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. г Про продаж права оренди земельної ділянки "'l 

ОРІЄНТОВНОЮ площею 0,0600 га, розташованої по вул. Чкалова,4-а 

розгJIJIНYВШИ подaннJI земельног~ відділу від 12.05.2010 року N!! 445 про 
продаж права оренди земельної ділянки орієнтовною площею 0,0600 га, 
розташовано~ по вул. Чкалова,4-а, керуючись ст.16 Закону України "Про 
орендУ зеМЛІ", ст. ст. 124, 127, 134-138 Земельного кодексу України, п. 12 
Перехідних положень Земельного кодексу України, п. 34 ст. 26 Закону 
Украіни <<Про місцеве самоврядування в У країні», а також враховуючи 
пропозиції постійної ~OMic~ї з питань розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, будівництва та інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Продати право оренди земельної ділянки орієнтовною площею 
0,0600 га, роз~ованої по вул. Чкалова,4-а, шляхом проведення аукціону. 

2. Затвердити Порsщок проведеННJI аукціону з продажу права оренди 
земельної дiшmки (додається). 

3. Визначити уповноваженою особою на підготовку та npоведеННJI 
аущіону комунальне підприємство Броварської міської ради 
«Бровариіввестбуд». 

4. Контроль за виконанНJIМ цього рішення покласти на постійну 
Комісію з питань розвитку та благоустрою територій, земельних відносин, 
архітектури, будівництва та інвестицій. 

Виконуючий обов'язки міського 
голови - секретар ради 

~.Бровари 
вІД 20 ~_авИя 2010 року 
н! t..2~·-h...{)§ . 

І.В.Сапожко 



ПОДМШЯ: .~ 
. . за ПРОПОЗИЦІ го ВІДДІЛУ, земельно • . .. з питань .... 

постійноі КОМІСІІ трою теРИТОРІИ, 
аблaroус . И розвитку 't • носин, аРXlтехтур , 

земельних ВІД інвестицій-
будівництва :в"язки начальника 
виконуюча О. .лу _ заступник 

ного ВІДЦІ .. земель ельного ВІДДІЛУ наЧ8Jlьниказем 

ПОГОДЖЕНО: 

ЗаСІуПНИК міського голови 

Начальник ЮРИдичНого відділу 

. Начальник УПР8ВJIЇImJI 
МіСТОбудуВання та архітектури_ 
головний архітектор міста 

rC!JIOBa ПОСТійаоі Хоl4iсіі 311ИтaJu. 
РIІЗВатку та ~С'І]Іою ТОрllТopій, 
3еМe.пr.виx II/ДIlIICJrп, RpJd'le!trypи, 
~ та Ї!!в1lCТицijj 

С.А.МаЙБОРОда 

В.В.Руденко 
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~I.г. ввер С 

Л.Є.Рибакова 
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Затверджено 

Рішення Броварської міської ради 

від 20 травня 201 О р. Ни ~IPra-

Порядок проведення аукціону 3 продажу права оренди 
земельної ділянки 

Порядок проведе~НJI а>:кціону з продажу права оренди земельної ділянки (нцапі _ 
порядок) розроблений ~IДJJOBIДНO до ~онституції України, Земельного кодексу України, 
господарського ~ ЦИВ1JlЬного кодеКСІВ України, Бюджетного кодексу України, Законів 
YкpaiНlI (сПро МІсцеве свмовр~ання ~ Україні», «Про оцінку земель», (Про оцінку 
мailва, майнових прав тв: професІЙНУ ОЦІночну діяльність», «Про оренду землі», інших 
нормативно-правових ВКТ1В з питань регулювання земельних відносин в Україні. 

1.3araJlbHi положення 

1.1. Цей Порядок визначає процедуру підготовки, організаціі та проведення 
3eAleJlЬHOrO аукціону (далі - аукціон) з продажу права на оренду земельної ділянки, 
зазваченоїв пyиxri 1.2 цього Порядку. 

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

- аукціон - форма проведення земельних торгів, за якою об'єкт торгів продається 
учаснику, що запропонував за нього найвищу ціну, яка фіксується у ході проведення 
торІів ліцитатором; 

.. гарантійвий внесок - внесок, JIКИЙ має сплатити претендент до подання заяви на 
участь у аукціоні JП( забезпечевня своїх зобов'язань в разі перемоги у аукціоні та ЯКИЙ 
складає 10% від стартової ціни лоту; 

.. зареєстрований учасник - учасник, який, оплатив реєстраційний та гарантійний 
внески та зареєструвавСJl перед початком проведення земельного аукціону; 

.. земельна ділянка - земельна ділянка площею 0,0600 ra, розташована в м. Бровари 
по вул. ЧІашова,4-а, з цільовим призначеВВJIМ - землі комерційного призначення; 

.. крок аукціону - MiHiмanьHa надбавка, на яку в ході аукціону здійснюється 
пЩвищеННJI стартової та кожної ваctyПНої ціни лота; 

.. ліцитатор - предствввик організаціі, па проводить аукціон, - фізична особа з 
відповідною підготовкою та/або досвідом проведення торгів, па безпосередньо 
проводить торги на аукціоні; 

.. пот - право ва оренду земельної дinянки з визначеними умовами її оренди, що 
ВИCТ8ВJUIється ДJUI продажу на аукціоні; 

оо організатор - Броварська міська рада; 

.. орraвiзація, па проводить аукціон - спеціалізована ~рж:аніз~ія, ~a має неОб~дні 
дпJI проведевня аукціону приміщення, обладнання та фВХ1ВЦШ з ВІДПОВІДНИМ досвІДОМ 
роботи; 

.. орендодавець земельної дішппси - Броварська міська рада; 

.. переможець _ особа з числа учасників, яка У ході аукціону запропонувала за лот 
найвищу ціну; 
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.. реєстраціRllиR внесок - внесок RКИй • • • ,претендент сплачує за реєстрацllО Аого вк 
)"J8C11llxa aYKЦ1~HY І якиR СПРRМОВУЄТЬСR на ПОКРlt1ТR витрат щодо проведенНJI аукціону; 
розr.fір реєстрацІЙНОГО внеску осоБОIО становить 17 (CiMHВДЦJIТЬ) гривень; 

.. стартова цi~a -: ціна права на оренду земельної діЛRНКИ, з якої розпочинається 
продаж лота на аУКЦІОНІ; 

... УПОВН~В8)кена особа - визначена БроваРСЬКОIО MiCLKOIO радОIО lоридична особ&, 
Іка ЗДІЯСНІОЄ Пlдготовку лота до продажу на аукціоні; 

.. уповноважена особа учасника - особ&, яка діє а інтересах претендента на підставі 
нanеЖНl1М чином оформленої довіреності або статуту (положення засновницького 
доroвору) учасника -ІОРИДИЧНОЇ особи; , 

.. учаСНИIС - особа, яка відповідає встановленим цим Положенням та чинним 
зlХОJJОДавством вимогам, подала відповідні документи та зареєстрована Виконавцем 
відповідно до цього Положення. 

1.3. Орендарем земельної діЛRНКIf може бути ГРОМDДJIнин України та іноземної 
держави, особа без громадвнства, українська та іноземна lоридична особа. 

1.4. Рішення про HaдвнНJI земельної рню" в оренду за результатами аукціону 
затверджує Броварська міська рада на підставі Протоколу аукціону та документів, що 
підтверджують сплату Переможцем визначеної за результатами аукціону ціви лоту 
відповідно до укладеного договору купівлі-продажу права оренди. 

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

Повідомлення про cKacyвaнНJI аукціону не пізніше ніж наступного ДRJI піcnя 
прdиJrrrя рішеННJI про ЙОГО скасування надсилається Організатором усім учасникам, які 
подanи З8JJВИ про участь в аукціоні та ліцитатору. 

У разі скасування аукціону Уповноважена особа повертає учасникам реєстраціііві 
та raравтійні BHeCКli, сплачені ними у зв'язку з поданням з8JIВ про участь в аукціоні, не 
пізніше ніж ПРОТЯГОМ п'яти банківських днів. 

РішенНJI про скасування аукціону може бyrи оскаржено в судовому порядку. 

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

2. Повноваження щодо організаціі та проведення аукціону 

2.1. 3 метою безпосередньої підготовки та проведення аукціонів, Броварська міська 
рада призначає Уповноважену особу. 

2.2. Уповноважена особа має наступні повноважеННR: 

оо здійснює підготовку лоту до аукціону; 

• оо оприmoднює інформацію про проведеннв аукціону, умови участі в аукціоні, 
ВІДМову від проведення аукціону; 

оо забезпечує ознайомлення Учасників з інформаціЄlO щодо проведеННJI аукціону (в 
ТОму ЧИслі з цим Порядком), інформаціЄIО по ЛОТУ. умовами оренди; 

.. приймає документи від Учасників; 
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- віДКРlfває окремиП банківський рахунок для обслуговування аукціонів; 
- ліЦИТDтора укладає договір з організаціЄIО, яка проводить аукціон; 

- приАм~є від УчаСНlfків реєстраційні та гарантійні внески, реВJIізує інформаційні 
. paкeтll по аУКЦlОIlУ; 

- ~epeдaє організації, яка ~роводить аукціон, документи, необхідні Д1IR реєстрації 
УчаСНIІІ"В в день проведення аукЦІОНУ та проведення аукціону; 

- п.овер'тає сплач~ні гарантійні внески Зареєстрованим учасникам, які не перемогли 
в аукціОНІ (КРІМ випадКІВ, визначених цим Положенням); 

- після приАнJIТ1'Я РішеНІІЯ про надання земельної ділянки в оренду за результатами 
аухціону. перераховує на визначений Броварською міСЬКОIО радОIО рахунок гарантійні 
BHCCКlI Перемохсця; 

- приймає рішення про припинення та/або поновлення аукціону у випадку 
ВИJlВJlенН.R порушення порядку проведення аукціону, яке може вплинyrи на його 

результати, а Т8Ю1СО у інших випадках, передбачених цим Порядком; 

- приймає рішення про поновnеннн торгів по лоту або припиненН.R аукціону, у 
випадку коли Переможець відмовився від підписання протоколу аукціону; 

приймає рішенНJ1 про визнання недійсними результатів аукціону в разі 
ВИlВJlенН.R піCЛ.R закінчення аукціону порушень. які вплинули (могли впnинyrи) на його 
результати. 

2.3. Організація, яка проводить аукціон, ЗВJIучається до проведеННJI аукціону 
Уповноваженою особою. 

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

організовує підготовку приміщення, обладнання та персоналу ДJ1Jl 

безпосереднього проведенНJ1 аукціону; 

- проводить реєстрацію Учасників в день проведення аукціону; 

- за погодженН.RМ з Уповноваженою особою та відповідно до цього Поридку 
приймає рішення щодо допуску на аукціон третіх осіб; 

- самостійно призначає ліцитатора ДJUI проведеннн аукціону; 

- забезпечує дотримання порядку під час проведенН.R аукціону; 

- складає протокол про результати аукціону. 

3. Підготовка лоту ДО продажу на аукціоні 

3.1. Підготовка аукціону триває не більш JIК один місяць та включає забезпечеННJI 
Орraвізатором або (у вип~ визначених цим Порядком) Уповноваженою особою: 

- звмовnеННJI експертної грошової оцінки лота та затвердженНJl :raPТOBOЇ ціви лоТІ; 
е!"=пертва оцінка проводиться відповідно до Методи~, затверджеНОІ ~остановою КМУ 
ВІД 11.10.02 р. Н!!1531. Стартова ціна лота дорівнює ЦІНИ, встановлеНОl за результатами 
еКСпертної грошової оцінки; 

- виroтовnенНJl технічного паспорта земельної дinRики; 

- оприmодиеиня повідомпеНН.R про продаж права оренди земельної дimппcи на 
ІУІщіові 1ПJUIX0м: 

• 
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- опублікування Оголошення в газ""': Б "... .... роваРСЬКОI МІСЬКОІ ради «Броварська 
панорама)) та на веб-сайті Броварської міської ради із зазначенНRМ розміру 
та МІсцезнаходження земельної ділянки, ЇЇ цільового призначенНR, номера 
телефону, за Rким можна отримати додаткову інформацію; 

- розміщеННR на земелыlйй ділянці рекламного інформаціЯного щита; 
- передачу відповідних матеріалів Організатором Уповноваженій особі; 

- підготовку організаціЙIlО-РОЗПОРЯДЧОЇ та технічної документації щодо проведенНR 
аукціону; 

- приЯвяття заяв на участь в аукціоні. 

3.2. Аукціон проводиться виключно за умови виконання зазначених в пункті 3.1 
цьоro Порядку. 

3.3. Документи щодо лот&, який виставляється на аукціон, формуються 
УповноввжеНОIО особою в окрему справу і після закінчення аукціону передаються його 
переможцю за умови, що він здійснив відповідно до договору купівлі-продажу права 
ореИДІI земельної діЛRНКИ розрахунки за придбаний на аукціоні лот. Переможець після 
yкnадевня договору оренди земельної ділянки, передає Яоro для державної реєстрації в 
установленому порядку. 

3.4. Умови. оголошені перед проведенням аукціону, під час укладенНR договору 
оренди зміні не підлягають. 

3.5. Броварська міська рада затверджує технічкиЯ паспорт земельної ділянки, що 
виставляється на аукціон. дату проведення аукціону та істотні умови договорів оренди. 

3.6. на підставі рішення Броварської міської ради Уповноважена особа, не пізніше 
як за 30 днів до проведення аукціону оприлюднює в газеті Броварської міської ради 
«Броварська панорвмВ)) та на веб-саАті Броварської міської ради у мережі Інтернет 
офіційну інформаціlО про проведення аукціону. 

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

- дату та час проведення аукціону; 

- місце проведення аукціону; 

- харахтеристики лоту, що виставляється на аукціон, із зазначенням: 

- місцезнаходжеННR земельної дiлRнки; 

- площі земельної ділянки; 

_ цільового призначення земельної ділянки, допустимих та пріоритеrвих 
видів ії використання; 

- містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки; 

- стартової ціни лоту; 

- умови участі в аукціоні; 

- розмір гарантійного та реєстрацііінОГО внесків та порядок іх сплати; 

- вартість інформаційного пакету; 
• - НlЙМенуввнНJI та місцезнаходження організатора,. уфповнов.ажеНОі. особи, 

nlIUrraтopa, номер телефону, за RКИМ можна отримати додаткову l~. ор~ацlЮ та ДlЗн~тися, 
де МОЖНа ознаЙОМllТИСЯ з технічним паспортом земелЬНОІ ДІЛЯнки, теХНІЧНОЮ 

ДОКУМентацією із землеУСТРОIО, проектом договору оренди; 



s 
• дату початку та закінчення nplllos"ID .. 

• • ~n ння докумеНТІВ дпя ОСІб, ЩО бажВlОТЬ взяти 
участь в аУКЦІОНІ. 

З.8. З моменту ОПРlіЛlоднення офіційної інформац·" у б • особам які б 11 повноважена ОСО а надає 
)lоЖJIIIВIСТЬ , ажають взяти участь в аукціоні придбати за ціною ЩО 
вCТDНОВnIОЄТЬСЯ Уповноваженою особою, інформаЦI·ЙНИЙ па' . ' . ... кет учасника аукЦІОНУ тв 
надає безКОШТОВНІ КОНСУЛЬТDЦI1 :І питань проведення аукціону. 

З.9. Інформаційний пакет мвс Включати інформаціlО ЩОДО: 

• місцезнаходження, площі та цільового призначення земельної ділянки; 

• викопіювання з генплану, схему розміщення земельної ділянки; 

• умови ВИКОРlістання земельної ділянки; 

• істотні УМОВlі договору оренди; 

• копію цього Положення; 

• інші матеріалl{ і документи {npli необхідності}; 

• номер ра.хунку, відкритого для обслуговування аукціону; 

• бланк договору про умови участі в аукціоні. 

3.10. Особо. яка бажає прийНJlТИ участь у аукціоні, має подати Уповноваженій 
особі заяву на участь в аукціоні з наданням згоди щодо умов повернення або yrpимання 
реєстраційних та гарантійних внесків. Приймання заяв розпочинаєrься з моменту 
ОfOпошення про проведення аукціону та закінчуєrься за З робочих дні до дати проведення 
аукціону. 

3 .. 11. Заява на участь у аукціоні подаєrься Уповноваженій особі згідно із 
затвердженою формою {додаток І}. Підпис на заяві керівника Учасника - юридичної 
особи має бути скріплений печаткою цієї юридичної особи. Підпис на заяві Учасника -
фізичвої особи має бути завірений нотаріально. 

3.12. Подана заява разом з доданими документами для участі в аукціоні 
реєструється Уповноваженою особою у журналі реєстрації (Додаток 2), ій присвоюєrься 
реєстраційний номер. У журналі реєстрації також міститься інформація про дату подання 
зши. а також порядковий номер заяви. 

3.13. Учасник аукціону - юридична особа разом із заявою має подати наступні 
Документи: 

• нотаріально посвідчені копіі установчих документів; 

• копію та оригінал свідоцтва про державну реєстрацію 10РИДИЧНОЇ особи; 

• копію та оригінал платіжного документа про сплату гарантійного внеску; 

- копію та оригінал платіжного документа про сплату реєстраційного внеску; 

• копіJО та оригі~ал платіжного документа про оплату вартості інформаційного 
пакету; 

• довідку про банківський рахунок/рахунки. з яких здійснюватимуть~ розрахунки 
за придбану земельну ділянку; 

- копію та оригінал документ&, що посвідчує право упо~но~~еноі особи на 
ВНкOHВНIUI дій, пов'взаних із проведенням аукціону (у випадку необхІДНОСТІ). 

Цей перелік документів є вичерпним. 
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3.14. Учасник аукціОllУ - ФіЗIІЧllа особа разом із ЗDRВОІО має подати наступні 
дOК)'ftII:НТlI: 

- копіlО та оригіllDJI свідоцтва про де . . • ржавну реєстраЦІЮ фІЗИЧНОЇ особll-підnриємця 
(ДПА ЛОТІВ, використаllНJI JlКlіХ передбачає підприємницьку діяльність); 

- копіlО та оригінал платіжного документа про спл '.к ату rapВRТII'IHoгo внеску; 

- копіlО та оригінал платіжного документа про сплату '.к реєстраЦІиНОГО внеску; 

- копіlО та оригінал платіжного документа про опла . . Ф '.к ту вартоСТІ ІН ОРМВЦlиНОГО 

пакету; 

- довідку про ба~ківськиП рахrнокlрахунки, з Jlких здіЙСНІоватимyrься розрахунки 
за ПРltДбвн~ земе~ьну ДIЛJlНКУ (для фl3lіЧНИХ осіб - не підприємців така довідка подаЄТЬСJl 
за наявноСТІ банКІВСЬКОГО рахунку): 

- ко~іJl та ,0PliriHВfI документ&. що посвідчує право уповноваженої особи на 
ВИJ(OНВВВJl ДІЙ, пов Jlзаних ІЗ проведенням аукціону (у випадку необхідності). 

Фізична особа також подає свій паспорт та довідку про ПРИСВОЄRВJI 
ідентифікаційного llОмеру фізичної особи - платника податків. 

Цей перелік документів є вичерпним. 

3.15. Всі дії. ПОВ'Jlзані із заповненням та подаННJlМ З8JIВИ на участь в аукціоні, 
виконуютьси безпосередньо У чаСНIІКОМ або його уповноваженою особою. 

~.1б. Уповноважена особа при ПРИЙНJIТ1'і З8JIВ Учасників перевіРJlЄ: 

- правильність оформленНJI заяви; 

- відповідність документів, що додаються до З8JIВИ, переліку, встановленому 
оунпами 3.13 чи 3.14 Положення; 

- відповідність копій документів їх оригіналам. 

Оригінали документів повертаються заявнику безпосередньо післи закінчеRВJI 
перевірки. 

3.17. Якщо під час перевірки поданих документів не ВИJlDЛено помилок та 
порушень, представник УповноважеНОIО особи: 

- у присутності Учасника (уповноваженої особи Учасника) реєструє подані 
дохументи в книзі реєстрації, до JlКОЇ заНОСИТЬСJl ПОРJlДКОВИЙ номер, дащ реквізити 
Учасника або уповновuсеної особи. Крім того, в книзі звзначаЄТЬСJl: 

_ ДJIJI фіЗІіЧНИХ осіб - ripізвище, ім'JI та по батькові, зареєстроване місце 
проживанНJI та ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб 
_ платників податків та інших обов'изкових платежів. дли іноземвих . . , 
громадян та осіб без громадянства - ГPOM8ДJlHCTBO, ПРІЗВИЩе, ІМ)І та по 

батькові (за HВJlBHOCTi), постійне місце ПРОЖИВВННJI за межвми Украіни; 

_ ДJJJJ юридичних осіб (засноввних ry'ОМ8ДJIRвми Укр&!ни або. юр~ 
особами України) _ наЯменуввнНJI, МlсцезнаходженНJI, IдентифlКВЦlйниА код 
згідно з ЄДРПОУ; 

_ ДJIJI іноземних юридичних осіб, спільних підприємств - нВЙМеиувaииJl. 
місцезнаходжеННJI та держава, в вій зареєстроввна така юридична особа та 
адреса реєстраціі представництва в Україні. 

- засвідчує подані документи своїм підписом та печаткою; 

- залишає в себе подану Учасником ЗIUlВУ та копіі доданих до неі документів; 
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- ВIІдає УчаСIШКУ довідку про ОТРlfмання докум . . ... 
111Одаток З), вхіДІІІІіі квиток, іНформаціRну картку на лот е( НТlВ ІЗ З413) наченням ІХ пеР~IКУ(. v-- б • додаток та картку учасника ІЗ 
383наченняМ на ЗВОРOТlfОМУ ОЦІ умов проведення аукціону) (додаток 5). 

З.18. lНФОРМD~ія про особу Учасника (Аого представника), що міститься в поданих 
НИМ документах, не ПІДЛЯгає розголоwенНJО, крім випадків, установлених законом. 

З.19. Документи повеpтalОТЬСЯ заявнику без реєстрації у ВJ'Падках: 

- виявлення помилок, які ВПЛlfваlОТЬ на зміст заяви; 

- Biдcyrнocтi Ііа момент подання заяви документів, передбачених цим Положенням; 
- подання заяви осоБОIО, яка lІе має на це відповідних повноважень. 
Цеіі перелік підстав с вичерпним. 

Піcnя виправлення виявлених помилок Учасник має право подати документи 
повторно. 

З.20. Учасник має право оглянути земельну ділянку до проведення аукціону. 
Орraнізатор зоБОВ'ЯЗDНИЙ створити можливості для доступу учасників до земельної 
дinянки з метОIО її огляду. 

З.21. Зареєстрована заява є підставою для укладення з Учасником договору про 
умови участі в аукціоні та набуття Учасником статусу Зареєстрованого учасника. 

4. ПОРЯДОК та умови проведення аукціону 

4.1. Аукціон проводиться організаціЄIО, яка проводить аукціон, на підставі 
договору з Уповноваженою особою не раніше ніж через 30 днів піCJUI опублікувВИНJI 
офіційної інформації про проведння аукціону. 

4.2. На аукціоні можуть бyrи присyrні Зареєстровані учасники (іх представнихи), 
представники органів місцевого самоврядування м. Бровари, засобів масової інформаціі та 
rpомвдських організацій. Інші особи можyrь бyrи присутні на аукціоні за згодою 
Уповноваженої особи. Аукціон проводиться за наявності не менше двох Зареєстрованих 
учасників. 

4.З. У день проведення аукціону особою організацією, яка проводить аукціон, 
проводиться реєстрація присутніх Учасників. Учасник (його представник) зобов'язаний 
пред'явити паспорт та (для представників учасників) доручення на вчинення діі під час 
аУЩіону, зокрема участь в торгах та підписання протоколу про результати торгів. ПіCJUI 
цього представник організації, яка проводить аукціон, видає учаснику таБJIИЧICY з 
номером, яка повертається піCJIJI закінчення аукціону. 

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

4.4. ПіCJIJI оголошення початку проведеНИJI аукціону представник організаціі, па 
DpоводиТЬ аукціон, ознайомmоє Зареєстрованих учасиик~в та присутніх на аукціоні осіб з 
ОСНОвними правилами проведення аукціону (в частиИІ, .що безп~середньо сто~ується 
проведення аукціону після цього оголошення) та оголошує ІнформацІЮ щодо: 

- характеристик земельної ділянки (місцезнаходження, ~o~, UЇnЬOBoro 
призначення, можливі види функціонального використання земелЬНО1 Д1ЛJIНКИ, умови 
оренди тощо); 

- загальної кількості зареєстрованих Учасників, допущених до аукціону; 

- стартової ціни лоту. 

4.5. Проводить аУlсціон Ліцитатор в наступноМУ порSJДКУ. 
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Аукціон ПОЧlfнається з ОГолошеНIІЯ Ліцитатором хара .. . я РОТЯГОМ трьох' ктеРllСТИК лоту та стаРТОВО1 
ЦІНІІ. КЩО П • . ХВІ'ЛИН ПІсля ТРIlРазового Оголошення стартової ціни ніхто з 
ЗарсЄСТРОВВНllХ учаСIШКIВ не ВІІСЛОВИВ бажаНІІЯ придбати лот за ціною оголошеною 
ліЦII11ІТОРОМ, або таке бажаliliЯ ВИСЛОВIt лltше один Зареєстрований уча~ник, аукціон 
nPlfmlHIEТLCI. 

у разі КОЛІІ ?ро готоаність П~Идбати лот '3а стаРТОВОIО ціНОIО сповістили не менш як 
два ЗареєстроваНІ учаснltки,. лщи:гатор збільшує стартову ціну, запропоновану 
ЗарсєстрованИ~f учасником (далІ - Цlн.а), на КРОК аукціону '3 подальшим послідовним 
збільшеННIМ ЦІНИ. Значення IСрОКУ аУКЦІОНУ встановлюється Ліцитатором за погодженням 
з орraнізатором у межах до 1 О відсотків стартової ціни. 

За~еєстроваЮIМ учасникам, які відмовилися придбати лот за стартовою ціною, 
rapaвтiAHI внески не повертВlОТЬСЯ. 

у ході a~iOHY Зарес~тровані учасники повідомляють про намір придбати лот за 
оголошеною Лщитатором ЦІНОЮ двома способами: піднnтям таблички з номером, 
повернyrим до ліцитатора. що засвідчує прийнятrя ціни, запропонованої ліцитатором 
(приАнJI1'ТЯ пропозиціі ціни бе'3 голосу). або піДНnТIМ таблички з одночасним 
оголошеннlМ своєї пропозиції стосовно ціни лот&, яка повинна бути більшою, ніж названа 
ліцитатором цін&, мінімум на один КРОІС аукціону, але обов'язково кратною кроку 
(пропозиція ціни з голосу). 

Якщо запропонована Зареєстрованим учасником ціна перевищує оголошену 
niцитвтором ціну, ліцитатор називає номер учасника і повідомляє про його пропозицію. 

у разі коли цін&, запропонована з ГОЛОСУ одним із Зареєстрованих учасників, 
більша за ціну, оголошену Ліцитатором, але не кратна кроку аукціону, Ліцитатор трактує 
таку пропозицію ІК згоду Зареєстрованого учасника збільшити ціну ІІа відповідну 
кількість кроків аукціону, називає номер цього Зареєстрованого учасника і запропоновану 
ним ціну, кратну кроку аукціону. 

МовчанНІ Зареєстрованого учасник&, що першим підвІВ табличку з номером після 
оголошенНІ ліцитатором ціни. ТРВКТУЄТЬСІ як згода Зареєстрованого учасвиха на 
запропоновану Ліцитатором ціну. Після цього Ліцитатор називає номер Зареєстрованого 
учасника, що першим підняв табличку, і оголошує наступну ціну, збільшену на крох 
аукціону. 

у разі коли протягом трьох хвилин після триразового повторенНІ останньої ціни не 
буде запропонована вища цін&, Ліцитатор закінчує торги за лотом одночасно з ударом 
аукціонного молотка та проголошеННJIМ слова "Продано", називає ціну продажу лот&, 
номер ПеремоЖЦІ і виxnихає ЙОГО Д1IJI підписання протоколу, який всдетьСI під час 
аукціону. 

4.6. За результатами аукціону організаціі, Іка проводить аукціон, складає протокол 
в lІСому зазначає: 

- назва лоту; 

- стартова ціна лоту; 

- результати торгів (остаточна ціна продажу); 

- прізвище, ім'l та по батькові або наАменуванНI ПереможЦІ. 

4.7. Протокол аукціону підписуЄТЬСI Переможцем і Ліцитатором та затверджується 
'УПОВноваженою осоБОIО у день проведення аукціону. 

Одразу піСЛI закінчеННІ аукціону підписаний ліцитаторо~ . про~окол аукціону 
переrrll-ся '.к бl' m .. nll' сплати переможцем КОМlсійНОI винагороди в 

_&О уповновюксНln ОСО. ...,.11& 
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стрОК не більше З днів 3 ДlIЯ проведення аукціону Уповноважена особа передає 
пере1tIОЖЦІО ВІІТЯГ 3 протоколу. 

Переможець, ЯКJI~ ~ідмовився від піДПJfсаНflЯ протоколу, позбавnяєтьCJI права на 
по~у участь в аукЦІОНІ. Д~ протоколу вноситься запис про відмову Переможця від 
.. оro п!ДПисання. У цьому разІ протокол підписуєrься Ліцитатором та затверджується 
уповноваженою осоБОIО у день проведення аукціону, сума гарантійного внеску 
ПереlttОЖЦІО не повертається. 

За УМОВІ{ наяВllості достатньої кількості Учасників, ЩО виявили бажання придбати 
пот, ~повноважена особа ПОIIОВЛIОС ТОРПі у день проведення аукціону. 

4.8. Кошти сплачені Зареєстрованим учасником як реєстраційний внесок та за 
інформаційний П8lСет поверненНlО не підпягаlОТЬ. 

4.9. Копія Протоколу та документи, ЩО підтверджуІОТЬ сплату Переможцем 
ВlІ3наченої за результатами аукціону ціни лоту відповідно до укладеного договору 
купівлі-продажу права оренди є підставою для прийняття рішення Організатором про 
укладення між Броварською MiCbKOIO радою та Переможцем договору оренди земельної 
ділянки. 

4.1 о. Усі спори (розбіжності) щодо порядку проведення аукціону розв'язуються 
(врегуJlЬОВУЮТЬСЯ) під час його проведення організацією, яка проводить аукціон, за 
поroдzениям з представником Уповноваженої особи. 

4.11. Гарантійний внесок перераховується всім Учасникам відповідно до пункту 7.2 
цього І:ІОРЯДКУ на їх поточні рахунки. зазначені в документах, які додаються до З8JIВи про 
участь В аукціоні, крім Переможця та Учасників, які не виявили бажання придбати лот за 
стартовою ціною. 

4.12. Реєстраційні внески поверненню не піДJUlГВЮТЬ, крім випадків, передбачеШІХ 
цим Порядком. 

4.1З. Під час проведення аукціону (від моменту його початку до заверmеНИJl) не· 
дозволяється: 

- втручання в будь-який спосіб У торги осіб. ЩО не заявлені в торгах за конкретним 
потом; 

- переміщенНJI у залі, де проводиться торги, без дозволу Шцитатора; 

- вчинення інших дій, що порушують порядок проведення торгів. 

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

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

. _ вимагати від Зареєстрованого учасника чи присyrньоі особи залишити зал торгів 
за неодноразове порушення порядку проведения торпв; 

_ тимчасово припинити проведення аукціону та ого~осити перерву у разі 
ПОрушенНJJ Зареєстрованими учасниками правиn проведения торпв. 

Результати аукціону 

5.1. Протягом зо днів після проведення аукціону УПОВБНО~~~ИБа особа пу~~кує ~ 
l'І3еті Броварськоі міськоі ради «Броварська панорвмв» або ве ~anТl роваРСЬКОl МІСЬКО1 
РІДИ повідомлення про результати торгів із зазначенНJlМ: 

~ MicЦJI розташування та розміру земельної дїJJJIВКИ; 
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- ціни продажу права оренди зе " меЛЬНОI діЛЯНКII. Вlfзначеної за результатами 
аукціону; 

- цільового ПРIІзначення земельної ділянки. 

5.2. Аукціон ВIІзнається таким. що не відбувся, у разі: 

- BiдcyrнocTi УчаСIІJlків або IІмвності на торгах лише у 
одного часника; 

- КОЛІІ жоден з Учасників не заПРопонував ціну. ВИЩУ за стартову; 

- не підписання Переможцем Протоколу із зазначенням результатів аукціону; 

- не підписання Перем?жцем договору купівлі-продажу права оренди у 
встановлений цим Порядком теРМІН; 

- несплати в установлений строк Переможцем належної суми за придбаний лот; 

- не підписання договору оренди в терміни. визначені цим Порядком; 

- ПР1Іпинеl1НЯ та не поновлення аукціону в випадках. передбачених цим Порядком; 

- в разі виявлення після закінчення аукціону порушень, які вплинули (могли 
впnинути) на його результати; 

- в інших випадках передбачених цим Порядком. 

Рішення про визнання аукціону таким що не відбувся, приймається 
УповноважеНОIО осоБОIО у триденний строк після виникнення підстави ДJUI такого 
ВИ3ВВИНЯ. 

В разі виникнення підстави ДJUI визнанRR аукціону таким, що не відбувся, 
Уповноважена особа невідкладно повідомляє про це Організатора. 

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

судовому порядку. 

5.з. Результати аукціону, проведеного з порушенням вимог цього Порядку, можуть 
бути визнані у судовому порядку недійсними. 

Визнання результатів аукціону недійсними тягне за собою визнання недійсним 
договору ореНДІІ, укладеного з Переможцем. 

5.4. У разі прийняття рішення про визнання аукціону таким, що не відбувся, або 
визlIВIПIR недійсними його результатів, повторний аукціон може бyrи проведений не 
пізніше ніж через шість місяців з дня набуття чинності таким рішенням. 

Якщо повторний аукціон проводиться у зв'язку З тим, що жоден з учасників ве 
ВИПив бажання придбати відповідний лот за ціною, вищою ~a стартову, можливе 
3111DКения стартової ціни лота Організатором, але не нижче ЦІНИ, що визначена за 

резУJlЬтатами експертноі грошової оцінки, з дотриманням вимог, установлених цим 

ПорІДКОМ. 

Повторний аУlсціон проводиться відповідно до цього Порядку . 

• 5.5. До участі у повторному аукціоні не допусКВІОТЬCR Переможе~ попередн~ 
ТOpnB, що не сплатив в установлений строк Bap~cтi. лота за договором, ~1ДМОВИВCR вІД 
)'JOJa.цeHUJI договору оренди земельної ділянки чи вІД ПІДПИС8Ния протоколу 13 зазначенням 
резУJlЬтатіа аукціону. 

5.б. у разі виявлення порушень порядку проведения аУКЦі?иу, .. ~ впливають на 
Об'ЄКТИВність визначения Переможця, призводять дО ДИСКРИМІНВЦ11 3ареєС1рОВВНИХ 
УЧасllИIdв або іншим чином порушyrоть іх права, уповноважена особа має право визнати 
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lІ),кціОII ТDКИМ, ~o lІе відбувся та РОЗПО'ІВТІІ ОРГnllізвціlО ПОВТОРНІІХ торсів про що 
ІІоаїдОМllТl1 ОРГВlllзатора. 

6. УклаДВllllП дo~o~opIB IСУПіВЛі-продажу права OPCIIAII 3Сl\Ісльноі діЛПllКl1 та 
ореllДl1 3смслы�о •• ДІЛПІІІ(ІІ 

61 На підставі затвер"жено"о прото . . 
, ••• • ~ І· • колу BYKЦI01lY ОрганІзатор та Переможець 

зобов ЯЗВНІ протяг~м 3 банКІВСЬКИХ ДНІВ укласти договір купівлі-продажу права оренди, а 
Переможець зобов язаllllЙ перерахувати кошти за придбаниR лот (за вирахуввнНJIМ суми 
ropaнтiRHOfO Bllec~) протягом S баllківських ДІІів] дати укладення цього договору на 
аll3нвчеllllЙ Оргаюзатором po.'tYIIOK. 

ЯКЩО Переможець не ~Hic належної до сплати суми в строк. передбачений абзацом 
пеРШJlМ цього ПУНIСТУ, гараНТlйниR внесок Аому не повертається. 

6.~. Договір ... оренди земельної ділянки підлягає нотаріальному посвідченню та 
державНІЙ реєстраЦІІ. 

6.3. Усі виtра1"И, пов'язані з укладанням та нотаріальним посві:цченнRМ договору 
kyniDJJi-продажу права оренди земельної ділянки та договору оренди земельної Дwнки, 
несе П Орендар. 

6.4. Договір ореНДІ! земельної ділянки має відповідати ТИПОВОМУ договору, 
затвердженому постановою КМУ від 03.03.04 р. Х!220. 

~.s. Умови договору. не зазначені в ТИПОВОМУ договорі, умовах проведенНJJ 
аукціону та рішеннях Броварської міської Ради, приRнRТИХ згідно з цим Порадом, 
визначаються за погодженням сторін. 

6.6. Договір оренди укладається в 1 О-ти денний термін з моменту ПРИЙНJlТl'Я 
рішення БроварськоlO місы�оІоo радою про надання земельної ділянки в оренду та ПРОТJIГОМ 
30 календарних днів після його укладення підлигає державній реєстрації. 

6.7. У разі відмови Переможця укласти Договір оренди земельної діJIJlНКИ аукціон 
визнається таким. що не відбувся. а гарантійний внесок Переможцю не повертаєrься. 

6.8. Право оренди земельної діmrнКJ! виникає у Орендаря після підписвнНJJ акту 
прllAмвния-переда'lі земельної 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 відшкодувВННJIМ за рахунок 
~страційних внесків учасників aYКUiOHr. Проведе~ня ayкцio~y та випл~та в~aroроди 
ЛІЦИТатору ЗДЇЙСНІОЄТЬСЯ за рахунок КОШТІв реєстраЦІЙНИХ внесКІВ учасниlQS а)'Щ10НУ. 

Розмір реєстраціliноro внеску визнач~ється Упов~оваженою о~обо~ та 
обчистоється з ypaxYBaHНJJM потреби у ПОКРИТТІ витрат, пов язанИХ з органІЗацІЄЮ та 
ПРоведенням аукціону. 

7.2. У разі відмови Уповновmкеної особ~ від пров~ден~ аукціону смачені суми 
реЄСТраційних внесків за вирахуванням платеЖІВ за банКІВСЬКІ перекази повертаються у 
П'IТИ~енний СТРОІ( з моменту прийняття відпов~ного рі~е~я усім Учасникам у пов~ому 
O~I, а витрати Уповноваженої особи, пов'язаНІ з органJЗВЦIЄlО та проведе~ аУКЦІОН?', 
BlДIuJ(oДOBYIOТЬCJl за рахУIIОI( Організатора. В інших випадках суми реєстрацІЙНИХ внесюв 
Не Повертаються. 
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CYMI~ roраНТі~IШХ B .. ec~iB за вирахуванням платежів за банківські перекази 
npoТJIro.f пяти баlfК1ВСЬКliХ дНІВ з MOM~IIТY ПРИЙНЯ1ія рішення про наданнн земельної 
ДЇJIA1IКII в оренд! за результатами аукЦІОНУ, ПРИЙНЯ1ія рішення про визнання аукціону 
Т8JCIIM, що не ~lдБУВСR. або ВИЗН~IIJІЯ недійсними його результатів повертаються усім 
У.,аCJlllкам, ЯКІ lІе БУЛIl Вlі'3118НI Переможцями. крім випадків, передбачених цим 
ПорІдком. 

7.3. УПОВН~В!,)І(ена особа відповідно до договору :5 ліцитатором сплачує йому 
ВIШaroроду У РОЗМІРІ, щО зазначасться у договорі. 

7.4. Прав~ на оренду земельної ділянки не може бути придбане за рахунок 
бlOджetНlfХ КОШТІВ. 

7.5. Іноземні IОРJfДlІЧllі особи, іноземні громадяни оплачують вартість лотів 
відповідно до закону в IfаціОllanьній BВnIOTi на загальних підставах і лише з банківських 
рахунків. 

7.6. Сума roрантійного внеску, сплаченого Переможцем, зарахОВУЄТЬСR в рахунок 
впконаввR ним зобов'язань за укладеним договором купівлі-продажу права оренди 
зеАfenьної діЛJIНКІі і перера.,,<овується Уповноваженою осоБОIО на рахунок Організатора 
nPОТJJП)м одного банкіВСЬІСОГО дня наступного за днем підписання протоколу аукціону. 

у разі відмови від укладення договору купівлі-продажу гарантійний внесок 
Переможцю не повертається. 

7.7. На рахунок Уповноваженої особи надходить кошти: 

- від реалізації Учасникам інформаційних пакетів; 

- реєстраційні внески; 

- гарантійні внески. 
7.8. Кошти, що надійшли Уповноваженій особі від реалізації Учасникам 

інформаційних пакетів та реєстраційні внески не повеРТ8JОТЬСR Учасникам, та 
впористовуються Уповноваженою особою на покритrя витрат з підготовки та 
проведеННJ[ аукціонів, а також на підготовку наступних аукціонів. 

8. Умови ореНДІІ 

8.1. Істотннми умовDМИ договору оренди, зокрема є: 
_ укладення договору оренди згідно з типовим договором, затвердженим 

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

- використання земельної ділянки за цільовим призначенням; 

-умови використання земельної ділянки; 

- встано~ення дnя земельної ділянки обмежень та обтяжень; 

-дотримання дер'кввннх будівельних норм. 

8.2. Істотні умови договору оренди, встановлені Організатором: 

- термін оренди: 2S років; 
• . ., мативноі грошової оціики землі на - РОЗМІР орендної плати: 10% ВІДСОТКІВ ВІД нор 

рік; 

" І'альноі та інженерної інфраструктури • - ЗДІйснення ВІдрахувань на розвиток соц . " 
ltIitтa: 10% загальної кошторисної вартості БУДІВНlіцтва об єкта МІстобудування, 
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Ilвченої згідно ") державними будівenы�ltмии нормами, без ypaxyвaHНJI витрат з 
ВІ13 • " . • • 
ПРlщбання та ВІІДІЛ~ННЯ земеЛЬНОI ДІЛЯНКИ, 3ВІльнення будівельного майданчика вІД 

б івCnЬ, споруд та 1I0Kellcpllltx мсреж. вnаШ'l)'ваllllЯ внутрішньо- та позамайданчикових 
уд. . . 
і_нерНІIХ мереж І споруд та транспортних КОМУНІкаЦІЙ. 

8.3. Про умови оренди мають буги поін :.-I!.I~~J!!. всі Учасники. За цієі YМOB~ 

О -uізатоР може віДМОВIlТИ ПереможЦlО ~ ценkі "д~щвору оренди на умовах, JIК1 
Рl"'- . . ·н' ". ~ вїдріЗIUnОТЬСЯ ВІД ІСТОТНИХ умов, визначени ... ~: ~ '( .~iIМ) ()Р'JЩІ$~М' 

r:
1.... ,-о -, -s. '.' 
\; І 'o~ ;".,\0 ~ ~ 

ВltКОНYlОЧИЙ оБОВ'ЯЗКIІ міського : (/'.' ~/ І;' * 
\ ,.~ ДІ l:1r 

ГОЛОВlі - секретар ради ~~ -.') Ь, 1.В.Сanожко 
~ .. * ~~t:)~ .. ~: ... =W --



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицією 
постійної комісіі з питань 
РОЗВИТКУ та благоус'1'рОЮ територій, 

• • 
земельних ВІДНОСИН, арютектури, 

будівництва та інвестиці!і -
виконуюча обов'язки начальника 
земельного відцілу - засіуnник 
начальника (~~ 

ПОГОДЖЕНо: ! 
Зас1)'ПНЮс міського голови 

~. 

с.А.М8ЙБОРода 

В.В.Рудеlfl(О 



Додаток 1 

І ~вомерз .... ____ _ 

" Датареєстрацїі ('-» ______ 200_ р. 

до Порядку проведення аукціону з 
про~ права оренди земельної 
Д!лянки в м. Бровари, в редакції 
РІшення Броварської міської ради 
від ~~0lJ4'c!l.. 2010 р. 
Н!! l:1"зt--='Р-tJ.!Г 

І 
Реєстратор ________ _ 

ЗАЯВА 

на у.,аСnlЬ У ау"ціоні 3 nродазlСУ права оренди зел.ельно; діляН«ІІ 

Прошу допустити до участі в аукціоні з продажу права оренди земельної дiJuппcи 
ПJIОЩelO га, розташованої в м. Бровари . 

3вввиик (повне нвймеиувания) - ________________ __ 

щеmиф~~кодабоноМер-_________________ _ 

Свідоцтво про державну реєстрацію (для юридичних осіб та фізичних осіб -
суб'єктів 'підприємницької діяльності) - . 

МісцезнаходжеRВJI (місце проживвиия) - _____________ ____ 

Керівних або уповноважена особа-________________ , 

Паспорт - N! , виданий С<_)) ______ р. ____ _ 

Документ, ЩО посвідчує повноважения керівника або уповноваженої особи - _ 

Реквізити банківського рахунку ДJIJI повернеИВJI гаравтііівого внесху: 
Баик _____________________________________ ___ 

~имувач: ____________________________________________ _ 

~p~:---------------------------------------
Код отримувача: _____________________________________ _ 

МфО: ____________________ ..--------------..--..-------

3 умовами та правилами проведеВИJI аукціону ознайомлений та зобов'язуюсь іх 
ВИkОкувати. ВИСJIОВJПOЮ згоду щодо умов сплати ІСОМі.сійвОі винaroр?ди орraиіз~іїt па 
проводиТЬ аукціон, повернеВВJI або УТРИМIIВВJI реєстрацІЙНИХ та гарВВТ1ЙВИХ внесюв. 

м.n. (прізвище та ініціали) 

., ; 

. !' 
і' І 
І І: 
! І , 



І· (3вороm1lЯ сmОРО1lа) 

Перелік документів. що додаєтьCJI до ЗlUlВи 

ЮрПДІІЧllа 0&:06а: 

- Hoтapi8JIЬHo посвідчені копії установчих документів; 

- копія та ориriнвn свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи; 
- копія та ориriнвn платіжного документа про сплату гарантійного внеску; 

- копія та оригінвn платіжного документа про СПJlату реєстраціііного внеску; 
- копію та оригінвn платіжного Документа про оплату вартості інформаційного 

пвкetr. 

- довідка про б~ВСЬкиА рахунок/рахунки, з яких здійснюватимyrься розрахунки 
за придбану земельну ДJJlJПlX)'; 

- довідка про Biдcyrнicть заборговавості щодо платежів до бюджетів усіх рівнів; 

- довідка про Biдcyrнicть заборговавості по заробітній ПJlаті; 

- копія та оригінал документ&. що посвідчує право уповноваженої особи на 
вшсоВ8ННJI дій, пов' JlЗ8НИХ із проведенRJIМ земельного аукціону (у випадку необхідності). 

фыlчlla 0&:06а: 

- копія та оригінвn свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця; 

- копія та оригінвn платіжного документа про СПJlату гаравтійного внеску; 

- копія та ориriнал платіжного документа про СПJIату реєстраційного внеску; 

- копію та оригінвn платіжного документа про ОПJIату вартості інформаційного 
пuery; 

- довідка про бamdвський рахунок/рахунки, з JПCИX здійСlПOватимутьCJI розрахунки 
за придбану земельну дimmxy; 

- копія та оригінвn документ&. що посвідчує право уповноваженої. ОСОб~ ва 
В8К0B8ННJI діі, ПОВ'JlЗ8НИХ із проведевнJIМ земельного аукЦІОНУ (у випадку веоБXJДRОCn); 

- копія паспорту; 

- копія довідки про присвоЄІПІЯ ідентифікаційного номеру. 

Вповуючий обов'пки міського 
roпови - секретар ради 

, . 
; 



ПОДАННЯ: 

земельного вїдцілу, за пропозицією 
постііноі комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій -
виконуюча обов'IІ3ХИ начальника 
земельного відцілу - заступник 
начальника 

ПОГОДЖЕНО: 

ЗаC'l)'ПНИx міського голови 

С.А.МаЙБОРода 

( 
В.В.Руденко 



Додвток2 

до Порвдку проведення аукціону з 
продажу права оренди земельної 

ділянки в м. Бровари, 
затвердженого рішенням 

Броварської міської ради від 
;;o~~t- 2010 р. 
H!!I5~~ 

Журнал реєстрації 

ЗIlRВ Учасників аукціону з "poda:Jlq "рава оренди ЗЄАrЄJI6ноі ділянки 

1. Реєстраційний номер 
DО~~ ____________________________________ _ 

2. Дата рсєС1'раціі; номер 
~р~ешu~ ________________________________ ___ 

3. НdмeвyвlUlВJ[ Учасвика - юридичної особи 

4. Прізвище, їм'и та по-батькові Учасника - фізичної особи, або представника Учасника-
~~mособи ______________________________________ ___ 

s. МісцезваходzеВВJI або місце проживВВIUI Учасника (поштові 
p~b~), ________________________________ ___ 

6. Бввкївсьхі 
~із~~ __________________________________________ __ 

7. документ про сплату реєстрaцiitиого внеску 

8. документ про сплату гаравтіАвого внеску 

9. документ про ОJШату інформаційного пuету 

10. З земcnьною ділявхою ознайомлений 

11. З правилами проведеВJIJI аукціону 
(підпис) 

І. і 

; :і 
• І ~ 

,О 



озпallltшениіі.ї згоден 

І2. 3 порlДtCом оплати з~ придбаниі 
об'єкт 0знаііомлениА 1 згоден 

13. Картку Учасника аукціону одержав 

14.13 санкціями за порymеНВJI прввм 

ознвlомлений ї згоден 

lS. Достовірність ДВВИХ, внесених до 

зу'рнапуреєстрaюd~засв~ 

Дохумевти у xinьхостї. _______ ....;архушів 
~ШШо. __________________ __ 

Виховуючий обов'юки міського 
roлови - секретар ради 

(підпис) 

(підпис) 

(підпис) 

(підпис) 

(підпис) 

(підпис) 

І.В.Свпожко 

о 

і .. , 

: о іі' 
; : 1·1 

.' . 
І :. : 



ПОДAВllЯ: 

земельного Відділу, за пропозицією 
постійної комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та Інвестицій -
виконуюча обов'язки начальника 
земельного відділу - заступник 
начальника ~JЇ} 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

! 
І , 

• і 

: . . 
" 

С.Л.МаЙБОРода 

( 
В.В.Руденко 



Довідка 

Додаток 3 

до Порцху проведення аукціону з 
про~ права оренди земельної 
дїnЯнlСИ в м. Бровари, 
затвердженого рішевням 

Бро!IШСЬКОї міської ради від _ 
__ .:;;iI(,V.-""--:~~f-7 201 О р. 
Не ~3EJ!Fa-

"ро 01llрш,аНIIR дОNJ1Jf,еНIІ,ів від Учаснuка аукціОllУ 3 "podll3lCY "рава оренди 
зел,єльно; ділянкu 

ЦІ довідха видана Учаснику аукціону з продажу права оренди земельних дimmOK в 
м.Бровари __ ~~ ____ ~ __ ~ __ ~~~~~ ____ ~ __________ ~ __ ~_ 

(nPЬВJпце, їм'., по-батькові фїЗJtчНОі особн, повне HaRмeнyвaННR IОРJtlUlЧноі особll) 
Вmму,що ____________________________________________ __ 

-

(наЯменувaННR УПОВНОВRЖeноі особи) 

прийmni наступні документи: 

СС_)) __________ 200_ р. 

м.п. 

Виконуючий обов'JI3ХИ місько 
ГОпови - секретар ради 

І.В.Сапожхо 

! 
оо 

І 

І і 



ПОДAШlЯ: 

земельного відділу, за пропозицією 
постіlноі комісії з питань 
розвитку та блаroуctpою територій, 
земельних відносин, архітеКІурИ, 
будівництва та інвестицій
виконуюча обов'язки начальника 
земельноro відділу - заступник 
начальника 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

і .... 

. -

С.Л.МаЙборо.ца 

( 
В.В.Руденко 



Додатох4 

до Порвдку проведенlUI аукціону 3 

продажу права оренди зеМeJlЬноі 

дinивхв в м. Бровари, 
затвердженого рішенlUIМ 

Бря~ ьхо! .місьхої ради від _ 
~~~&.;.~~~tl-~ 2010 р. 
N! ~ . ., .. p(...O!J-

Інформаційна картка на лот 

Дата проведеRНJl аукціону - «_)) 200_ року. 

НвймевувВНВJI лоту - право оренди земельної дimппcи площею _ ra, 
розташованої за адресою М. Бровари, ____________ _ 

Цільове призначеRRJI земельної дimпucи - _____________ _ 

СІрох ореиди - рохів. 

Розмір оревдвої плати - ________ rpивень на ріх. 

Стартова ціна лоту - rpивень. 

(посадв. niJmпс; прізвище та ініціапи предCТU1lИJC8 Уповноваженоf особи) 

м.п. 

Виховуючий обов'JJЗХИ місьхого 
голови - секретар ради LВ.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

земельноro відділу, за пропозицією 
постіііної комісії з питань 
розвитку та блаroус1рОЮ територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та· інвестицій -
виконуюча обов'взJCИ начальника 
земельного відділу - заступник 
начальника t/J/dY.J:; 

ПОГОДЖЕНО: 

ЗаCТ)'ПВJпc міського голови 

С.А.МаЙборода 

В.В.РудеИkO 



ДодатохS 

до ПорJlДlC)' проведеннв аукціону з 
продажу права оренди земельної 

дimпucи в м. Бровари, 
затвердженоro рішеННJIМ 

БРО!I!RСЬКОЇ місьхої рвди від _ 
~~ 2010 р. 

Н! /63r-:t)~ 

Картка учасника аукціону 

Дата npоведеНВJI аукціону - «_)) ____ 200_ роху. 

Найменув8ИJIJI учасниха-___________________ , 

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

Лот, ваJIКИЙ претендує учасник: _____________ _ 

(посада. niдпиc. прізвище та ініuianи продставника VПОВНОВ8Женоі особи) 

м.п. 



(3,opOnlllR сторона) 

Умови проведення аукціону 

(вuтяг 3 Порядку npOBedellHR аунціОllУ з І.рода3lСУ права оренди 3ЄJftЄЛЬІІО; 
діляllНU) 

4.1. Аукціон проводиться органіЗаціЄIО, яка проводить аукціон, на підставі 
доroвору .. ~ Уповно~аженою особою не раніше ніж через 30 днів піCJUI опубniкувано 
офіцШнОlшформацll про проведвиR аукціону. 

4.2. на ayxцi~вi !"ожугь буш присутні Зареєстровані учасники [ІХ представники), 
представники орraи!в ~cцeBO~ самоврядування м. Бровари, засобів масової інформації та 
rpoМ8ДсltКИХ ~Рraи1зацlЙ. ~Шl особи можyrь буш присуші на аукціоні за ЗГОДОІО 
УDовно~ажеНОl особи. АукЦІОН проводиться за H8JlВHOcтi не менше двох Зареєстрованих 
учасJlИ1QВ. 

4.3. У день ~ведеиия ~yкцioнy особою організацією, яка проводить аукціон, 
провоДИТltСЯ peєcтpaЦ1R ПРИСУШІХ Учасників. Учасник (його представник) зобов'язаний 
пред'DИТИ паспорт та (для представників учасників) доручеиu на вчииеиu дій під час 
аукціову, зокрема участь в торгах та підписaиu ПРОТОКОЛУ про результати торгів. ПіCJUI 
цьoro предCТВВВJПC організації, яка проводить аукціон, видає учаснику табпичку з 
BolttepOM, па повертається піCJUI закінчено аукціону. 

Реєстрація почивається за roдину та закінчується за 1 О ХВИJIИВ дО початку аукціону. 

4.4. Шеля огопошенИR початку проведенВR аукціону представник орraиiзації, яка 
nPOBOДВТlt аукціон, ознвйоМJПOЄ Зареєстрованих учасників та присутніх на аукціоні осіб з 
освоввими правилами проведевu аукціону (в частині, що безпосереДRltо стосується 
проведеВИR аукціону піcnя цього оroлошеиu) та огопошує інформацію щодо: 

- характеристих земenr.ноі дimпucи (місцезиаходжевu, площі, цільовоro 
DpизиачеИВJl, можливі види функціонального викориCТВВИJI зсмenr.ної дimппcи, умови 
оренди ТОЩО); 

- зaraльвої кількості зареєстрованих Учасників, допущених до аукціону; 

- стартової ціви поту. 

4.5. ПровоДИТlt аукціон Ліцитатор в наступному порцку. 

Аущіон починається з оroлошенвя тцитатором характеристик no~ ~ cтa~BOЇ 
ціви. Яхщо протягом трьох хвилин після триразовоro оroпошeRВJI стаРТОВОl Ц1ИИ НІХТО З 
Заpeєctpoвавих учасВИІСів ве висловив бвжaВИJI придбати пот за ЦІною. оголошеною 
ліцитаТОРОМ. або таке бaжaвu вислови пише один Зареєстрований учасник, аукціон 
DpIlllИВJlєrr.ся. 

у разі копи про готовність придбати лот за стаРТОВОЮ цінОЮ с~овіcтиnи ве менш як 
два Зареєстровані учасвики. ліцитатор збільшує с:тартову цшу. запроп?воваву 
ЗареєСТРОваним учасВИІСОМ (далі _ ціва), ва крок аукцІОНУ з подапьшим поcmдоВIDIМ 
3бinr.mеввям ціви. ЗначеJIIIJI кроку аукціону встаио~ЄТltСЯ Ліцитатором за ПОГОДЖСИRRМ 
3 OP~aTopOM у межах до 1 О відсотків стартової ЦІВИ. 

Зв ре JПQ. в; mlОВИЛИСЯ придбати лот за стартовою цінОЮ. 
єстровавим учасllИICllМ. Ч"І". 

l1P8Inifbii ВНески ве повертаються. '. 
у .. . ІСИ повідоМJIJПOТЬ про вамlр придбати пот за 

oro ХОДІ а)'ІЩ10ВУ Зареєстровam учасни б • :nvcrrтJIМ таБJJИЧКИ з номером 
JlOlUeuolO ліцита . двома спосО амн. П-w-·· .' 

nollepsnr-.. • тором Ц1ВОЮ. ИЙВJ1ТfJl ціви запропонованої mцитатором 
-J"&'IМ дО mцитaтора, що засвіДЧУЄ пр • 



(ПРIIIiНJIТDI проп~зиції цiH~ без голосу), або пiдюrrrям таБJIИЧКИ з одночасним 
оfQJIошеннJIМ C~OЄI П~О~ОЗИЦІІ стосовно ціни лот&, яка повинна бути більШОIО, ніж названа 
niЦlпaTop~M ~IHa, МІНІМУМ на один крок аукціону, але обов'язково кратною кроку 
(пропоЗИЦUl цUIИ з голосу). 

Якщо ~апр~поноввиа Зареєстрованим учасником ціна перевищує оголошену 
ліцитатором ЦІНУ, лщитатор називає номер учасника і повідомляє про ЙОГО пропозицію. 

У Р';1і копи цін&, з~ропонована з roлосу одним із Зареєстрованих учасників, 
більша за ЦІНу, .оголошену Лщитатором, але не кратна кроку аукціону, Ліцитатор трактує 
Т8Х'/ пропоз~ ~ згоду Зареєстрованоro учасника збільшити ціну на відповідну 
кількість кроКІВ аУКЦІОНУ, називає номер цього Зареєстрованого учасника і запропоновану 
JllDI ціну, кратну lСроку аукціону. 

МовЧIIИВJI Зареєстроввиого учасник&, що першим підняв табличку з номером піCJDI 
огonошеllllJl ліцитатором ціни, трактується як згода Зареєстрованого учасника на 
запропоновану Ліцитатором ціну. Після цього Ліцитатор називає номер Зареєстроввиого 
учасника, що першим підняв табличку, і оголошує наступну ціну, збільшену на крок 
аукціону. 

у разі копи протJП'ОМ трьох хвилин після триразового повторення останньої ціни не 
буде звпропоноввиа вища цін&, Ліцитатор захінчує торги за лотом одночасно з ударом 
аукціоRИОГО молотка та проголошеННJIМ слова "Продано", називає ціну продажу лота, 
вомер ПеремоJDtЯ і викnикає його ДJIЯ підписання протоколу, який ведеться під час 

. аукціону. 

4.б. За результатами аукціону орrвиiзацїя, яка проводить аукціон, складає протокол 

в вому зазначає: 

- назва лоту; 

- стартова ціна лоту; 

- результати торгів (остаточна ціна продажу); 

- прізвище, ім'я та по батькові або найменування Переможця. 

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

Одразу ПЇCJIJI заківчеНRЯ аукціону підписаний ліцитаторо~ . про~окол аукціону 
передаєтьСJ[ уповноваженій особі. Шcnи сплати перемо~ем KOМlc~iiн01 винагороди в 
Розмірі 4% від остаточноі ціви продажу лоту в строк не БІЛЬше 3 ДR1В з ДВJ[ проведеИКJI 
аукціону Уповноважена особа передає переможцю витяг з протоколу. 

Переможець, JПCИЙ відмовився від ПЇДПИC8RШI протоколу, ~озбaвJIJIЄТЬСЯ права ~a 
подапьmy участь в аукціоні. До протоколу вноситься з~с про ВІДМову Переможця вІД 
loro підписllВ8Jl у цьому разі протокол підписується Ліцитатором та ~атверджується 
У •. • ума гapaнniiнoгo внеску ПОВНоваженою особою у день проведеllllJl аукЦІОНУ, с 
Переможцю не повертається. 

3 . • оо • • у сВИКЇВ ЩО ВИJlВИJIИ бвжанви придбати 
а умови HUВHOCТ1 достаТНЬО1 К1JIЬKOCТ1 ча , • 

пот, Уповноважена особа поноВJПOЄ торги У день проведеRНJI а)'КЦ10НУ. 

4 UDVOM як реєстраціііний внесок та за . .8. Кошти спnачевї ЗареєС1рОВавим учаСIU'&А 
IJIформаціЙВИй пакет поверневmo не пiдJш"aЮТЬ. 

4 о підтверджУЮТЬ сплату Переможцем 
виз .9:. Копіи Протоколу та ~окуме.нти, ІЦ • овідно до укладеного договору 

. ~aOI за резуnьтатами аУКЦІОНУ ЦІНИ лоту :ffl'ТЯ рішеllllJl Організатором про 
-npодаЖу права оренди є підставою ДJUI пр 

... 



yкnвдеlПlJl між БроваРСЬКОIО MiCLKOIO радою та Переможце"l договору оренди земcnьноі 
дїJUIВICII. 

4.10. Усі спо~и (рОЗбіжності) щодо порвдху проведеВIUI аущіону розв'язYlОТЬСЯ 
(вреryJlЬОВУЮТЬСЯ) ПІД час його проведеВВJI орraвізацією, JlКa проводить аущіон, за 
DОroджеВIIJIМ З представником Уповноваженоі особи. 

4.11. Гаравтііівий внесок перераховується всім Учасникам відповідно до nyвктy 7.2 
цьоro Порвдку ва їх поточні рахунки, зазначені в документах, JПCi додаються до заяви про 
участь в a~OHi, крім Переможця та Учасників, які не ВИRВИnИ б8ЖIUПIJI придбати пот за 
cтapтaBOIO ЦІНою. 

4.12. Реєстраціііні внески поверненню не піДJlJlI'lUOТЬ, крім випадків, передбачених 
цим Поридком. 

4.13. Під час проведенВR аукціону (від моменту йоro початку до заверmеВВR) не 
ДОЗВОЛRється: 

- втручаввв в будь-RКИii спосіб У торги осіб, що не ЗВRвлені в Toprax за КОНКРетним 
JlОТОМ; 

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

- вчивеВВJI iвmиx дій. що порушують ПОРЯДОК проведеВВR тopriB. 

4.14. Ліцитатор ДJUI ycyвeHВR порушень та поновлеВВR порядку має право: 

-' усно попередити Зареєстрованого учасника чи присутню особу про ycyнeВВJI 
порушень, але не більше одного разу за кожвиіі вид порушень; 

- вимагати від Зареєстрованоro учасника чи присутньої особи ЗIJIИПlИТИ ЗВJI торгів 
за неодноразове порymеВВJI порядку проведенВR TOpriB; 

- тимчасово припинити проведеВВR аукціону та ого~осити перерву у разі 
поpymеВВJI Зареєстровавими учасвиками правиn проведеВВR торпв. 

Виконуючий обов'язки мiCLKOro 
ronови - секретар ради 



ПОДАВВЯ: 

земельноro відділу, за пропозицією 
постійноі комісії з питань 
розвитку та благоуС7рОЮ територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій -
виконyrоча обов'язки начальника 
земельноro відділу - заступник 
начальника 

ПОГОДЖЕНО: 

ЗаcтyJJНик міського голови 

С.А.МаЙБОРода 

В.В.Руденхо 



Договір 

• • 

Додаток б 

до Порядку проведеННJI аукціону з 
продаЖу права оренди земельної 
дшJПIки в м. Бровари, 
затвердженого ріmеlПUlМ 

~oPCЬKOї міської ради від _ 

1'(2 16~~~ 2010 р. 

КУПІВЛІ-продажу права оренди земельної діЛВНКl1 

ar.Бровари СС_» ____ 200_р. 

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

_---- з ... одвієї сторови, та _________________ _ 
(иllДlJlї - Покупець) в особі ________ ~--------, що діє 
D під~і • з другої сторони, уклали цей договір про 
lIIIJJ8Дeвe нижче: 

1. Предмет доrовору 

1.1. Відповідно до результатів аукціону з продажу права оренди земельної дiJIJuпcи, 
пiдrверджевих ПРОТОКОЛОМ аукціону Н2_ від <С_» 200_ роху, Продавець 
передає. а ПОкуІЩеь оплачує та приймає право оренди земельної дiJIJuпcи, зазначеної в 
пупті 1.2 давоro Доroвору, ва умовах, зазвачених в пуихті 1.3 даного Договору. 

1.2. Договір поmиpюєтьCJI на право оренди земельної дiJIJuпcи визначеної 
ввtryпвими харахтеристихами: 

• МЇСЦе3ввходжеВIIJI: М. Бровари, __________________ ~ 

• ппощв- ra; 
• цільове призначеlПlJl-_______________________ ; 

• BВIIВRЇ обмежеlПlJl та обтJDКeВВJI 

• нормативна грошова оцівха - гривень. 

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

• СТРОК оренди - рохів; 

• opellДlla плата - гривень ва ріх. 
Iвmi умови ореиди визваЧ8ЮТЬCJI ДОГОВОРОМ оренди земельної дiJIJuпcи. пий 

СтороIlИ УХЛвдуТЬ на підставі даного Договору. 

2. ЗОБОВ'взанни сторів 
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І 
І 

! 
,І 

І, . . . 
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2.1. продавець зобов'язується: 

2.1.1. Передати Покупцеві право оренди земельної . 

ДОІ'Овору оренди земельної ділянки ПРОТJlГОМ календврН:СlЛJППOlдн' ПШІІХОМ yкJIoдeHB 
двиоro ДоroВОРУ. - ІВ З моменту yкJIвдeвu 

2.1.2. Надати Покупцеві всю інформацuо щодо хар"-еристик з оо • 
оо • 1 2 Д - .. ' емельНОI ДlJlJПlки 

_вчеНОI в ПУНКТІ. аиого ДОГОВОРУ. та умов її використання. • 
2.2. Покупець зобов'язується: 

2.2.1 •• 0пnатити. вартість придбаного права оренди земельної дimппcи ПРОТJIГOМ 5 
(п'rrn) б8ИIClВСЬХИХ ДВ1В з моменту yкJIвдення цього договору. 

2.2.2. ПриJlнJlти від .~P?дaвЦJI право оренди земельної ділянки ШЛJIXОМ yкJIвдeнu 
доroвору оренди земельНОI ДlJIJlВки ПРОТJlГОМ 1 О (десяти) календарних днів з моменту 
yкnвдeВRJI даного Договору. 

3. ПорJIДок розрахунків 

3.1. Покупець ОJШачує придбане право оренди земельної дimппcи ПlJlJlXОМ 
перерахув8НJIII коштів на банківський рахунок Продавця, зазначений в цьому договорі. 

3.2. Вартість права оренди земельної дimппcи. визначена за результатами аукціону з 
продажу права оренди земельних дїJIJlHOK в м. Бровари згідно з протоколом аукціону 
N!_ від «_» 200_ року, становить rpивень. 
3 ypaxyвllВВJlМ попередньо СJШаченого Покупцем гараитіАвоro внеску в сумі 
____ гривень оплаті за цим договором пiдлJlraє rpивень. 

3.3. Покупець зобов'язується оплатити вартість права оренди земельної дimппcи в 
повному розмірі ПРО'DП'ОМ S (п'J1ТИ) банківських днів з моменту yкJIвдeнu даного 
Доroвору. 

4. Відповід8JIьвість сторін 
• 

4.1. У випадках неВИКОНaRIIJI або неналежного ВИКОНВВВJI зобов'язань передбачених 
цим Договором. СТОРОНИ несуть відповідальність згідно з чнввим законодавством 
Ухраіви. 

4.2. Сторони не несуть відповідальність за порymевu своіх зобов'язань за цим 
Доroвором. JПCIЦО таке порymевu було вИКnИКВВО змінами в чиввому законодавстві 
Украіви. 

. 4.3. В разі порymевu Покупцем пункту 3.3 дaв~~ Договору Продавець має право 
ВІДМОВИТИСІ від ухлвдеВВJI договору оренди земельНОI Д1JIJIВКII. В цьому випадку ДВВИІ 
Договір вважатимстьCJI припиненим в OДllocтopoввьoмy порядку з моменту О'1'рИМВRWI 
Покупцем повідомлеВВJI ПроД8ВЦJI про відмОВУ від договору. Сплачений Покупцем 
11P8R1iйвий внесок в цьому випадку поверневвю не пiдnJJraє. 

S. Форс-мажорНі обставиви 

5.1. Сторони звinыlJпoтьJI від відповідальності за часткове або пов~е иевиконВRWI 
3О60в'I3ВВЬ за цим Договором, JlIClЦO це иевикоН8ВВJI є прnmм. иаCJDДКОМ обставив 
непереборної сипи, що вJПIИICJIИ піCJIJI підпис8IПIJI ДОГОВОРУ. JП(I Сторони не могли 
Dq1eдбачити та попередити. 

6. Термів діі доrовору 



6.1. Доroвір набуває чинності 3 моменту підписанНJI ііого Сторонами і діє до його 
C18fOЧllоro виконВВJIJI. 

о • 
6.2. ОдвостороJПIЄ P031PBВIIВJI даного Договору допускаєтьCJI викmoчно в випадку 

зазначеноМУ в пункті 4.3 даного Договору. 

1. PeкabllTl1 сторін 

Продавець 

&ровврсьха міська рвда 

07400, м. Бровари, вул. rarapiHa, 15 

вlр_---

ВиконуюЧИЙ обов'JI3КИ міського голови -
секретар ради І.В.Сапожко 

Виконуючий обов'JI3КИ міського 
roлови - секретар ради 

Покупець 



; ПОДАВВЯ: 

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

ПОГОДЖЕНО: 

Заступних міського голови 

о' 

і 
•• о 

с.А.МаЙБОРОла 

В.В.Руденко 



Виконуючому обов'язки міського 
голови - секретарю ради 

Сапожку І.В. 

ПОДАННЯ 

Просимо розглянути на черговому засіданні Броварської міської ради 
питання про продаж права оренди земельної ділянки орієнтовною площею 
0,0600 га, розташованої по вул. Чкanова,4-а: 

1. Продати право оренди земельної ділянки орієнтовною площею 

О,0600га, розташованої по вул. Чкалова,4-а, шляхом проведення аукціону. 
2. Затвердити Порядок проведення аукціону з продажу права оренди 

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

аукціону. комунальне підприємство Броварської міської ради 
<d)ровариінвестбуд». 

Виконуюча обов' язки начальника 
земельного відділу - заступник 

начальника С.А.Мalборода 

Броварсы�иіi MB~"·. 
"Ihjдвпй Jt& J.. 5'~ І( ;([{; 
.ду' () t 20 ~. 
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