоту, що виcтaвnяється на аукціон, із зазначенням: 

_ місцезнаходження земельної ділянки; 

- площі земельної ділянки; . 
оо ділянки допустимих та прlОрИТСlВИХ - цільового призначення земелЬНОI , 

видів її використання; 

_ містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки; 

м стартової' ціни лоту; 

- умови участі в аукціоні; м • 

. внесків та порядок ІХ СІШати, 
• розмір гарантійного та реєстрацІЙНОГО 

• вартість інформаційного пакету; . а, Уповноваженої особи, 
• ження орГ8Иlзатор. • • 

, • наАменування та МІсцезнаход допаткову ІнформаЦІЮ та ДІЗнатися, 
.nі_. ожиа отримати ~ м· технічною 
'~11Iropa, номер телефону, за яким.м паспОРТОМ земелЬНОІ Д1JIJIНКИ, 
де ~IОЖНа ознаАОМlfТИСJl з теХНІЧНlfМ еИДИ' 
,цоkyмеИТВЦією із землеустроЮ, проектом договору ор І 



s 
• дату • по~втку тв закінчеННІ ПРllЯмаl1 . 

участь D аУКЦІОНІ: НІ ДОКУAlеІIТІВ дnl осіб, ЩО бажmоть 83JIТИ 

3.8. 3 моменту ОПРИЛlоднеННI офіціЯ -. 
моЖnJsвіСТЬ особам, акі бажВІОТЬ ВЗlnt уч::Ь IH:OPMa~iї .Уповноважена особа надає 
ВC'J'IIIOВnIOEТЬCI УповноваженOJО осоБОJО інф . аУКЦІОНІ, прндбаnl за ціНОIО, ЩО 
надає безкоштовні консультації з питань про' в ормаЦIRНI!Я пакет учаСНІІка аукціону та 

• едення аУКЦІОНУ, 
3.9. ІнформаЦІЙНИЙ пакет мас ВКЛfо'.ати інф , . ормаЦIЮ щодо: 

• МІсцезнаходження, площі та цільового приз .. . 
• начення земелЬНО1 дшянки; 

- ВИКОПllовання з генплвну схему розміщенн _ . , я земелЬНОI ДІЛЯНКИ; 

- умови використанНЯ земельної ділянки' , 
- істотні умови договору оренди; 

- копію цього Положення; 

• інші матеріали і документи (при необхідності); 

- номер pвxytlKY, відкритого для обслуговування аукціону; 

- бланк договору про умови участі в аукціоні. 

3.10. Особа, яка бажає прийнати участь у аукціоні, має подати Уповноваженій 
особі звиву на участь в аукціоні з наданням згоди щодо умов повернення або yrpимання 
реєстраційних та гарантійних внесків, ПрийманНЯ заяв розпочинаЄТЬСR з моменту 
ОroJlошенна про проведення аукціону та закінчується за З робочих дні до дати проведення 
аукціону. . 

3;! 1. Занва на участь У аукціоні подаЄТЬСR Уповноваженій особі згідно із 
затверджеНОJО формою (додаток 1). Підпис на заяві керівника Учасника - юридичної 
особи має бути скріплений печаткою цієї ,оридичної особи. Підпис на заяві Учасника
фізичної особи має бути завірений нотаріально. 

3.12. Подана заява разом з доданими документами для участі в аукціоні 
реєструєrься Уповноваженою осоБОJО у журналі реєстрації (Додаток 2), ЇЙ присвоюється 
реєстраційний номер. У журналі реєстрації такОЖ міститься інформація про дату подання 
ЗІІВИ, а також порядковий номер заяви. 

3.13. Учасник аукціону - Jоридична особа разом із заявою має подати наступні 
документи: 

- нотаріально посвідчені копії установчих документів; 

- копію та оригінал свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи; 

_ копію та оригінал платіжного документа про сплату гарантійного внеску; 

_ копію та оригінал платіжного дoкyмeH~ про сплату реєстраційноro внеску; 

• копію та оригінал платіжного документа про оплату вартості інформаційного 
пакету; 

• довідку про банківський рахунок/рахунки, з яких здійснюватимyrьса розрахувхи 
за придбану зеr.fельну ділянку; 

• • кyмeU1'tl що посвідчує право уповноваженої особи ва 
- КОПJІО та ОРИГІНал до ва... б . .) 

ІIIJCОИаикв дій, пов'язаних із проведенням аукціону (у випадку нео x1ДНOCТl • 

Цей перелік документів є вичерпним. 
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З.14. Учасник аукціОlty _ ф' 

IЗllЧна ОСоба . 
дoJCPteНТII: разом ІЗ Зцв • • ою АІає пода111 наступні 

.. КОПIJО та оригшan свідоцтва • про державну 
(ДП. ЛOТJв, Вllкористаllна аКlіХ передбачає . реЄстрацію фіЗllЧНОї б . • _ • ПlДПРIlЄr.fННЦ . . осо ІІ-ПІДПРИЄМЦІ 

.. КОПІЮ та орипнал платіжного ьку дtJlлы�Ість);; 
" ДОКУмента про СПла . 

.. КОПІЮ та ОРИПН8JJ платіжного ту гарwmЯного внеску; 
• ДОКумента про сплату • 

.. КОПIIО та ОРІіГЇнм платіжно реєстраЦІЙНОГО внеску; 
го документа n 

пllJ(OТ)'; ро оплату вартості інформаціЯвого 

.. довідку про баНJсіВСЬКИіі PaxYHOкl 
за ПРJrдбану земельну діланку (для ФізичНl~аху~ки. з як~х здіЯснюватимуться розрахуиJCII 
за И_ИОсті банківського рахунку): х ОСІб - не ПІДПРИємців таа довіда подаєтьс • 

.. копія та оригіllал ДокументІ. ЩО . 
8ПJCонани. дій, пов'азаних із проведенням а ~освt(дЧУЄ право уповноваженої особи на 

• УКЦlону у випадку неОбхідності). 
ФІЗична особа також подає свій 

ідентифікаційного lіомеру фізичної особи пла паспорт та довідку про присвоєно 
- mика податків. 

Цей перелік документів є вичерпним. 

З.15. Всі дії. пов'язані із запоаненням та подаи 
виконуються безпосередньо УчаСНIІКОМ або ЯО"О уповн н.м зцви на участь в аукціоні, 

• ' оважеНОIО особою. 

З.16. Уповноважена особа при ПРИЙНJrТТі 38JIВ Учасників перевір.є: 
.. правильність оформлення заяви; 

- відповідність документів. ЩО додаютьс. до зави, переліку, 
Jl)'JlКТaМи З.lЗ чи 3.14 Положення; ВСТ8Вовленому 

.. відповідність копій документів іх оригіналам . 

• Оригіиanи документів повертаlОТЬСЯ заявнику безпосередньо niCJIJI закінчеННJr 
переВІРКИ. 

З.17. Якщо під час перевірки поданих документів не вuвлено помилок та 
порушень, представник УповноважеНОJО особи: 

.. у присутності Учасника (уповноваженої особи Учасника) реЄС1рУЄ подвиі 
~оJC}'Менти в книзі реестрації', до якоі заноситься порядковий номер, датв, реквізити 
Ч8Свиа або уповноваженої особи. Крім того, в книзі зазначається: 

.. ДЛR фізичних осіб .. прізвище, ім'. та по батькові. зареЄС1роваке місце 
проживання та ідентифікаційнd номер у Державному реєстрі фізИ'ІНИХ осіб 
.. платників податків та інших обов'язкових платежів. дпа іноземних 
громадян та осіб без ГPOM8дJlHCтвa - громадянство. прізвище. ім'я та по 
батькові (за нанвності), постійне місце проживакня за межами Україин; 

_ ДЛЯ JОРИДИЧНИХ осіб (засноваких ,:"ом8ДRНВМИ Укр~и або. юр~ 
особами України) - наАменування. МІсцезнаходження. IдеИТИфlкaцilиий код 
згідно з ЄДРПОУ; 

.. ДЛR іноземних IОРИДИЧНИХ осіб, спїJIЬНИХ підприємств - ваііменув8JПUI, 
місцезнаходження та держав&, в якій за~е~стрована така юридична особа та 
адреса реєстрації представництва в УкраІНІ • 

.. засвідчує подані ДОІС)'менти своїм підписом та печаткою; 

_ З8JIИшає в себе подану Учасником занву та копії доданих до неї документів; 
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• BIIДDЄ УЧDСНltку довідку про 

3) х' А • ОТРимаИJlJt доltVs. " (ДодаТОК , в IДНIІ квиток,lнформаціfinу ка ",т .. IeНТIB ІЗ звзnачеnllDl іх пе • 
ЗldпаЧСllНЯМ на зворотному боці умов пров ртку на л~ (додаТОК 4) та картку )'Часи реЛl(К? 

еде"IIЯ aYКUIOlIY) ( ика ІЗ 
3.18. Інформація про особу Учвс ( додаток S). 

. ПИКа Пого пред 
ІІІІМ документах, не ПІДЛягає РОЗГОлоwе.IНIО' ~ВIШка), що міcnmacя в поданих 

, КРІМ ВlfпадКIВ устано 
3.19. Документи повертаються 3 • влеНJfХ законо.,. 

аявнику без реєстрвціі у ВIІПадкаХ' 
• ВltJlВлення помилок. які впливають . . 

ІІа ЗМІСТ заяВІ!' . . ' 
- ВІДсутноСТІ ІІа момент подання заяви Д • 

окумеНТІВ, передбачених цим П 
- подання заяви особоlO, яка не має на ' , onоженНJIМ; 

• , Ite ВIДПОВIДlIИХ повноважень. 
Цей переЛІК ПІдстав с ВIf~lеРПIiИМ. 

Після Вlшравлення ВИRвлеlfltх помилок у 
повторно. часник має право подати дoкyмeНТII 

3.20. УI.Іасник має право ОГЛЯН)'ТІІ земеп н . 
Qрraнізатор зобов'язаний СТВОРИТJI МОЖЛIІВОСті ~ ДІЛЯНКУ до пров~дення аукціону. 
дimrнки з МСТОІО і-і ОГЛЯДУ. доступу учаСНИКІВ до земельної 

3.21. Зареєстрована заява є підставою дпя укладення 3 У 
Vl.f ви VII· ., б часником договору про 
", .. о ,т .aCТI в аукЦІОНІ та на )"П'я Учасником статусу Зареєстрованого учасника. 

4. ПОРЯДОК та УМОВІІ проведення аукціону 

4.1. Аукціон проводиться організа~ією. яка проводить аукціон, на підставі 
дo~~opy .. ~ Уповно.~ажеНОJО особою не раНІше ніж через 30 днів після опублікуванвя 
офщійвОI IНформаЦll про проведння аукціону. 

4:2. На аукці?ні .можуть бути присутні Зареєстровані учасники (іх представники), 
представники органІВ МІсцевого самоврядуванНЯ м. Бровари, засобів масовоі інформ8Цlї та 
rpoМ8Дських організацій, Інші особи можуть бyrи присyrні на аукціоні за зroДОЮ 
Уповно~ажеНОі особи. Аукціон проводиться за наявності не менше ДВОХ ЗареєС'1'рОвавих 
учаСИИК1в. 

4.3. У день проведення аукціону особою організацією, яка ПроВОДИТЬ аукціон, 
проводиться реєстрація присyrніх Учасників. Учасник (його представник) зобов'JIЗaнd 
пред'явити паспорт та (для представників учасників) доручення на вчинення дій під час 
аукціону, зокрема участь в торгах та підписання протоколу про результати торгів. ПїCJIJI 
ЦЬOro представник організаціі, якв проводить аукціон, видає учаснику табличку з 
номером, па повертається піcnя закінчення аукціону. 

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

4.4. Після оголошення початку проведення аукціону представник організаціі, яка 
ПроводиТЬ аукціон, ознайомлюЄ Зареєстрованих учасни~в та присyrиіх на аукціоні осіб з 
ОСНовними правилами проведення аукціону (в чаСТИНІ, .що безп~середньо стосуєrься 
проведення аукціону після цього оголошення) та оголошує ІнформацІЮ щодо: 

_ характеРJfСТИК земельної ділянки (місцезнаходженнІ. "!IO~I цільовоrо 
Dpll3начення, можливі види функціонanьноro використання зеМCnЬНОІ Д1JIЯНКИ, умови 
оренди тощо); 

_ зaraльноі кількості зареєстрованих Учасників. допущених до аукціону; 

- стартової ціни лоту. 
4.S. Проводить аукціон Ліцитатор в наступНОМУ поридку. 
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Аукціон починається 3 ОГОЛоwен Л' 

ІІЯ !ЦитаТ0 
ої"ll . .яКЩО протягом трьох ХВИЛltl1 після ром характеРIІCnІК ло'!)' та стартової 
Зареєстрованих учаСlшків IІе ВItCnОВIIВ б ТРllРазового ОГОпоwеllНЯ стартової ціlll! ІІіхто 3 

niЦJIТDТOPOM, або таlсе бажання ВltСЛОВJt ажаН'IЯ ПРJlдбаТIІ пот за uiHOIO огопошеНОIО 
ЛИШе ОДИН Зар , 

dРIIПJIIIIЕТЬСЯ. еЄСТРОВВНllА учаСНJIК, аукціон 

у разі копи про готовність придба ..... 
• 'оп ЛОТ '1а ctaPТOBOIO ц' • 

два ЗареєстроваНІ учаСНltки, niUIITaTOp збіль ІНОІО С~ОВJCТИnJI не менш JIX 
ЗареЄС1РОВаним учаСЮIКОМ (дanі _ ціна) 11 шує ~aPТOBY ЦІНУ, запРОПОНОВану 
збinьше~IIJIМ ціни. Значення кроку aYKцio~y ::::ок аУКЦІОНУ .з подальшим послідОВНИМ 
з орraнJЗDТОРОМ у межах до 1 О відсотків ..... ар"'о оо ~люється ЛщитаТОРО1\r за погодхсеНКDr 

.. " .' BOI ЦІНИ. 
Зареєстрованим учасникам які відмовил 

J1Iрантійні внески не повертаlОТЬСЯ~ ИСІ придбати пот за стартовою qiHOIO, 

У ході аукціону Заресстровані учасники повідомляють про • б 
оroпошеНОIО Ліцитатором ціною двома способами' п' НОМб Ір прид ати пот за . . . 1ДНJlТТям та лички З номером 
повернугим до лщит~~ор~. що заСВIД'IУЄ прийняття ціни, запропонованої ліцитато 01\; 
(ПРIIRнJI'mI ПРОПОЗИЦl1 ЦІНИ без голосу), або піднятrям табличк р 

оо Оо.. И з одночасним 
оroпошенням СВОЄІ ПРОПОЗИЦІІ стосовно ЦІНИ лота. яка повинна бyrи бl'ль . • •. . шою, НІЖ названа 
пщlrraтор~м ~IHo, МIliIМУМ на один крок аукціону, але обов'язково кратною кроку 
(пропозицІЯ Цlнн З голосу). 

· Яхщо ~апро.понована Зареєстрованим учасником ціна перевищує оголошену 
тцитатором ЦІну, ЛЩlіТВТОР називає номер учасника і повідомляє про його пропозицію. 

• У. p~i коли цін0, запропонована з голосу одним із Зареєстрованих учаснпів, 
бшьmа за ЦІНУ, оголошену Ліцитатором, вne не кратна кроку аукціону, Ліцитатор тpuтyє 
таку пропозицію як згоду Зареєстрованого учасника збільшити ціну на відповідну 
xinькicть кроків аукціону, називає номер цього Зареєстрованого учасника і запрОПОНОВану 
вим ціну, кратну кроку аукціону. 

Мовчання Зареєстрованого учасника, що першим підняв табличку з номером піcu 
оronоmеиия ліцитатором ціНlІ. трактується як згода Зареєстрованого учасника на 
запропоновану Ліцитатором ціну. Після цього Ліцитатор називає номер Зареєстрованоro 
учвсника, що першим підняв табличку, і оголошує наступну ціну, збільшену на крок 
аущіону. 

у разі коли протягом трьох хвилин після триразового повторення останньої ціни не 
буде запропонована вища цін0, Ліцитатор закінчує торги за лотом одночасно з ударом 
Вущіоиноro молотка та проголошенням свова "Продано", називає ціну продажу. лота, 
номер Переможця і викликає його Д1IJI підписання протоколу, який ведеться ПІД чаС 
Іущіону. 

4.6. За результатами аукціону організвціЯ, яка проводить аукціон, cкnвдвє протокол 
в якому зазначає: 

оо назва лоту; 

оо стартова ціна лоту; 

оо результати торгів (остаточна ціна продажу); 
оо прізвище ім'я та по батькові або наЯменуванНJI Переt.IОЖЦЯ. 

, . ' СІ Переможцем і Ліцитатором та затвердхсуєтьCJI 
4.7. Протокоп аУКЦІОНУ Пlдписуєть • 

Уповноваженою осоБОІО у день проведенНJI аукЦІОНУ. . 
• підписаний ліцитатором протокол аyrcщоиу 

Одразу після закіf!ЧеННIІ .a~IOHY сплати переможцем комісійної винагороди в 
передається уповноважеНІЙ осоБІ. ПІСЛЯ 
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C1]JOJC не більше 3 днів :І ДІІЯ провеДСllllЯ • 
dеpOfОЖЦ10 ВІІТЯГ 3 ПРОТОКОЛУ. aYKЦlOllY УПОВlІоважсна особа передає 

Переможець, ЯКІІА віДМОВllВСЯ від • 
dOДllJlЬШУ участь в аукціоні. До протокол;I:ПllсаIlНЯ протоколу, позбавляється права на 
nоГО пїДПI!Сання. У цьому разі протокол пі н~ситься заПl~С про відмову ПеремоЖЦR від 
УdовноввжеНОIО осоБОIО у JtellL проведе:'I~IСУf:1'ЬС.Я ЛЩJtтатором та ~атверджуєrься 
Переможц!О не повертається. аУКЦІОНУ, сума rapaнnRlloro внеску 

3а УМОВlі ШШВllості достатньої кількості у . 
по! УповноважеJlа особа ПОНОВЛІОС ТОРПІ У дСНЬ пчаСIIНКIВ. що ВН~ВИЛИ бажання ПРllДбати 

, роведсння аукЦІОНУ. 

4.8. КОШТІ! сплачені 3ареєстрованнм учаСНlIК . 
інформаціАний пакет повернеllНlО не підnягaJОТЬ. ом як реєстрацІЙНИЙ внесок та за 

4.9. Копія Протоколу та документи що niдтaep'n'VnIIn'I"L П 
•• .' """J'''''''' сплату ереможцем 

ВJI3~a:eHol за результатами аукщ?ну ціни лоту відпові:цно до укладеноro AoroBOPY 
xynIBnI-ПРОД?>КУ права ореНДІі . є ПІдставою дnя ПРИЙНRТrя рішення Організатором про 
~DДення f\ШК Броварською MICbKOIO радою та Переможцем договору оренди земельної 
ДUIRВКlI. 

4.1 о. Усі спо~и (розбіжності) щодо порядку проведення аукціону розв'язуються 
(врегульовуються) ПІД час його проведення організацією, яка проводить аукціон, за 
поroджеВВJIМ з представником Уповноваженої особи. 

4.11. Гарантійний внесок перераховується всім Учасникам відповідно до пунхту 7.2 
цього Порядку на ЇХ поточні рахунки. зазначені в документах, які додаються до заяви про 
участь в аукціоні, Ісрім Переможця та Учасників. які не виявили бажання придбати лот за 
стартовою ціНОIО. 

4.12. Реєстраційні внески поверненню не пiдnягають, крім випадків, передбачених 
ЦlDI ПорRДICОМ. 

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

_ втручання в будь-який спосіб У торги осіб. що не ЗВRвлені в торгах за конкретним 
лотом; 

_ переміщеННJI у залі, де проводиться торги, без дозволу Ліцитатора; 

_ вчинення ін1ШlX дій, що порушують порядок проведення TOpriB. 

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

_ усно попередити Зареєстрованого учасника чи присутню особу про усуневня 
ПОрушень, але не більше одного разу за кожний вид порушень; • 

_ вимагати від Зареєстрованого учасника чи присутньої особи зanишити зап TOpnв 
торпв' ЗВ неодноразове поруwенНJI порядку проведення , 

• та оголосити перерву у разі 
_ тимчасово припинити проведення аУКЦІОНУ . 

и правил проведення торпв. 
ПОРушенНJI Зареєстрованими учасникам 

Результати аукціону 
. ня а іону уповноважена особа публікує в 

5.1. Протягом 30 днів після проведен :8» або веб-сайті Броварської міської 
l'83eтj Броварськоі' міської радІ! ссБроварська пвно НJIМ' 

• гів із зазначен • 
ради ПОВІДомлення про результати тор 

• емenьноі дЇЛJJНКИ; 
.. місця розташування та рОЗМІРУ з 
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• ціН11 продажу права ореllДI! 

а)'ІШЇОНУ; 
земельної діЛЯllКl1 

• цільового призначення зем ". enLHOI ДІЛЯНки 
5.2. Аукціон визнається таки . 

• ВIІЗllаченої за результатаМl1 

м. ЩО не відбувся . 
• відсутності УчаСlІиків або.. . • у разІ: 

8ЯВIІОСТI на торга."( 
• копи жоден з Учасників не за лише одного Учасника' 

npOnOllYBaB ціну , 
• не підписання Переможцем П .' ВlіЩУ за стартову; 

РОТОКОЛУlззазначе 
• не підписання Переможц нням результатів аукціону; 

и П ем договору " вствновnеНИll ЦIIМ орядком термін; КУПІВЛІ-ПРОдажу права оренди у 

• несплати в установлений строк П ереМожцем належи оо 
• не підШlсання договору оренди' 01 суми зв придбаниЯ лот; 

в термІНИ. визначені цим ПОРИДКОМ' 

• припинення та не ПОновлення аукц' ' . ІОНУ В випадках, передбачених П . 
• в разІ Вltявлення після закінчення . цим оридком, 

Bnnннynl) на ЙОГО результати; аУIЩIОНУ порушень, які вплинули (могли 

• в інших випадках передбачених цИМ ПОРИДКОМ. 

Рішення про визнання аукціон таким . УповноважеНОIО осоБОIО у триденний стрУ . ЩО не ВІдбувся, приймається 
шнвння. ОК ПІсля виникнення підстави для такого 

В' разі виникнен~я підстави дnя визнання аукціону таким, Уповноважена особа неВІДКЛадно повідомляє про це Організатора. ЩО не відбувся, 
Рішення про визнання аукціону таким, ЩО не відбувся може бyrи оскаржено у 

судовому порядку. 

6 5.3. Р.езультати аукціону, проведеного з порушенням вимог цього Порядку, можуть 
yrи визнаНІ у судовому порядку недійсними. 

Визнання результатів аукціону недійсними тягне за собою визнання недійсним 
доroвору оренди, укладеного з Переможцем. 

5.4. У разі прийняття рішення про визнання аукціону таким, що не відбувся, або 
~~. недійсними його результатів, повторний аукціон може бyrи проведений не 
D13вuпе НІЖ через шість місяців з дня набyrrя чинності таким рішенням. 

Якщо повторний аукціон проводиться У зв'язку З тим, ЩО жоден 3 учасників ве 
lИRВив бажання придбати відповідний пот за ціною, вищою за стартову, можливе 
3RИЖенвя стартової ціни лота Організатором, вne не нижче ціни, що визначена за 
резУJlЬтатами експертної грошової оцінки, з дотриманнJIМ вимог, установлених цим 
ПOJЩцком. 

Повторний аукціон проводиться відповідно ДО цього Порядку. 
. 5.5. До участі у повторному аукціоні не ДО~КВlоться Переможе~ь попер~ 

ТОрnв, що не сплатив в установлений строк Bapт~CТ1. лота за договором, ~1ДМОВИВСJl ВІД 
YIOJвдення договору оренди земельної ділянки чи вІД ПІДписання протоколу ІЗ зазначеВНJIМ 
резУЛьтатів аукціону. 

5.6. У разі виявлеННJI порушень порЯДКУ проведення ayкцi~HY, .. ~кi впливають на 
Об'ЄКТИвність визначення ПереаfОЖЦЯ, призводить до дискрИМІН8ЦІІ Зареєстровавих 
уЧасНИків або іншим чином порушyrоть їх прав&, уповноважена особа має право визнати 
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,1IItIIi011 таКІІМ, ~o не відбувся та 
'/ .. - О гаl РОЗпочаТIt opra' . 
n08iдOltllml р ІІЗОТОРО. IllзаЦllО ПОВТОРІІІІХ торгів про що 

6. ),КЛОДОІІІІП договорів Ісупівnі .. пр 
ореІlДll земenы�оїї діnПІІКIІ одажу права ореНДІІ зеl\leJlьноі ДШПІІКІІ та 

6.1. На підставі затвердженого про . 
зобов'авні протягом 3 баllківських днів уклтоколу aYK~IOHY Організатор та Переможець 

б ' aCТlf ДОГОВІР куп. . 
ПеpeAf?жець зо ов язаний перерахувати кошти за n IВЛI-ПРОдажу права оренди, а 
rapaн11UHoro BHec~) протягом 5 банкіВСЬКIfХ днів РИдбаниЯ лот (зо вирахУВUIИЯМ сyr.ш 
_начеНIIIt ОргаНІзатором PIl."<YIIOK. 3 дати укладення ЦЬОГО договору на 

Якщо Переможець не вніс нвnежної до сплати с 
першим ЦЬОГО ПУНКТУ, гарантіЯНIfЯ внесок Яом уми в строк. передбачениЯ абзацом 

у не повертається. 

6.2. Договір оренди земельної ділянки підлягає' • 
державній реєстраціі. HoтapIВnЬHOMY ПОСВІдченню та 

б.3. Усі витра11l, пов'язані з укладанням та нотар· • • • ІВnЬНИМ ПОСВІдченням договору 
КУПІ~І-продажу права оренди земельної ділянки та договору оренди земельної ділянки 
несе 11 Орендар. ' 

б.4. Договір оренди земельної ділянки має відповідап ТИПОВОМУ договору 
затвердженому постановою КМУ від 03.03.04 р. N!!220. ' 

• б.S. УМ?ВІі договору. не зазначені в типовому договорі, умовах проведеиня 
аукЦІОНУ та РІшеннях Броварської міськоі ради, прийнятих згідно з цим Порядом, 
В1Dначаються за погодженням сторін. 

• б.б. Договір оренди укладається В 1 О-ти денниА термін з моменту ПРИЙlIJI'IТя 
рuпення Броварською міською радою про надання земельної ділянки в оренду та протягом 
30 кanевдарних днів після його укладення підлягає державній реєстрації. 

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

б.8. Право оренди земельної ділянки виникає У Орендаря після підписання акту 
пpиlмlUlВJl-передачі земельноі ділянки згідно з укладеним договором оренди. 

7. Порядок розподілу та використання коштів від проведення 
аукціону 

7.1. Проведення робіт з підготовки лоту до продажу. на аукціоні здійснюється за 
рахУНОК коштів Уповноваженої особи з наступним ВІДШкодуванням за рахунок 
реєСТРаційних внесків учасників аукціону. Проведення ayкцio~y та ВИIШ~та вш.rагороди 
Лharraтору здіЙСНIОЄТЬСЯ за рахунок коштів реєстраційних внесКІВ учасНИКІВ аУКЦІОНУ. 

Р • ." внеску визначаЄТЬСJl Уповноваженою особою та 
ОЗМlр реєстраЦl11НОro . пов'язаних з о ганізацією та 

061JИCJJЮЄТЬся З урахуваиНJJМ потреби у покриm витрат, Р 
ПРОведенням аукціону. 

7 2 У .. уповноваженої особи від проведения аукціону СlШачені суми 
р '. • разІ ВІ~ОВИ ІМ платежів за банківські перекази повертаються у 
Jt СЄСТрвцШиих внеСКІВ за вирахуванн І ві овїдноro рішення усім Учасникам у повному 
lТRДеlПlИй строк з моменту прийJlJlТ't ~ • ганl'зацl'єю та проведенням avrпtїoнy 

06CJIЗ' " би повязанІ з ор ~'- , • І, а витрати уповноважеНОI ос?' в . их випадках суми реєстраційних внесків 
ВIJQпкoДОВYlОТЬСЯ за рахунок ОргаНlзаторll. ІНШ . 
Не Повертаються. 
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С)')flі rapaHтin.IIIX внесків За 

, б' • ВllраХУВаНIІЯМ • 
npDТJro.1 о ЯТJI ВІІКІВСЬКІІХ ДІІІВ З МОм плвтеЖIВ за банківські оереказ .. 
дiлJИКlI в ореllДУ ЗВ результатами ayкц~HТY ПРllПнRТrЯ рішеНIІЯ про НІІДВНІІЯ земельної 
11ІКІ1аl, що не відбувся. вбо визнання неlдl~;. ПРllRнRТrЯ рішення про ВІІЗНаиня аукціону 

к' б IlfCllIIMl1 Аоro ре • 
УчасНJIIС8М, я І lІе УЛІІ 81t'3нані Перемож . зультвТlВ оовертвються усі.1 
ПорJlдКОМ. ЦЯМІІ, КРІМ Вlrпвдків, передбачених цим 

7.3. Уоовноважеlіа особа відповідн 
BUВaropoдy У розмірі, що зазначається у до о д~ ДОГОвору з ліЦllтатором сплачує йому rooopl. 

7.4. Право на оренду земельної ділян 
бюДЖепшх коштів. ки не може бути придбане за рахунок 

.'.5. Іноземні IОРИДИЧllі особи, іноземні ом •• 
відповІДНО до закону 8 нвціональній BВnIOTi ІІа заг гр IIДJIH~ опла~ ваpnст: ЛОТІВ 
рахунків. Вnьних ПІдставах І лише з банКІВСЬКИХ 

7.б. Сума гapaн~iIiHOГO внеску, сплаченого Переможцем, зараховується в рахунок 
впкон8ННЯ ним зоб08 язаllЬ за укладеним договором ку' . 

оо' • ПIВЛІ-ПРОдажу орава оренди 
земелЬНОI ДІЛянки І перера.ховується У ПОвноввженою осоБОJО нО' 

б . а рахунок praн13aтopa 
прoтяrом одного анКlВСЬКОГО дня наступного за днем підписання протоколу аукціону. 

У разі відмови від укладення договору купівлі-продажу гарантійний внесок 
ПереможцlO не повертається. 

7.7. На рахунок Уповноваженої особи надходяТЬ кошти: 

- від реалізації Учасникам інформаційних пакетів; 

- реєстраційні внески; 

- raрантійні внески. 

7.8. Кошти, що надійшли Уповноваженій особі від ревnізації УчаснИІС8М 
інформаційних пакетів та реєстраційні внески не повертВlОТЬСЯ Учасникам, та 
використовуються У оовноввжеНОIО особою на покритгя витрат з підготовки та 
проведення аукціонів, а також на підготовку наступних аукціонів. 

8. УМОВІІ ореНДІІ 

8.1. Істотними умовами договору оренди, зокрема є: 

_ укладення договору оренди згідно з типовим договором, затвердженим 

постановою Кабінету Мі'Іістрів України від 03.03.04 р. Н!220 та умовами, визначеними на 
аукціоні; 

рік; 

- використання земельної ділянки за цільовим оризначенням; 

- умови використання земельної ділянки; 
_ встановлення для земельної ділянки обмежень та обтяжень; 

- ДОТРІШ8ННЯ державних будівельних норм. 
cтaвoвneHi Організатором: 8.2. Істотні умови договору оренди, в 

- термін оренди: 25 років; оо оо' • 

• оо. OOL.· тків від нормативно. ГРОШОВОІ ОЦІНКИ земЛІ на 
- РОЗМІР орендно. плати. 1 7U ВІДсо 

ток соціальної та інженерної інфраструктури 
• - здійснення відра.,<увань нв ~озви сті будіВНlfцтва об'єкта містобудування,' 

МІСТІ: 10% заroльної кошторисно. варт0 

" 
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IвченОЇ згідно "] ДСРЖВВНltМl1 будіВCnЬ11ІІМ11 HopMaмll, без урахУВВНl1Я BltтpBT 3 
81131 • З •• • • 
"llAбaJ111JI та BllДln~IIHB еМСnЬНОI ДІЛЯНКИ, ЗВШЬІІСНІІЯ будівcnьноro мaRдвнчика ВІД 
БР _вcnь, споруд ~ IІІЖСIІСрllltХ мереж. влаштуваНIІЯ внyrpіШIIЬО- та ПО'1амаПдаНЧІІКОВІІХ 
il~~eHepHIIX мереж 1 споруд та траllСПОpтllltх комунікаціП. 

8.3. Про УМОВ'" ореllД" маlОТЬ бynt поінформовані всі Учасники. 3а цієї YMOB~ 
О raнізатоР МОЖС відмовltти ПеРСМОЖЦIО в &денні AorOBOpy оренди на умовах, ЯКІ 
l~іЗ1UnОТЬСJl від істотних умов. ВІ1'111аЧСІІИХ '3П 10 3 ЦІІМ Порядком. 

/0--_о --o.~ 
" ~,~ і , І ~ ':..~ 

ВIIКОНУ10~11tй оБО~~ ~KIi'o~licbKQroo ... ,,~ 
•• --:.- .... (j 

ronОВII- сеКРет~рї'RОl~ о і oo~~)o"-?o:) ;" 

(( со са '. .\ СІ 
r.-t.- . оо ~\ -t m 

, • \... $ ... '.... -- OJ • 
\\ ~)o~', о Ь ~ 
~\ ........... __ "" 

_" А " ОО 
" .. ':-.!І • 1· 'І 

.,," ~ .", ~ 
., .. '), ~ І "';0 • 

',=--:...: .. -;;.-

1.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 
земельноro відділу - заctyIIник 
начальника 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник MiciKOro голови 

С.А.МаЙБОРода 

В.О.Андрєєв 



, 

РсєcnpвційвиА номер ЗIUlВИ ____ _ 

дата реєстрвціі «_» ____ 200_ р. 
р~ашр ________________ __ 

Додаток 1 

до Порвдку проведеRНJI аукціону 3 

продаЖу права оренди ЗeftleJIЬНОЇ 
д~нки в м. Бровари, в редакції 
р~шеRНJI Б~ОJlарської r.lіської ради 
вІД 64/J'~~ 2010 Р 
НІ IfPI-J>/7jjr . 

ЗАЯВА 

на учас",. У аукціоні 3 "podll3lCY "рава оренди 3ЄJffЄЛЬНО; дїЛЯНI(U 

Прошу допустити до участі в аущіоні з продажу права оревди земeJlЬНОЇ дimuпcи 
площею ra, розташованої в м. Бровари 

------------------------~ 3wmиик(повненайменув~)- ______________________________ ___ 

Ідентифікаційний код або номер - _____________________________ _ 

Свідоцтво про державну реєстрацію (дmr юриДИЧІІИХ осіб та фізичввх осіб _ 
суб'єктів підприємницької діяльності) - ________________________________ ..... 

МісцезнахоД>КеНRJI (місце проживВИНJl) - __________________ ..... 

Керівник або уповноважена особа - ___________________________ , 

Паспорт - Не , ВИДIUDIЙ СС_)) ________ р. _____ _ 

Документ, що посвідчує повноважеННJI керівни~" або уповноваеної особи - __ 

Реквізити бввківського рахунку ДJIJI повернеННJI гарантійного внеску: 
Б~ ________________________________________ ___ 

.o~~~: ____________________________________ _ 

~p~:-------------------------------------
Код отримувача: ___________________ _ 

МФО: б ' _ 
аукціову ознаіомnевиіі та зо ОВJI3уюсь ІХ 

3 умовами та правилами проведеmrя ати комісійної винвroроДR орraиiзaцii, JIК8 
ВИКОнувати. ВИCJIОВJПOЮ згоду щодо умов сПJl ctpвційних та гаравтііівих внесків. 
проводиТЬ аукціов, повернеВНJ( або У1РИМIНВJI реє 

СС_» 200_р. 

М.П. (прізвище та ініціапи) 



(3вороmllJl сторона) 

Перелік документів, що ДOДlєтьa до ЗlUlВи 
IОРПДlJllllа 0&:06а: 

• вотаріlШЬНО посвідчені копії устанОВЧИХ д . 
ОКумеНТІВ· . . . . 

• коп~ та op~Han CBJД~цтвa про державну реєстрацію ЮРидичНої особи; 
• КОПІЯ та орипвan плаТlЖJfОГО ДОкумента про спл • 

• •• ату гаРllВТiAпоro внеску; 
• КОПІЯ та орипнan плаТlЖJfОГО Документа про сплату .... 

peЄC1pllЦlnnOro виеску; 

• копію та оригінал платіжного документа про оплату вартості іиформаціЬоro 
пlllC1')'; 

• довідка про б~ВСЬКИI рахунок/рахунки, з JlКИХ здіlснюватимутьCJI розрахунки 
31 DPJfдбвву земельну ДIJIJПfXy; 

• довідка про відсyrиість заборгованості щодо платежів до бюджетів усіх рівнів; 
• довідка про відсyrиість заборгованості по заробітній платі; 

• копів та оригінал документа, що посвідчує право уповноваженої особи на 
вmcoИВIDUI дій, пов'язаних із проведенНJIМ земельного аукціону (у випадку необхідності). 

фыAll8 0&:06а: 

• копів та орвгіиan свідоцтва про державну реєстраціlО фізичиої особи-пiдnриЄМЦJl; 

- копія та орвгіиan матіжвоro документа про сплату гарантіЬоro внесху; 

:'" копів та оригінan матіжиого документа про сплату реєстраціЯвоro внеску; 

- копію та оригінал платіжноro документа про оплату вартості іиформаціЯиоro 
пакту; 

- довідка про банхівсЬІСИЙ рахуиокlpвхушси, з JIIOIX здіlСlПOватвмутьCJI розрахуихи 
за придбану земe.n:ьвy дimпlxy; 

- копія та оригінan документа, що посвідчує I1J'IВO уповноваженої. ОСОб~ .ва 
BВКOBВВIIJI дій, пов'язаних із проведеииим земельного аукЦІОНУ (у випадку неоБXJДВОCn). 

- копія паспорту; 
- копія довідки про присвоЄИНJI ідевтифіхаційвоro номеру. 

Впокуючий обов'JI3IСИ місько О І.В.Сапохско 
roловв - секретар ради 

. 
! 

1 
\ 
І 
і 



ПОДАННЯ: 

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

земельного відціпу - заступник 
начальника 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

С.А.МаЙборода 

В.О.Андрєєв 



Додаток 2 

до Поридку npоведСIПIJI аукціону з 
продаЖу права ОРСНДlI зеr.IСПЬНОЇ 
дuulHIOI в r.1. Бровари, 
затвсрдженоro pimellJlDl 
Броварської міської ради від 
I'tгdYлЧИ- 2010 р. 
Н! "'~-I-PI-~o 

Журнал реєстрації 

залв Учасник;в ауКЦ;ОНУ з "рода:m:у "рава opelldu Зf!JIlf!Л6110і dілвllКU 

1. Реєстраціibпdi номер 

~~------------------------------------
2. Дата реєстрації; номер 

~P~~~--------------------------------

3. НаймевувlUlllJl Учвсниха - юридичної особи 

4. Прізвище, ім'я та по-батькові УчаСRИJCа - фізичної особи, або преДС'1'ВВRИКа Учасника-
ЮРlfДИЧllої особи ___________________________________ _ 

S. Місцсзваходжеввя або місце ПРОЖИВ8RRJI Учасника (поштові 
реDізми)~ ______________________________ _ 

б. Банківські 
реоізмиL-__________________________ --------------

7. документ про сплату реєстраційнОГО внеску 

8. документ про сплату гарантіЙНОГО виеску 

9. документ про оплату інформаційного пвхету 

10. З земе.пьиою дimппcою ознайомлений 

11. З правилами проведеВIIJI аукціону 

(підпис) 



Q3нaltr.UlенпR і згоден 

J2. З порJIДКОМ оплати з~ придбаний 
об'ЄКТ ознailомnеmdi І згоден 

13. Картку Учасника аукціону одержав 

14. Ь санхціями за порymенНJI правил 

ознайомлений і згоден 

15. Достовірність даних, внесених до 

журналу реєстрації, звсвідчую 

Документи у хільхості. ________ Вркymiв 
~mmo ___________________ __ 

Впонуючий обов'яз 
roлови - сехретар ради 

(ПЇДПІІС) 

(підпис) 

(підпис) 

(підпис) 

(підпис) 

(підпис) 

I.В.СапоЖl 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицією 
постійноі комісіі з питань 
розвитку та бnагоуС1рОЮ територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій -
виконуюча обов'язки начальника 
земельного відціпу - заступник 
начальника rJfPJ?] 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступвик міського голови 

С.А.МаЙборода 

В.О.Андрєєв 



Довідка 

Додаток 3 
до Порцку проведения аукціону з 
продаЖу првва орекдп земenьноі 
дiтrвки в М. Бровари, 
Зат&ердженоro рїшеRRJIМ 
Б~оварськоі •• їськоі рцnи вtц 
I'oк&~ 2010 р: 
N9DЬ7Р/-ОГ 

про ОlllРШfQННR дОНУАІєнп.ів від УчаСНUI(а аУКI(іо"у 3 "podtl31CY "рава оре"ди 
3ЄJf'ЄЛ""0f діляllКIІ 

ЦІ довідка видвна Учаснику аукціону з продажу првва оренди земenьних дimrвOK в 
U.Б~В~И ____ ~ ____ ~ __ ~ __ ~~~ __ ~ ________________ ~~~ 

(прізВIIІЦе, ім'., по-баn.кові фі311'1ноі осоБІ" повне нaRменування ЮРlWIЧноі особи) 
в~му.що __________________________________________ ___ 

(HaAмeнyвaННR УповноважеНОі особll) 

прийmrri ваступві документи: 

"---»--------------- 200 р. 

- ха Уповноваженоі особll} 
(пDCJДa. niдnис, прізвище та ініціапи npСДC1UНИ 

м.п. 

ВИІЮвуючий обов'юки місько 
голови - секретар ради 

І.В.СапоЖlCO 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозиціЄIО 
постійної комісії з питань 
розвитку та благоустрою 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 



Додаток 4 
до Порвдку проведеНIIJI аукціону з 
продаЖу проа ореиди зе •• c:JJЬиоі 
ДЇJuIНКlI в М. БроваРll, 
затвердженоro рішеННDI 

'll:вар~ькоі .Ііськоі рвдп від _ 
,,!)~~ 2010 р. 
N!t'(i!(-b~ 

Інформаційна картка на лот 

Дата проведеННJI аухціону - (С_» ___ 200_ року. 

НайменувaивJI лоту - проо ореиди зеМc:JJЬноі дinянки lШощею ra, 
po:пamoBвнoi за адресою М. Бровари, ____________ _ 

Ц"шьоsе призначеНИJlземсльноі дimrнки ______________ ~ 

OJ:pоlС оренди - _______ років. 

Розмір OpeRДRoi плати - ________ rpивень на рік. 

Стартова ціна лоту - rpивень. 

(пос:ада. niдпвc. прізвище та ініціапн npедставНIПСВ Уповноваженої особll) 

м.п. 

І.В.Сапоzко 

" 
і 
t 
\ 



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: 

Заступник міського голови 

С.А.МаЙборода 

В.О.Андрєєв 



ДодатокS 

до ПорRДlC)' проведеRНJI аукціону 3 

продаЖу права opeRДII ЗеАleJlЬвоі 
дimппcи в М. Бровари, 
затвердженоro рішеllВJlМ 

~papC~Koi "lіськоі р8ДИ від _ 
'~~)«L 2010 р. 
Н!! 1'/g'I=-Rf!:Р5"" 

Картка учасника аукціону 

Дата проведенВJI аукціону - (С_)) ____ 200_ року. 
НвйменувавВJI учасника-_________________ _ 

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

Лот, ва JIICIIЙ претендує учасник: _____________ __ 

(пасвда. niдnпс, прізвище та ініuiuи представника Уповиоваженоі особи) 

~п. 



(ЗворотllR cmopOlla) 

Умови проведення аУlсціону 
',"1ІІЯZ 3 Лорвдq nрооєдЄН1ІВ ІІУНІ'; 
.. : 0llY3 IІродllЗIСУ IІрllОIl opelldll 3ЄJflел"1І0і 

• дUIRIІНU) 
4.1. АУКЦІОН ПРОВОдиТЬСJl організацієrо па '" 

доroвору 3 УповноввжеНОJО особою не раніше' ніж че прово11)lТЬ. a~IOH. на. ПІДставІ 
офіціRкої інформації про проведнRJI аУКЦіону. рез 30 ДНІВ ПІCJIJI опубткувaнu 

4.2. На аукціоні можyrь бyrи ПРИСУТНІ' За • • • реєстрованІ учасники (іх представники) 
предстввНИJCИ орган!в M!cцeBOГ~ самОВРJlдуваННJI м. Бровари, засобів масової інформації ~ 
rpoМSДСЬКИХ органІЗацІЙ. ІНШІ особи MOWV'I'L бvrи ПРИСУТНІ' . • 

оо б А . • .• ~ ... ~ .... на аУКЦІОНІ за згодою 

уповво~вжеНОI осо И. ytЩІОН ПРОВОДИТЬСJl за ннвності не менше двох ЗареєстрованllХ 
учасSИIC1В. 

4.3. У день ~OBeдeHНJI ~yкцioнy особою організацією, па ПРОВОДІІТЬ аукціон. 
проводиться реєстрацlJl ПРИСУТНІХ Учасників. Учасник (Вого представник) зобов'изаний 
пред'явити паспорт та (дтr представників учасників) доручеRНJI на вчиненНJI дій під час 
аукціону. зокрема участь в торгах та підписанНJI протоколу про результати торгів. ПіCJIJI 
цьоro предСТВВВИJ( організаціі, па проводить аукціон, видає учасRИICy таБJlИЧlC)' з 
номером, яка повертаЄТЬСJl піCЛJI закінченНJI аукціону. 

РеєС1рація починаЄТЬСJl за годину та закіНЧУЄТЬСJl за 1 О ХВИJIИR дО початку аукціону. 

4.4. ШеШІ оroлоmеННJI початку проведеRRJI аукціону представник організації, па 
проводить аукціон, ознайомлює Зареєстрованих учасників та присутніх на аукціоні осіб з 
освовввми правилами проведенНJI аукціону (в частині, що безпосередньо стосується 
проведеВВJI аукціону піCЛJI цього оголошеНRJI) та оголошує інформацію щодо: 

- хар8JC"I'CРИСТИК земельної дiлJlнки (місцезнвходжеНRJI, площі, цільового 
првзвачеRВJl, можливі види фунхціонanьноro ВИХОРИСТВННJI земельної дimппcи, умови 
оренди тощо); 

_ зaraльної хількоСТЇ зареєстрованих Учасників, допущених до аукціону; 

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

Аукціон починається з оголошеllD JПцитатором характеристик ло~ ~ cтa~Boi 
ціви. Яхщо OТJlГOM трьох хвИJIИR піeлJJ триразового ОГОЛОШeRRJI стаРТОВОІ Ц1RИ R1XТO З 
за пр . вив бaжВRВJI придбати лот за ЦІною. оголошеною 
m!'.::~ованихб учаСВИJC1б~~:::С::слови лише один Зареєстрований учаСIІИК, аукціон 
"_ .. аТОрОМ, а о таке IUAUПUA 

DpllllJDUlєrься. 
.• • бати лот за стартовою ціною сповіcmшв не менш JIК 

у разІ копи ~o готовНІСТЬ прид 70 збільшує стартову ціну. запроп?нов8R)' 
два ЗареєС1рОВ8В1 учаСВJПCИ'. ~ Р на ок аукціону з подanьшим постдоввим 
ЗареєС1рОВавим учасником (далі - ЦІН.а), кр ОВJПQЄТЬCJI Ліцитатором за погоджеННJIМ 
збim.mеllВJlМ ціви. 3начеlПDl кроку ayкцtOНY BCТВl! ціни 
3 Оргавізаторам у межах до 1 О відсотків стаРТОВОІ • • 

• • овИJIИCJI придбати лот за стартовою ЦІНОЮ. 
ЗареєС1рОВавим учасникам. JПQ вІДМ 

rapa-":"-= ертаються І&А&UUП внески не пов' • ть про намір придбати лот за 
• асНИКИ пов1ДОМJDПO 

У. ході аукціону 3ареєстроваВІ УІІ бами' піднnтJIМ таблички з номером. • двома спасо • - • 
оroлошеною Ліцитатором ЦІНОЮ. иіівАТТJI ціни. запропонованОI тцитатором 
повервутим до ліцитатор&, що засвіДЧУЄ пр 



(JlРldblJlТtJl пропозиції ціви без 
оrCJ1lOШСВJIJIМ своєї пропозиції стосо roло~у), або пїднJlТrJlr. 
JlїЦlrraтop~M ~iвa. мінімум На о вно ЦІни лоц яка ПОВІІНН~ бтабm"!J'И з ~очасним 
(JlРОПОЗИЦІЯ ЦІВИ з голосу). _Н lСрок аУКЦіону, але б ~I БШЬШОIО. НІЖ НВ3ВDllа 

о ОВ R:lКОВО краТНОIО кроку 

Яхщо запрОПОНована Зареє~ 
• м·· --,.Ованиr.f 1m 

JПЦllТВторо ЦІІІ)', ЛІЦитатор називає Ном J --асником ціна Пl!nPвищу •• ер учасника і пов. -,... є оroлошену 
у разІ копи цІНІ, Звпропонов IДOМJ!JIє про йоro ПРОПШlщію. 

більша за ціну, оroлошену Ліцитаторов:а з roлосу одним із Зареєстрованих • 
пропозицію , але не кратна • учвсRПlCtв, 

~ • • ~ зroду Зареєстрованого а кpo~ аУКЦІОНУ, Ліцитатор трвхтує 
JjJIЬК1сп. КPOJOВ I1)'ХЦІОНУ, називає Номер цього r СНика зБІЛЬШИТИ ціну на відповідну 
_ ціиу, кратну кроху аущіону. apeEcтpoBaнoro учасника і запропоновану 

МовЧ8ВJIJI Зареєстрованоro \lVacв 
• J. икв. що першим піди б 

оroлoшеШIR тцитатором ціни тp~ кв та личку з номером піcmr 
3ВІІРопоновану Ліцитатором цiH~ ПіCJIJI Є;;ЬСН л~ згода Зареєстрованоro учасника на 
учаcвmcв. що першим піДНRВ табличку .Loro щита тор називає номер Зареєстрованоro 

• , І оголошує наступну· б· а)'JЩ10ВУ. ЦІНУ. з шьшену на крок 

у разі копи ПРОТJIГом ТРЬОХ ХВИnИн піCJIJI 
буде запропонована вища цін&, Ліцитатор з . триразового повтореННR останньої ціни не 
ayкцioВRoro молотка та проголошенRJIМ cn:~є ~ОРГИ,. за лотом о~очвсно З ударом 
номер ПеремоЖЦR і викликає його ДJIR підпи р дано • називає ЦІНУ продажу лота, 
аукціону. санин протоколу, JlКИЙ ведетьсн під час 

4.6. За результатами аукціону організація, па проводить аукціон складає протокол 
в JJCO)ІУ зазначає: • 

- назва лоту; 

- стартова ціва лоту; 

- результати торгів (остаточна ціна продвжу); 

- прізВИІЦе, ім'я та по батькові або нalмевув8ШfJI Переможця. 

4.7. Протокол аукціону підписується Переможцем і Ліцитатором та затверджуєтьCR 
Уповноваженою особою у день проведeВRJI аухціону. 

Одразу піCЛJI захівчеВНJI аухціову підписaвиl ліцитатором протокол аукціону 
передаЄТЬCR уповноваженій особі. ШCЛJI сnnати переможцем комісійної винагороди в 
РОзмірі 4% від остаТОIJIIОЇ ціви продажу лоту в строк не більше 3 днів з ДIIR проведеRВR 
а}'JЩiону Уповноважена особа передає переможцю ВИТJIГ з протокоny. 

Переможець, JJКИЙ вїдмовивCJI від niдпиC8ИВJI протокоny, позБВВЛJIЄТЬCR права на 
ПoдaJП.my участь в аукціоні. До протокоny ВІІОСИТЬCJI запис про відмову ПеремоXЩJI від 
йоro підпиC8IПIJI. У цr.oмy разі протокол підписуєтьCJI Ліцитатором та затверджуєтьCR 
УПОВІІоввженою особою у дeuь проведeJUfJI аукціону, сума гарввтіЙІІОro внеску 
ПеремоХЩІО не повертаєтьCJI. 

За умови НlUПIноСТЇ достатньої кількості Учасuикiв. щО В~IIJIII бaжaRIIJI придбати 
пот, УПОВІІоважена особа повоВJПQЄ торги У день проведeRJIJI ayкцtoвy. 

. 4.8. Кошти СJШ8чені Зареєстров8JIИМ учасником JIIC реєстраційний внесок та за 
1Вформаційвий пакет повернеВНІО не ПЇДJUП'ВIOТЬ. 

4 9 К . П v ,nV та доvvuенти що підтверджують сnnату Переможцем •• опlЯ pOТOaO~.J -J ..., •• 
Визначеної за результатами аукціону ціни лоту ВlДПовlДІІ~ до УКЛ8Дев~го доroвору 
Jtvn: .. ..! пр вди Є ПІД. ставою ДПJI прИЙIIJIТТJI РІШeJIНJI ОрганІЗатором про 
'·JU&IIJП- одажу права оре 
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yкnадеВRJI між БроваРСЬКОIО міською радою та П 
дinJВКll. ереМожцеr.1 доroВОРу ореНДІІ зеr.rem.ноі 

4.10. Усі спори (РОЗбіжності) ЩОдо 
(8peryJlЬOByкm.CJI) під час йоro проведен.:о~идку. пр~ведеВВJl аукціону розв'аyюrьси 
JlОroджеllRJlМ з представкиком УПОвноваженої о РІ'ВВб 13ацsєю. JIКВ ПРОВОДІІТЬ аукціон. за 

со и. 

4.11. Гарантійний внесок перераховуєn.СJl всі У •• 
ЦIIoro Порвдку ка іх поточні рахунки звзначені в доМ часникам .ВІДПОВІДВО до пymay 7.2 
VIIВСТЬ в аукціоні, крім ПеремоЖЦJI ~ у . .кумевтвх. JIIQ дoдarO'l'ЬCJl дО ЗВJIВІІ про 
І -. часниКІВ, JlК. Ilе вИJlВИJIИ бlDКВВВJl придбати лот за 
araртоВОЮ ЦІНою. 

4.12. Реєстраційні внески поверненню не пі nn"-·_n кр' • . б 
П """'ом _UO& IUU , ІМ ВИПвдк1В. перед ачених 

ЦID( ор_, • 

4.13. Під час проведенВJI аукціону (від моменту його початку до завершеННJI) не 
ДОЗВQJIJIЄТЬCJI: 

потом; 

- вtpУЧВIПIJI в БУДЬ-JlКИЙ спосіб у торrи осіб. що не ЗВJlВJlені в торгах за КОНКРетним 

- переміщеВВJI у звnі. де ПРОВОДJIТЬСJl торrи. без дозволу Ліцитатора; 

- вчивеlПlJl інlПИХ дій, ЩО порушують поридок проведенВJI торгів. 

4.14. Ліцитатор ДJIJI ycyвeHВJI порушень тв ПОНОВJIеВВJI поридку має право: 

- усно попередити ЗареєCtpованоro учасника чи присутню особу про ycyнeВВJI 
порушень. вne ке бinr.mе одвого разу за кожний вид порушень; 

- ішмaraти від Зареєстрованоro учасника чи присутньої особи ЗВJiИlDИіИ ЗВJI торгів 
за неодноразове порymеllВJl поридку проведенВJI торгів; 

- тимчасово припинити проведенВJI аукціону та оголосити перерву у разі 
поpymеlПlJl Зареєстрованими учасниками правИJI проведеВВJI торгів. 

І.В.Сапожко -



ПОДАННЯ: 

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

земельного відцілу - заступник r/J/i)fn1 
начальника 

ПОГО~~~: 

Заступник міського голови 

С.А.МаЙборода 

В.О.Андрєєв 



Договір 

ДОдаТОк 6 
до Поридку проведеНИJI аукціону з 
продаЖу права ореидп земenьноі 
дuuDlкн в М. Бровари. 
затверд:женоro рішеlUlJlМ 
Броварської міської ради від 

2010 Р. 
Н! ----

купівлі-продажу права оренди земельної діJJИllІСП 

м.Sровари 

Броварська міська рада Київської оБJI8CТJ" (HanВnl" -- - Продавець) в особі 
що діє на підставі _____ з однієї сторони. та 

(ввдani - Покупець) в особі --------------,-щ-о-щ-.є 

ва підставі ____________ :. з другої сторони. )'Юlanв цеі договір про 
ВlJD8Деие иижче: 

1. Предмет договору 

1.1. Відповідно до результатів аукціону з продажу права оренди земельної дimпucи. 
підтверджених протоколом аукціону N!_ вщ СС_)) 200_ року. Продавець 
передаЄ. а ПОX)'JЩеь оплачує та приймає право ореllДИ земсшьної дiJшпcи. зазначеної в 
nyптi 1.2 дaвoro Доroвору, ва умовах, зsзвачеlDlX в пувпі 1.3 давоro Доroвору. 

1.2. Договір поширюється на право орекди земельної дimппcв визначеної 
JIIC'ryJIвими характеристиками: 

• місцезиаходжеВlUl: М. Бровари. _________________ _ 

• ппоща- ra; . 
• цinr.oBe призвачеJUlJl-_______ ---------------' . 
• ~mобме~RИИтаобnmreИRR-___ -------------------J· 
• Во • rpивень. 

РМаDnнаІрошоваоцmma-___ --------

1 3 П .. ІІІnavtnf прид6аве за цим доroвором. передбачає: .• раво оренди земепьвОl ~ ... -. 

• С'1рОІС оревди - рохів; 
• орев.цва плата _ rpивень на ріх. 

Imпi умови оренди визвач8lQТЬCJI договороМ 
СтоРОНИ ухладуть ва підставі ДВВОГО Договору. 

2. ЗОБОВ'JI3аВВR сторів 

оренди земenьвої дimпucи. JIICИЙ 

і 

1 
І і 



2.1. Продавець зобов'JI3УЄТЬСJl: 

2.1.1. Передати ПОКУПцеві право оренди 
оо • земельно" • 

доroвору орепди земельНОI дuuDucи ПРОТJlГОltr І Д~I ПlJJJlXОltr ухпвденв 
дaнoro Договору. - календарних днІВ з ltrOltrell1'Y yxпвдeНRJI 

2.1.2. Надати Покупцеві всю інформацію щ 
е/I:JН8чевоі В пункті 1.2 Даного Договору та ЩfОВ _ ОД0 характеристик зсмет.ної дїJulнки, 
JJ , ~ о. 11 використано. 

2.2. Покупець зобов'JI3УЄТЬСJl: 

2.2.1. Оматити вартість придбаного права о ен оо • 

(п'rrп) бапівських днів з моменту )'ICJIaдeHHJI цього :aгo:p~Meт.HOI дuuDПcИ ПРОТJlГOм S 

2.2.2. ПриЯшrrи від Продавцs право оренди земелЬНО"1 дїІУoruvw. 
•• • WUlПIUI ШJIJIXом yxпaдeНRJI 

доroвору оренди земельнОІ ДIJIJIнки ПРОТRГОМ 1 О (десRТИ) календарних днів з моменту 
yкnвдеJПIJI даного Договору. 

З. Порвдок розрахунків 

З.1. Покупець охшачує придбане право оренди земельної дiJuппcн ШJIJIXом 
перерахувВНJIН кошnв на банківський рахунок Продавцs, зазначений в цьому договорі. 

З.2. Вартість права оренди земельної дiJuппcи, визначена за результатами аукціону 3 

продажу права оренди земельних дїЛJпIок в м. Бровари згідно з протоколом аукціону 
N!_ від СС-» 200_ року, становить rpивень. 
З ypaxyв8ВIIJIМ попередньо сплаченого Покупцем гаравтійиого внеску в сумі 
_____ гривень оматі за цим договором підпигає rpивень. 

З.З. Покупець зобов'JI3УЄТЬСJl оплатити вартість права оренди земет.ної дiJUппcи в 
поввому розмірі ПРОТJП'ом 5 (п'JIТИ) банківських днів з моменту yкnадеllllJl даного 

ДоroВОРу· 

4. BЇДnOBЇД8JIЬHicть сторін 

4.1. У випадках невИІСОВВИRJI або ненanежвого виков8ВВJI зобов'JI3ВВЬ передбаllевих 
• • IYarrLHI'cть зп'дно з 'lИRВИМ законодавством цим Договором, Сторони весуть ВІДПОВІ __ 

Ухраіви. 

4.2 С ідповiдan:ьнiсть за порymеRНJI своіх зобов'JlЗВRЬ за цим 
• тарони не несуть в . амн в 1UПIIIому законодавстві 

Доroвором, JПCЩО тахе порушеRIUI було ВИICJlИI(ВRО ЗМІВ 
Украіви. 

З З даного Договору Продавець має право 
4.З. В разі порушення Покупцем пункту. .. mІУIППl'IЖ В ПLому ВИПАmtV ДIIRИЙ 

• евди земeJIЬВОI "'""----. -- -~ І!ДМОВИТИCJI від укладення договору ор ому поридку з моменту oТPВМВRНJI 
Доroвір вважатиметьCJI припиневвм в ОДН?СТО:В;Ш:ід договору. Спnаllевий Покупцем 
Покупцем повідомлеВВJI ПродавЦJI про вІДМ пiдJuп'aє 
raPlВТiйвий внесок в цьому випадкУ повернеmпo ве • 

S. Форс-мажорні обставини 
• • • ності за часткове або повне невиконВRНJI 

5.1. Сторони зВЇЛЬWПОТЬCJI вІД ВЩПОВ:онaRВI є пpRМИМ HacniдкoM обставив 
ЗО60В'оавь за цим Договором, ~o Ц:iдnиСaRВI Договору, .пі Сторони не могnи 
непереборної сИJIИ, що вИВИXJIИ тCJIJI 
передбачити та попередити. 

6. Термів діі договору 

.. 
і 

1 
і 



6.1. Договір набуває ЧllRRості з моменту ПЇДПIICВJIIUI Jioro СтоРОltDIИ і діє ДО ііоro 
ЧІІоro ВИJ(онВIDUI. 

~ . 
62 OДJIOCТOPORНє РОЗIРВВИIUI даного Доroвору допускається ВIIКJltОЧlIО в ВІШВДХУ J83IIач~о~ в пункті 4.3 даного Договору. 

7. РеІСВЇ311Т11 сторін 

Продавець 

В ВIРСЬка міська рвда 

0:00. м. Бровари. вул. Гагарін, 15 

rr/p __ ----

ЧИА обов'изlСИ міського ГОЛОВИ -
ВикоВУЮ І В Сапожко секретар Ради . . 

'. 

Покупець 

I.В.Сапохско 

'0 

" 

., 
.' 
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ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицією 
постійноі комісії 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 



Виконуючому обов'язки міського 
голови - секретарю ради 

Сапожку І.В. 

ПОДАННЯ 

Просимо розглянути на черговому засіданні Броварської міської ради 

JIII111UUI про продаж права оренди земельної ділянки площею 0,4000 ra, 
pomшованої по вул. Київській в 5 мікрорайоні ІУ житлового району: 

1. Продати право оренди земельної ділянки площею 0,4000 га, 
розташованої по вул. Київській в 5 мікрорайоні ІУ житлового району, 
ШJIJIXом проведення аукціону. 

2. Затвердити Порядок проведення аукціону з продажу права оренди 

земельної ділянки (додасться). 

3. Визначити уповноваженою особою на підготовку та проведеННJI 
аукціону комунальне підприємство Броварської міськоі ради 
<сБровариіивестбу д». 

Виконуюча обов' язки начальника 
земельного відділу - заступНИК 

Rачanьиика 
С.А.МаЙборода 
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