
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИlвської ОБЛАСТІ 
РІШЕННя 

. г Про продаж права оренди земельної ділянки І 
ОРІЄНТОВНОЮ площею 0,0316 га, розташованої по вул. Лісовій,2 

/L 

Розглянувши подання земельного відділу від 12.05.2010 року Н!! 446 про 
продаж права оренди земельної ділянки орієнтовною площею 0,0316 га, 
розташованої по вул. Лісовій,2, 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 України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», а також враховуючи пропозиції 
постійної комісії з питань розвитку та благоустрою територій, земельних 
відносив, архітектури, будівництва та інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Продати право оренди земельної ділянки орієнтовною площею 
0,0316 ra, розташованої по вул.ШсовіЙ,2, шляхом проведення аукціону. 

2. Затвердити Порядок проведеШUI аукціону з продажу права оренди 
земельної ділянки (додається). 

3. Визначити уповноваженою особою на підготовку та проведеШUI 
аукціону комунальне підприємство Броварської· міської ради 

«Бровариіввестбуд». 

4. контроль за виконанням цього рішення. ~ОКJJасти на ~остійну 
ІСОмісію з питань розвитку та благоустрою теРИТОРІИ, земельних ВІДНОСИН, 

архітектури, будівництва та інвестицій. 

ВИКОнуючий обов' язки місько 
roпови - секретар ради 

М.Бровари 
від 20 травня 2010 року 
1& ffз.:г-JJ~а;-

І.В.Сапожко 

ЗАТ .Ji/J08PO. ~.2DDIp. Зu.'" 275f.aIOQ 
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Затверджено 

Рішення Броварської r-Ііської ради 
від 20 травня 2010 р. N!!I'~J'f~ 

ПОРЯДОК проведення аукціону 3 продажу права оренди 
земельної ділянки 

порядок проведе~ня а>:кціону з продажу права оренди земельної ділянки (HaдaJ1i _ 
ОорІдОК) розроблений ~1ДПОВ1ДНО дО ~OH~iї України, Земельного кодексу України, 
гocnодврськоro ~ Цившьного кодеКСІВ УкраІНИ, Бюджетного кодексу України Законів 
укparИІ1 «Про МІсцеве самовр~ання ~ Украіні», «Про оцінку земcnь)), ссПр~ оцінку 
_нв. .faitнових прав ТІ': профеСІЙНУ ОЦІночну дімьність)), «Про оренду зеr.ші)), інших 
нормативно-правових акТІв з питань регулювання земельних відносин в Україні. 

1.3аrDnьні ПОJlоженни 

1.1. Цей .Порядок . визнача~ процедуру підготовки, організаціі та проведення 
земельноro аукЦІОНУ (далІ - аукцІОН) З продажу права на оренду земельної діляНJQI 
38Значеноів пункті 1.2 цього Порядку. ' 

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

- аукціов - форма проведеННJI· земельних торгів, за якою об'єкт торгів продається 
учаснику, що запропонував за нього найвищу ціну, яка фіксується у ході проведення 
торПв niцитaтором; 

- гарантіАний внесок - внесок, ЯКИЙ має сплатити претендент до подання заяви на 
участь у аукціоні JП( забезпечеННJI своїх зобов'язань в разі перемоги у аукціоні та який 
сшдає 10% від стартової ціни лоту; 

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

- земельна дimппcа - земельна дїЛJIНка площею 0,031 б ra, розташована в м. Бровари 
по .УВ. Лісовій,2, з цільовим призначенням - землі комерційного призначення; 

- крок аукціону - мінімальна надбавка, на JlКУ в ході аукціону здійснюється 
підвищеНВJI стартової та кожної наступної ціни лота; 

- ліцитатор - представник організаціі, па проводить аукціон, - фізична особа з 
відповідною підготовкою тalабо досвідом проведення торгів, Jlка безпосередньо 
ПРОВОдиТЬ торги ва аукціові; 

- лот - право на оренду земельної дimппcи з визначеними умовами її оренди, ЩО 
ВВctaвJulЄТЬСJl ДJUI продажу на аукціоні; 

- організатор - Броварська міська рада; 

- орraнiзацiJl, па проводить аукціон - спеціалізована ~р~аніз~ія, ~a має неОб~ідні 
ДпJ1 Проведенц аукціону приміщення, обладнанНJI та фахІВЦІВ з ВІДПОВІДНИМ ДОСВІДОМ 
РОБОТИ; 

- орендодавець земельноі дimппcи - Броварська міська рада; 

- переможець _ особа з числа учасників, ва У ході аукціону запропонувала за лот 
lІаыlщy ціпу; 
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реєстраціАниА ВIІесок - внесок, ЯКІІЯ претенд 
1111;0 оукціОllУ і якиА спрямовується на ПОКРllтrя ::т сплачує за реєстраціlО йо~о як 

yqac 'р реєстраціЙllОГО внеску осоБОIО станоаить 17 (сім трат Щ) ОД0 проведення аукЦІОНУ; 
pO:Jlt11 .• • надцять гривень; 

_ стартова ЦІна - ЦІН0 права ІІа оренду земельної діл оо 
npoдвж лота 110 аукціоні; ЯНКІІ, з ЯКОІ РОЗПОЧllНається 

- уповН~ВDЖена особа - визначена БроваРСЬКОIО міСЬКОIО радОIО 10 чна особ 
_ЗдіRСНIОЄ ПІДГОТОВКУ лота до продажу на аукціоні; риди а. 

- уповноважена особа учасника - особв. яка діє в інтересах n .. 
Ф 1'" ретендента на ПІдставІ 

Jl8IIC)ICIIIIM ЧlIНОМ О ормлено оо доаlреНОСТI або cTaтyry (положення, засновницького 
ДОІ'Овору) УЧ~СНllка - IОРИДИЧНОI особи; 

- учаСНllК - особв. яка BiД~OBiд~є ~стаНОВJJеним цим Положенням та чинним 
законодавством Вlімогам, подвnа аІДПОВIДНІ Документи та зареєстрована Виконавцем 
відповідно до цього Положення. 

1.3. Орендарем земельної ділянки може бути громадянин України та іноземної 
дcpICВВlI. особа без громвдянствв. українська та іноземна юридична особа. 

1.4~ Рішення про ~адання земenь~ої д~нкrl в оренду за результатами аукціону 
затвсрДЖУЄ Броварська МІська рада на ПІДстаВІ Протоколу аукціону та документів, що 
ПЇДТ8срджYlОТЬ сплату Перемо)кцем визначеної за результатами аукціону ціни лоту 
відповідно до yкnaдeHoгo ДОГОВОРУ купівлі-продажу права оренди. 

1.5. Уповноважена особа має право відмовитися від проведення аукціону не 
пізнішс, ніж за 10 днів до Аого проведення з обов'язковою публікацією офіціівої 
івформвціі про скасування аукціону із зазначенням причини скасування на офіційному 
СаАТі міської ради у мережі Інтернет. Рішення Уповноваженої особи ЩОДО відмови від 
проведсния аукціону може бути скасоване Броварською міською радою. 

Повідомлення про скасування аукціону не пізніше ніж наступного ДRJI піcnя 
прп8mnтя рішення про його скасування надсилається Організатором усім учасникам, які 
ПОДВJDI заяви про участь в аукціоні та ліцитатору. 

У разі скасування аукціону Уповноважена особа повертає учасникам реєстраційні 
11 гарантійні внески. сплачені ними у зв'язку з поданням заяв про участь в аукціоні. не 
пЬиішс ніж протягом п'яти банківських днів. 

Рішення про скасування аукціону може бути оскаржено в судовому порядку. 

1.6. Контроль за підготовкою та проведенням аукціонів здійснює Орrвиізатор 
безпоссредньо або через свої органи. 

1. Повноваження щодо організаціі та проведення аукціону 

2.1. З метою безпосередньої підготовки та проведення аукціонів. Броварська міська 
)!ІДа ПРИЗначає Уповноважену особу. 

2.2. Уповноважена особа має наступні повноваження: 

• здіЙснює підготовку лоту до аукціону; 
відм - ~ПРНJIюднює інформацію про проведення аукціону, умови участі в аукціоні. 

01)' ВІД проведення аукціону; • 
• . ф 'єю щодо проведення ayкцJ0ВY (В • забезпечує ознайомлення УчаСНИКІВ з ІН ормацl 

-.у ЧНCJIi з ЦИМ Порядком). інформацією по лоту. умовами оренди; 
• ПРИймає документи від Учасників; 
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відкрllває окреr.шfi банківськиR рахунок дЛя Обслу"овув • . - • . аНllЯ аУКЦІОНІВ; 

: ліЦllТDтора укладає договір з організаціЄIО, яка ПРОВОДlіТЬ аукціон; 

- ПРlfЙМ~Є B~Д УчаСНlfків реєстраціВні та гарантіАні внески, реалізує інформаціііиі 
п~ по аукЦІОНУ, 

- передає оргаllізації, яка ~роводить аукціон, Документи, необхідні ДJIJI реєстрації 
УчаСНIllСЇВ в день проведення аУКЦІОНУ та проведення аукціону; 

- nOBe~ТDЄ сплач~ні гарантіАні внески Зареєстрованим учасникам, які не перемогли 
в аукціоні (крІМ ВlfПадКIВ, визначених цим Положенням); 

- післн ПРИЯНJIТ1'я РішеНIІЯ про надання земельної ділянки в оренду за результатами 
аукціону, перераховує на визначениЯ БроваРСЬКОIО міСЬКОІО радОIО рахунок гарантіііиі 
виесJCII Переможця; 

- ПРllймає рішення про припинення тalабо ПОновnення аукціону у випвдху 
ВI_ення порушення порядку проведення аукціону, яке може вплинути на Аоro 
peJYJlЬТIТlf, а тВlCЖО У інших випадках, передбачених цим Порядком; 

- приймає рішення про поновлення торгів по лоту або припинення аукціону, у 
BlтDдКY коли П~реможець відмовився від підписання протоколу аукціону; 

приймає рішення про визнання недіАсними результатів аукціону в разі 
вDJl8Jlення після закінчення аукціону порушень, які ВПЛlfНУЛИ (могли впnинyrи) на Аого 
ре3УJlЬтвти. 

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

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

- організовує підготовку приміщення, обладнання та персоналу ДJIJI 
безпосереднього проведення аукціону; 

- проводить реєстрацію Учасників в день проведення аукціону; 

- за погодженням з Уповноваженою особою та відповідно до цього Порядку 
прdмaє рішення щодо допуску на аукціон третіх осіб; 

-самостійно призначає ліцитатора ДЛJI проведення аукціону; 

-забезпечує дотримання порядку під час проведення аукціону; 

-складає протокол про результати аукціону. 

3.lIiдготовка лоту до продажу на аукціоні 

3 • • б· н Mi,.cnrL та включає забезпечеННR .1. Підготовка аукЦІОНУ триває не шьш як оди -Ц б • 
ОРrввiзатором або (у випадках визначених цим Порядком) Уповноваженою осо ою. 

·оо ••• та затвердження стартової ціни лота; -замовлення експеРТН01 ГРОШОВ01 ОЦІНКИ лота оо КМУ I'h... .. м дики затвер:джеНОl постановою -:"'"eptвa ОЦІнка проводиться ВІДПОВІДНО до ето, .. а ез :льтатами 
ВJ,Ц 11.10.02 р. N!!15ЗІ. Стартова ціна лота дорівнює ціни, встановлеНОI з р у. 
-перткої грошової оцінки; 

-ВИГОТовлення технічного паспорта земельної ділянки; оо • 

а оренди земелЬН01 Д1JUIНКИ на 
І • -. ОПРИЛЮднення повідомлення про продаж прав 
YlщiОН1lПJ1J1xом: 
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- опублікування ОголошеНIІЯ в газеті Б ова сь ... -
ПВIIОрВfВ» та на веб-саАті Б .. р. р КОІ МІСЬК01 ради «Броварська 

роваРСЬКОI МІСЬКОЇ ради із зазн • 
та міСЦе3llвходжеННR земел ... _.. ачеННЯl\! РОЗl\f1РУ 

ЬНОІ ДІЛRНКП, 11 ЦІЛьового призначення номера 
телефону. зв яким Можна отримати додаткову інформаціJО; • 

- розміЩСllНЯ на земельній ділянці рекламного інформаційного щита; 

• передвчу відповіДНI"Х матеріалів Організатором УповноваженНІ особі; 
• підготовКУ організаціАIІО-РОЗПОРЯДЧОЇ та технічної документації щодо проведення 

аytЩЇОНУ; 
• ПРllіінятrя заяв на участь в аукціоні. 

3.2. Аукціон ПРОВОДIfТЬСR виКЛючно за умови виконаННR зазначених в пункті 3.1 
цьoro порядку. 

3.3. ДокуменТІ" щодо лота, RКИЯ ВИСТ8ВЛRЄТЬСЯ на аукціон, формуються 
УПОВRОВDжеНОIО особою в окрему справу і піСЛR закінчеННR аукціону передВJОТЬСЯ його 
переможцю за умови, що він здійснив відповідно до договору купівлі-продажу права 
ореНДІІ земельної ділянки розрахунк~ З~ ПРlщбаний на аукціоні лот. Переможець після 
yКJJвденRЯ договору оренди земельно І ДІЛRНКП, передає ЙОГО ДnR державної реєстрації в 

ycтaнoвne~oмy поркдку. 

3.4. Умови. оголошені перед проведеННRМ аукціону. під час укладеННR договору 
opeндll Зl\!іні не підляГВІОТЬ. 

3.5. Броварська міська рада затверджує технічний паспорт земельної дiJlRНIOl, щО 
ВПC'11lВJUlЄТЬСЯ на аукціон. дату проведеННR аукціону та істотні умови договорів оренди. 

3.6. На підставі рішення Броварської міської ради Уповноважена особв, не пізніше 
ІК за 30 днів до проведення аукціону оприлюднює в газеті Броварської міськоі ради 
с6роварська панорвмВ) та на веб-сайті Броварської міської ради у мережі Інтернет 
офіціііну інформацію про проведеННR аукціону. 

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

-дату та час проведення аукціону; 

-місце проведення аукціону; 

- характеристИJCИ лоту. що виставляється на аукціон, із зазначенням: 

- місцезнаходження земельної ділянки; 

- площі земельної ділянки; 

_ цільового призначення земельної ділянки, допустимих та пріоритетних 
видів її використання; 

- містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянхи; 

- стартової ціни лоту; 

-умови участі в аукціоні; 
.• ... внеСКІ·В та порядок іх сплати; -РОЗМІР гар8НТ1ЙНОГО та реЄСТРВЦІИНОro 

-вартість інформаційного пакету; оо 
ганізаторв, УповноваженО1 особи, 

Din-~_ Нaliменування та місцезнаходження ор тков інформацію та дізнатися, 
;IІI&ТОРа, номер телефону, за яким можна отримати дода УНОї ділянки технічною 
до "охен8. ознаЙОМlfТИСЯ з технічним паспортОМ з~мель , 
kyt.sеВТ8Ц1ЄЮ із землеУСТР010. проектом договору оренди. 
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_ дату почотку та закінчення ПРlfймання доку' . 

• • MellТlB дЛя ОСІб що бшКВІОТЬ взJIТИ 
~B~~' ' 

3.8. З моменту ОПРИЛlоднення офіційної інформ '" у 
• б • б IЦII Повноважена особа надає 

ЖnIIВIСТЬ осо ОМ, ЯКІ ажаlОТЬ ВЗЯТlf участь в а к іо . . 
~:а.IОВЛIОЄТЬСЯ УповноважеНОIО осоБОIО, інФормацій~ ~ НІ, придбати за ЦІН~Ю, що 
:адає безкоWТОВlfі консультації з питань проведення aYKЦ~OH:aкeт учасника аукЦІОНУ та 

3.9. IнформаціЙНIfГt пакет мас ВКnlочаТlі іНформаціlО щодо: 

- місцезнаходження, площі та цільового призначення земельної ділянки; 

- ВlfкопіlOвання з генплану, схему розміщення земельної ділянки; 
_ УМОВIІ ВИКОРlfстання земельної ділянки; 

_ істотні УМОВІ" договору оренди; 

_ копіJО цього Положення; 

_ інші матеріалІ{ і документи (при необхідності); 

- номер ра.хунку, віДКРIfТОГО дЛя обслуговування аукціону; 

- бланк договору про умови участі в аукціоні. 

3.10. Особа. яка бажає прийняти участь у аукціоні, має подати Уповноваженій 
особі 38JIВY на участь в аукціоні з наданням згоди щодо умов повернення або yrpимання 
pempаційних та гарантійних внесків. Приймання заяв розпочинається з моменту 
ОГОJJошення про проведення аукціону та закінчується за З робочих дні до дати проведення 
аукціону. 

З.11. Заява на участь у аукціоні подається Уповноваженій особі згідно із 
затвердженою фОРМОIО (додаток 1). Підпис на заяві керівника Учасника - юридичної 
особи має бути скріплений печаткою цієї юридичної особи. Підпис на заяві Учасника
фізпчвої особи має бути завірений нотаріально. 

З.12. Подана заява разом з доданими документами для участі в аукціоні 
реєструєrься Уповноваженою особою у журналі реєстрації (Додаток 2), ій присвоюється 
реєстраційний номер. У журналі реєстрації також міститься інформація про дату подання 
_ВІ а також порядковий номер заяви. 

З.13. Учасник аукціону - юридична 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 документа про сплату реєстраційного внеску; 

- копію та оригінал платі:исного документа про оплату вартості інформаційного 
Daxety; 

- довідку про банківський рахунок/рахунки, з яких здійснюватимуться розрахунки 
за I1ридбану земельну ділянку; 

• • право уповноваженої особи на lJfkO - КОПІЮ та оригінал документа, що ПОСВІДЧУЄ .' 
JlIІІІНІ дій, пов' язаних із проведенням аукціону (у випадкУ неоБХІДНОСТІ). 
Цей перелік документів є вичерпним. 
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3.14. УчаСНIІК аукціону - фізична особа разом . 
~cell11l: ІЗ заяВОIО має подаТlI наступні 
~ .. 

_ lСопію то op.tfllfOn СВІДОЦтва про державну еє а· . .. . 
лотів Вlfкор.tсТОННЯ ЯКИХ передбачає Підприєм~ стр ц~ю фl~lІЧНОI осоБJI-ПЩПРИЄМЦJl 

(IIJII' •• ицьку ДIJlЛЬНIСТЬ); 
_ копію то ОРIiПНВJJ плаТІЖНОГО документа про . 

• •• сплату гараНТІАного внеску; 
_кОПІЮ то ОР.іПНВJJ плаТІЖНОГО документа про спл ._ 

о •• оту реєстраЦІИНОГО внеску; 
_ КОПl10 то ОРИГІНВJJ плаТІЖНОГО ДОКУМента про . . 

оплату вартоСТІ Інформаційного 
naкe11t 

- довідку про банкіВСЬКJtЯ рахунок/рахунки з яких ·й • (ф. ,ЗДІ снюватимyrься розрахунки 
за ПРllДбану земельну ДІЛЯНКУ ДЛЯ lЗИЧНИХ осіб - не підприє . . 
3ІИ8ІВності банківського рахунку): MQIB така ДОВІдка подаєтьсsr 

- копія та оригінВJJ документа, ЩО посвідчує право .. . , . УповноважеНОI особи на 
_наннJl ДІЙ, пов язаних ІЗ проведеннsrм аукціону (у випадку неОбхідності). 

Фізична особа також подає свій паспорт та довідку 
jдеиmфікаціRного номеру фізичної· особи _ платника податків. про присвоєннsr 

ЦеП перелік документів є вичерпним. 

3.15. Всі ді1, пов'язані із заповненням та поданням заяви на участь в аукціоні, 
8ПIOJIYlOться безпосередньо Учасником або його уповновв>кеНОIО особою. 

3.16. Уповноважена особа при прийнятrі заяв Учасників перевіряє: 

-прави~ність оформлення заяви; 

- відповідність документів, ЩО додаються до заяви, переліку, встановлеиому 
nyшaми3.13 чи 3.14 Положення; 

-відповідність копій документів ЇХ оригіналам. 

Оригінали документів повертаються зивнику безпосередньо пjCJIJI закінчeJПUJ 
перевірки. 

3.17. Якщо під час перевірки поданих документів не ВИJIВJ1ено помилок та 
DOpyшевь, представник УповноваженОІО особи: 

- у присутності Учасника (уповноваженої особи Учасника) реєструє подані 
~енти в книзі реєстрації, до якої заноситься ПОРJIДКовий номер, двта, реквізити 
'faCJПпca або уповноваженої особи. Крім того, в книзі зазначається: 

- длsr фізJfЧНИХ осіб - прізвище, ім'Я та по батькові, зареєстроваве місце 
ПРОживаннЯ та ідентифікаційниіі номер У Державному реєстрі фізИЧІПІХ осіб 
- платників податків та інших обов'язкових платежів. для іноземних 
громадяН та осіб без ГPOMВДJIHcтвa .. ГPOM8ДJIHCТBO, прізвище, ~'JI та по 
батькові (за нивності), постіRне місце проживання за межами УКР8lНИ; 

.. ДЛЯ юридичних осіб (заснованих громадинами Укр~и або. юр~ими 
особами України) .. найменування, місцезнаходження, 1ДеНТИФlК8Ц1ЙJIИЙ код 
згідно з ЄДРПОУ; 

.. ДJtJl іноземних юридичних осіб, спільних підприємств - нвйменувllВИJl, 
Місцезнаходження та держава, в якіА зареєстрована така юридична особа та 
адреса реєстрації представництва в Украіні • 

.. засвідчує. подані документи своїм підписом та печаткою; 
оо 'IsI1h •• _ •• rrvмeHтiB· 
--'ЩU8Є в себе подвиу Учасником з8JIВУ та копії доданих до неІ до •• ./ ... • 
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• ВlІдає УчаСlllfКУ довіДІСУ про отримаНllЯ до .. 
:roK 3) BxiднllR КВIІТОК, іНформаціііНу картку на кумеНТІВ ІЗ ЗВ3llаченням їх переліку 

(дoJ1llчеIIJlЯ~1 на ЗВОРОТІІОМУ боці УМОВ проведення аукЛ~ (до)д(аток 4) та картку учасника (із 
3113111. UIOHY додаток S). 

3.18. ІнформаЦІЯ про особу Учасника (його представ . 
no~leHтax, не підлягає РОЗГОлошенНJО крім випадк. ника), що МІСТИТЬСЯ в поданих 

ІІІІМ,... "J.. 'ІВ, установлених законом. 

3.19. Документи повертаlОТЬСЯ заявнику без реєстрації у випадКах: 

• ВllявлеllНЯ помилок, які впливаlОТЬ на зміст звиви. , 
• відсутності на момент подання заяви документів переn'б П • ~ ачених цим оложениJIМ; 

• подання ЗaRВИ осоБОIО, яка не має на це відповідних повноважень. 
ЦеП перелік підстав С Вltчерпним. 

Після ВlfПравлення виявлених помилок Учасник має право подати документи 
повторно . 

• 3.20. УчаСJl~К має право оглянуги зем~nьну ділянку до проведення аукціону. 
Орl"ВНlзатор зоб~.в язаний СТВОРІіТИ можливоСТІ ДЛЯ доступу учасників до земельної 
ДЇIIJНIП з метОJO 11 огляду. 

3.21 •• Зареєс~о~ана заява є підставою для укладення з Учасником договору про 
умаВІI учасn в аУКЦІОНІ та набутгя Учасником статусу Зареєстрованого учасника. 

4. Порядок та умови проведення аукціону 

4.1. Аукціон проводиться організацією, яка проводить аукціон. на підставі 
дoroBOpy з УповноваженОІО особою не раніше ніж через зо днів після опублікування 
офіціilвої інформації про проведння аукціону. 

4.2. на аукціоні можугь бyrи присутні Зареєстровані учасники (іх представники). 
представники органів місцевого самоврядування м. Бровари. засобів масової інформації та 
rpoмвдських організацій. Інші особи можуть бyrи присутні на аукціоні за згодою 
Уповвоваженоі особи. Аукціон проводиться за наявності не менше двох Зареєстрованих 
учасників. 

4.3. У день проведення аукціону особою організацією. яка проводить аукціон. 
ПРОВоди1'Ься реєстрація присутніх Учасників. Учасник (його представник) зобов'язаний 
~ІВИТИ паспорт та (ДnJI представників учасників) доручення на вчинення дi~ під. час 
l)'ІЩіону •. зокрема участь в торгах та підписання протоколу про результати торпв. ПіCЛSI 
ЦJ.oro представник організації. яка проводить аукціон. видає учаснику табличку з 
номером. па повертається після закінчення аукціону. 

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

4.4. ПіCJlJl оголошення початку проведення аукціону npедстав~ик ор~З~і. !fD 
IІроВОди1Ь аукціон ознайомлює Зареєстрованих учасників та ПРИСУТНІХ на аYЮnОНІ ОСІб з 
IICJiОВВИми правlі~ами проведення аукціону (в частині •. що безп~середн;.о стосується 
IIpoВCДellJUl аукціону після цього оголошенНJI) та оголошує ІнформацІЮ щод . 

• хар оо· (місцезнаходження, площі. цільовоro 
lІРаЗ актеристик земелЬНО1 дшянки оо • 

оре начеuия. можливі види функціональноro використання земельНОІ ДJЛJIНXИ. умови 
IfДитощо); 

• 3IranьHOЇ кількості зареєстрованих Учасників. допущених до аукціону; 
• стаРТової ціни лоту. 

4.5. Проводить аУІщіон Ліцитатор в наступноМУ порядку. 
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AyICЦiol1 ПОЧliнаСТLСЯ з оголошеНIІЯ Ліцитато Ott 
. якщо протягом трьох ХВІІЛИІІ після ТРJIРазово;о ~г:арактеРИС11IК ло~ T~ C1'a~OBOЇ 
1111111~овоншс учасників не ВlіСЛОВIiВ бажання ПРИДба:шення CТOFOBOI ЦІни НІХТО З 
~ -:roром, або ТDKe бажання ВlіСЛОВJі ЛИШе один За лот З8 ЦІНОЮ, оголошеНОIО 
ЛIJ1lIА" реєстрованиА учасник, аукціон 
II)JIІІІІ11IJЄТЬСЯ' 

у разі коли про готовність придбати лот З8 cтaPТOBOIO ц'IНОЮ ' ., СПОВICТИnИ не менш як 
ІІІІА ЗареєстроваНІ учаСНИКІі, ЛІЦитатор збільшує стартову , 
14""" І ' , ЦІНУ, запропоновану 
3JP«C2POBaнli~i учасником \ДВnI - ЦlН,а), на крок аукціону з подвnьшим послідовним 
б:lІ1.wеннJIМ ЦIНlі. ЗН8чення кроку аукцІОНУ встаНОВЛІОЄГЬСЯ ЛІ'"U'IЧI"'О з ІІІ" 1 О' • ~. І МА ром за погодженням 

3 орroнізатором У межах до ВІДСОТКІВ стартової ціни, 

Зареєстрованим учасникам, які відмовилися придбати лот за С1'артовою ціНОIО, 
ПlрантіRні внески не повертаються, 

у ході a~цiOHY Зареє~тровані учасники повідомляють про намір придбати лот за 
оronошеНОIО Лщ~татором ЦІНОЮ Д~OMa способами: підняттям таблички з номером, 
воверИУТIfМ до ЛЩIiТ~~ОР~, ЩО засвІДЧУЄ приАнятгя ціни, запропонованої ліцитатором 
(ПРllnИl1ТЯ ПРОП~ЗIЩl1 ЦIН~: без голо~у), або піднятrям таблички з одночасним 
оrDJJОШенНJIМ C~OЄI П~О~ОЗИЦlІ стосовно ЦІни лот&, яка повинна бути більшою, ніж названа 
niцuтaтopOM ЦІН&, МІНІМУМ на один крок аукціону, але обов'язково кратною кроку 
(пропозиція ціни з ГОЛОСУ), 

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

у разі коли цін&, запропонована з голосу одним із Зареєстрованих учаснихів, 
б'uп.шаза ціну, оголошену Ліцитатором, але не кратна кроку аукціону, Ліцитатор трактує 
111)' пропозиціlО як згоду Зареєстрованого учасника збільшити ціну на відповідну 
linькїcть кроків аукціону. називає номер цього Зареєстрованого учасника і запропоновану 
вuм ціну. кратну кроку аукціону, 

Мовчання Зареєстрованого учасника, що першим підняв табличку з номером після 
OJ'DJIОШСНВІ ліцитатором ціНІ!. трактується як згода Зареєстрованого учасника на 
3ВDpOпоновану Ліцитатором ціну. ПіCЛJJ цього Ліцитатор називає номер 3ареєстрованого 
J'IICвиn, що першим підняв табличку, і оголошує наступну ціну, збільшену на крок 
аУЩіову. 

у разі коли протягом трьох хвилин після триразового повторення останньої ціви не 
буде запропонована вища ціна, Ліцитатор закінчує торги за лотом о~очасно з ударом 
аYlQiовного молотка та проголошенням слова "Продано", називає цІНУ продажу. лота, 
!Омер Переможця і викликає його для підписання протоколу, який ведеться ПІД час 
Iyщjову. 

4.6. 3а результатами аУlщіону організація, яка проводить аукціон, складає протокол 
'цому зазначає: 

-назва лоту; 

-стартова ціна лоту; 

-результати торгів (остаточна ціна ПРОДажу); 

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

у 4.7. Протокол аукціону підписується Переможцем і Ліцитатором та затверджується 
ПОВНОва~ • 

-СIfОl0 осоБОІО У день проведення аУКЦІОНУ. • 
Од. .' й ліцитатором протокол аУКЦІОНУ 

~разу ПІсля закінчення аУКЦІОНУ ПІДПИСани комісійноі винагороди в 
ся уповноваженій особі. Після сплати переможцем 
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~ІС ІІС більше З днів 3 ДНЯ проведення аукціону Уповноважена особа передає 
"Ir- IОЖЦlО ВИТЯГ 3 протоколу. 
lIep~ • 

Переможець, ЯКІІЙ ВIДМОВlfВСЯ від підписання протоколу б 
_II"IIf.WY участь в аукціоні. До протоколу вноситься запис про' B~~: авnяпється права ~a 
JI~'- у '. "-ІОВУ ереможця alД 
loro пїДІІIIСання. цьому РОЗІ протокол ПІДПИСУЄТЬся Ліцитатором та затверджується 
упов"овожеНОIО осоБОIО у день проведення аукціону, сума гарантійного внеску 
1І~IОЖЦlO не повертається. 

30 УМОВІІ НDЯВllості достатньоі кількості Учасників, що виявили бажання придбати 
лОТ. уповноважена особа ПОНОВЛ10Є ТОРПі у день проведення аукціону. 

4.8. КОШТlt сплачені Зареєстрованим учасником як реєстраційний внесок та за 
інформаціЙНИЙ пакет поверненню не підnягаtоть. 

4.9. Копія Протоколу та ~окументи, що підтвердЖ)'JОТЬ сплату Переможцем 
впзначеної за результатами аytщt?ну ціни лоту відповідно до укладеноro aorOBOpy 
купівni-ПРОД?>КУ права орендн. є шдстаВОIО для прийняття рішення Організатором про 
yкnaдellHJI МІЖ БроваРСЬІСО10 МІСЬКОІО радОIО та Переможцем aorOBOpy оренди земельної 

_"Ш. 
4.10. Усі спори (розбіжності) щодо порядку проведення аукціону розв'язуються 

(BperynьoB)'IOYЬCJl) під час його проведення організаціЄlO, яка проводить аукціон, за 
поroджеииям з представником Уповноваженої особи. 

4.11. Гарантійний внесок перераховується всім Учасникам відповідно до пункту 7.2 
цього Порядку на іх поточні рахунки. зазначені в документах, які ДОД8l0ТЬСЯ до запи про 
участь в аукціоні, крім Переможця та Учасників, які не виявили бажання придбати пот за 

стартовою ціНОІО. 

4.12. Реєстраційні внески поверненню не підлягають, крім випадків, передбачених 
цим Порвдком. 

4.13. Під час проведення аукціону (від моменту ЙОГО початку до завершеиия) не 
Д03ВOJt1ється: 

- втручання в будь-який спосіб у торги осіб. що не заивпені в торгах за конкретним 
ПОТОМ; 

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

- вчинення інших дій, що порушують порядок проведення торгів. 

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

- усно попередити Зареєстрованого учасника чи присутню особу про усунеиия 
ПОруШень. але не більше одного разу за кожний вИд порушень; 

- ВИМВІ'Вти від Зареєстрованого учасника чи присутньої особи залишити зм торгів 
38веодиоразове порушення порядку проведення торпв; 

D - ТИМЧасово припинити проведення аукціону та ого~осити перерву У разі 
ОРУШенНІІ Зареєстрованими учасниками правил проведення торпв. 

~ . 
езУльтати аУI(ціону 

S 1 . . У Уповноважена особа публікує в 
. " Протягом ЗО днів П1CJ1J1 проведення аУКЦІОН • Б ова ськоі міськоі 

J'aJCТi Бр?ваРСЬtCоі місько'ї ради «Броварська панорам&» або веб-саАті Р Р 
рада ПОВІДомлення про результати торгів із зазначенням: 

-міСЦІ розташування та розміру земельної дїJUlнки; 
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_ ціНl1 продажу права ореllДИ земельної ділянки. 
визначеної за результатами 

.yкцiOIIY; 
_ цільовоГО призначення земельної ділянки. 

5.2. Аукціон визнається таКІіМ. ЩО не відбувся. у разі: 

- відсyпtості УчаСJIIlків або llаявності 110 торг·"х ли У 
1&0 ше одного часника' 

_ КОЛИ жоден з Учасників не запропонував ціну ВІ.Щ , • ~ у за стартову; 

- не підписання Переможцем Протоколу із зазначенням " 
результаТІВ аукЦІОНУ; 

- не підписання Перем?>кцем договору купівлі-продаЖу права оренди у 
ВC'J'IIIIовлеНJіЙ UIIM Порядком термш; 

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

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

- ПРltпlillеtlНЯ то lІе поновлення аукціону в випадках, передбачених ЦИМ Порядком; 

- в разі Вlіявлення після зокінчення аукціону порушень, які вплинули (могли 
ВDП1mym) 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 ДJIЯ такого 
ВD3вання. 

В разі виникнення підстави для визнання аукціону токим, що не відбувся, 
Уповноважена особа невідкладно повідомляє про це Організатора. 

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

s.з. Результати аукціону, проведеного з порушенням вимог цього Порядку, можуть 
6ym визнані у судовому порядку недійсними. 

Визнання результатів аукціону недійсними тягне за собою визнання недійсним 
дoroBOpy оренди, укладеного з Перемохщем. 

S.4. у разі ПРИЙНJIТl'я рішення про визнання аукціону таким, що не відбувся, або 
1JI3J18ВИJ1 недійсними його результатів, повторний аукціон може бути проведений не 
пЬвіше ніж через шість місяців з дня набyrrя чинності таким рішенням. 

Якщо повторний аукціон проводиться у зв'язку з тим, що жоден з учасвихів не 
-вв бажання придбати відповідний лот за ціною, вищою ~a стартову, можливе 
-енна стартовоі ціни лота Організатором, але не нижче ЦІНИ, що визначена за 
J!e3yвьтатами експертноі грошової оцінки, з дотриманням вимог, установлених цим 
IIGPIДКO ... 

Повторний аукціон проводиться відповідно до цього Порядку. 

5.5. До участі у повторному аукціоні не ДОПУСКВlоться Переможець попередн!" 
topriB, що не сплатив в устаНОВJlений строк вартості nота за договором,. ~ідмОВИВCJI вІД 
Vlrn"".uu.. оо • • ІД' писання npOТOKOnV ІЗ зазначеRВJIМ 
---.ц''Поиа договору оренди земелЬНОI ДІЛЯНКИ чи ВІД n '-.1 

I1C3YJJЬтaтiB аукціону. 
lІб\ 5.6. У разі ВИЯDJIення порушень порядку проведення аукці?НУ, oo~кi ВПJlивають на 
,...~~icть визначення Перемохщя призводить до дискрИМІНВЦIІ Зареєстроваиих 
. -nlllїB б • ' оо у важена особа 1tfає право визнати 

а о ІНШим чином порушують ІХ права, повно 
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'011 ТОКІІМ, що не відбувся та РОЗПочаТIІ о . . 
1I~~O)lIIТlI Організатора. ргаНlзаЦ110 повторних торгів про ЩО 
1108.,.. 

"",nоДОIIIIЯ договорів Ісупівnі-продажу 
б. J av

8 оо о права ОРСllдl1 земсnыlіi діnЯllКl1 та 
opellДll зеl\sслы�оI� ДІЛЯІІІСІІ 

6.1. На підставі затвердженого протоколу аукціону О' П 
-_l:ов'JIзані протягом 3 банківських днів укласти договір ку . ~ганlзатор та ереможець 
:JUU б' й П1ВЛІ-Продвжу права оренди а 
Переможець зо ов язаНІI перера."<увати кошти за придбани" ( , 

) 5 б . n лот за вирахуванням суми 
J'8paнтiRHOro BHec~ протягом 8JiКlВСЬКих днів :І дати укладення цього догово иа 
IldначеНl1Й Орraюзатором рахунок. ру 

Якшо Переможець не вніс належної до сплати суми в строк п б "б '" , еред ачениn а звцом 
пеРШl!)1 цього ПУНІСТУ, гараНТI1іНИЙ внесок йому не повертається. 

6 .. 2. Договір ... 0реIlДИ земельної ділянки підлягає нотаріальному посвідчен~ та 
державН1R реєстраЦll. 

6.3. Усі витра1.Ц пов'язані з укладанням та нотаріальним посвідченням договору 
купівnі-npодвжу права оренди земельної ділянки та договору оренди земельної ділянки, 
несе 1і Орендар. 

6.4. Договір ореНДІ! земельної ділянки має відповідати типовому договору 
3ІПІердженому постаново1О КМУ від 03.03.04 р. N!!220. ' 

6.5. УМОВlі договору. не зазначені в типовому договорі, умовах проведення 
аукціону та рішеннях Броварської міської ради, прийнятих згідно з цим Порядом, 
IJI3начаютьСJ( за погодженням сторін. 

6.6. Договір оренди укладається в 1 О-ти денний термін з моменту прийняття 
рішеRНJI БроварськоlO міСЬІСОl0 радОIO про надання земельної ділянки в оренду та протягом 
ЗО anендарних днів після Аого укладення підлягає державній реєстрації. 

6.7. У разі відмови Переможця укласти Договір оренди земельноі ділянки аукціон 
ВИ3ВІЄТЬся таким, що не відбувся. а гарантійний внесок Переможцю не повертаєтьси. 

6.8. Право оренди земельної ділянки виникає у Орендаря після підписання акту 
приймання-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 здійснюЄl'ЬСИ за 
рахунок коштів Уповноваженоі особи з наступнИМ ВІДШкодуванням за рахунок 
lICЄCtpаційних внесків учасників аукціону. Проведення ayкцio~y та випл~та в~aroроди 
.1IhunIтopy здіЯСНІ0ЄТЬСЯ за рахунок коштів реєстраційних внеСКІВ учасНИК1в аУКЦІОНУ. 

Розмір реєстраційного внеску визначається Уповноваженою о~обо~ та 
06'U1CJUoється з урахуванням потреби у покритrі витрат, пов'язаних з орraн138ЦlЄЮ та 
DpoведеlПlЯМ аукціону. 

7.2. У разі відМови Уповноваженої особи від проведенНІ аукціону сплачені суми 
1IerP.r..._:" • б ю'вські перекази повертаються у 
0'• :-'!'АЧшНИХ внесків за вирахуванням платеЖІВ за ан 

I'rb,,_ . ' • еиня усім Учасникам у повному 
~~lfIlиА строк з моменту ПРИЙНJJТ'l'JI ВJДПОВJДНОГО рlШ . • 
V""'l31 а , • ганізацІЄЮ та проведенням ayкцtoнy, 
ii ...... ~ ВИТрати Уповноваженої особи повязанІ з ор .". 
~ '. ах суми реєстрацln8ИХ внесКІВ 
11 АОВ}'ІОТься за рахунок ОрганізаторІ. В ІНШИХ випадк 
е ПОВepт;uоться. 
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CVl.1II ruPDHTiГtHIJX внесків зD DИРD."(уванням п . б' • 
~.. б·· nатеЖJD за ВНКJBCЬKI переКDЗl1 roal п'lТІI ОНКІВСЬКІІХ ДНІВ З моменту ПРИЯНJIТI'я ріш оо 

прота unv за резУЛЬТВТDAIJI а . ення про надання земелЬНОІ 
дinJllКlI в оре,"*",,:, YКЦlOHr. приЯнJIТI'Я рішення про визнвння аукціону 

"'І JЦO не ВІдбувся. або ВІІЗ.ІDІІНЯ lfеДІГtСllИМJI Яого рез' . 
-І" І • б' уnьтвТ1В повертаються УСІ". 
У CJlIItca.1 ЯКІ не УЛІІ ВJІЗНDНІ Переможцями крі"'І вип' б 
ча ' • .. адКIВ, перед вчених цим 

порЯдКОМ. 

7.3. Уповн~в~кена особа відповідно до договору 3 ліцитатором спnачує йому 
,IIJI8fOpoдy У РОЗМІ~І, щО зазначається у договорі. 

7.4. Прав~ на оренду земельної ділянки не може бути придбане за рахунок 
бroджenlJIХ KourrlB. 

7.5. Іноземні IОРИД~Чltі ос.оби, ін~зеМНі громадяни оплачують вартість лотів 
відповідно до заlСОНУ в наЦJOналЬНIА валІОТІ на заraльних підставах і лише з бвнківськlDC 
рахунків. 

7.6. СУМВ гарантійного внеску, сплаченого Переможцем, зараховується в рахунок 
ВnКОНВННJI ІПВІ зобов'язань за укладеним договором купівлі-продажу права оренди 
земenьиої дinянюt і перера."(овується У повноважеНОIО осоБОIО на рахунок Організатора 
IIJЮТIfOМ одного баНlсівського ДНJI наступного за днем підписання протоколу аукціону. 

у разі віДМОВІ! від уклодеННJI договору купівлі-продажу гарвнтіЯний внесок 
пёреможцю не повертається. 

7.7. На рахунок Уповновахсеної особи надходИТЬ кошти: 

- від реалізації Учасникам інформаційних пакетів; 

- реєсТраційні внески; 

- гарантійні внески. 

7.8. КОШТІІ, що надійшли Уповноваженііі особі від реалізації Учасникам 
івФормаціЙ8tIX пакетів та реєстраційні внески не повертаютьси Учасникам, тв 
впориетовуються УповноваженоlO особоlO на покритги витрат з підготовки та 
upoведеНВJl аукціонів, а також на підготовку наступних аукціонів. 

8. У&ІОВІІ ореНДІІ 

8.1. Іctотними умовами договору оренди, зокрема є: 

- укладення договору оренди згідно з типовим договором, затвердженим 

lIOCraвовою Кабінету Міністрів УкраїНІ! від 03.03.04 р. N!220 та умовами, визначеними на 
аукціоні; 

• використання земельної ділянки за цільовим призначенним; . 

• умови використання земельної ділянки; 

• встановлення для земельної ділянки обмежень та обтяжень; 

-ДOТpIsмaHHJI державних будівельних норм. 
8 • О ганізатором' .2. Істотні умови договору оренди, встановлеНІ р . 

• термін оренди: 25 років; оо' • 

. ' ".ативноі ГРОШОВО1 ОЦ1JПCИ земЛІ ва рік; • розмір орендної плати: 10% відСОТКІВ ВІД НОР," 

. . ької та інженерної інфраструктури 
ilicra: - ЗДІйснення відра."(увань на РОЗВИТОК ~OЦ1ВJI. ІІ тва об'єкта містобудування, 

10% загальної КОШТОР.fСКОЇ варТОСТІ БУДIВН Ц 
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r згідно 3 деРікаВНIІМН будівenьни~ш Нормами. без ураху&ВИIUl витрат з ··IIО'lСНО. .. , , • 
8'''' Я та ВllДlлення земелЬНОI ДІЛЯНКи. ЗВІльнення будівельного маЯдвичика ВІД nр~баJIН споруд та іlfЖСllСРIШХ мсреж. влаШтування внутріШIIЬО- та позвмаRдвичикових 6УДlвeJlЬ, ІХ мереж і споруд та транс:порТlШХ комунікаціА, ,нжскеРll1 

І 8.3. Про умов" оренди "/ІІОТІ, бути ПОіНфОРМ~вані всі Учвсники. з. ціd yм~ 
• ор може віДМОВlіТ.і ПереМОЖЦIО в у енН\ договору оренди на умовах, ЯК1 орr&ИJЗВТ __ ,.а від іСТОТНlІХ Уl\іОВ. Вlfзначених згід о цим Порядком, :nnїЗIIЯІО.-

8ан .--::= ~ 
.~ 1: ЄJJ~~ 

ВlfКОН)'Іочиіі обов'Я3Кlf міського 

ТOJIOBli - секретар ради 

(,J .... v. о б n а о ~ ... ~ 
11 t' 

/ ," .... ". с:р 
, . / :- ~,Сanожко 

~' '. І ('., D'~' 
r .,~ - >І . ., . 

\ • "". .:ь , ~.~... ... j 
.-, д 

"'о' ... "І ~ ... 
,'І Q ~ 

,~ ... _4 8j\~ 
'. ':--::--- ;..#" 



ПОДAllllЯ: 

земельноro відділу, за пропозицією 
постійної комісії з питань 
розвитку та блaroуС1рОЮ територій, 
земельних відНОСИН, архітеХ'І)'рИ, 
будівництва та інвестицій
виконуюча обов'язки начальника 
земельного відділу - засrYПНИК 
начальника ~ 

ПОГОДЖЕНО: 

Заctyпвик міського голови 

С.А.МаЙБОРода 

В.В.Руденко 



j'cЄC2p8Ційний номер 3ВJ1ВИ ____ _ 

ДrrapeЄC1Paцii С<_)) ____ 200_ р. 

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

ЗАЯВА 

дОдаток 1 

до ПорJlДКy ПроведенНJI аукціону 3 

продаЖу права оренди земельної 
д~хи в м. Бровари, в редакції 
Р~lПеН~§роварської r.fіської ради 
вІД ~~~!.. 2010 р. 
Ни 1'~3~~o?' 

на ,,,аcn,ь У аукціоні 3 продажу права оренди земельної ділянки 

Прошу допустити до участі в аукціоні з продажу права оренди земельної дinявxи 
ПJIOщею _ ra, розташованої в М. Бровари • 

3uвиик (повне нвймевувВВВJI) _________________ _ 

Ідевтифіхаційвий код або номер - _______________ ~ 

Cвjдoцтвo про державву РСЄС1рацію (ДЛJI юридичних осіб та фізичвих· осіб _ 
суб'єктів підпрИЄМНИЦЬКОї дiJш:ьності) - _________________ , 

МісцезваходжеRRJI (місце проживавии) - _____________ 0-1 

Керіввик або уповноважена особа - _______________ __ 

Паспорт - Н!! , виданий «_)) ______ р. ___ _ 

Документ, що посвідчує повноважеRНJI херівllИXa або уповноваженої особи __ -
Реквізити банківського рахувху ДJJJI повернеВВJI гapaнтilвoгo внеску: 
B~ __________________________________________ __ 

~~R: ________________________________________ __ 
І 

~p~:------------------------------~--------
K~o~~.: ______________________________________ _ 
МфО: ________________ -:--_:-

3 }'Мовами та правилами проведеRНJI аукціону ознайомлений та ЗОБОВ'~~:Ь іх 
8JIroВУВати. ВИCJIовmoю 3ГО"" щодо vuOB сплати комісійної винагороди opraвa~, па 
IІрово l'V ~... .._:___ равтійввх внесІС1В Qть 8YlЩiон, повеРНeRRJI або У1РИМ8ВВJI реєС'Ірaц&DAПА та га . 

-
М.п. (прізвище та ініціали) 



(Звороm1lЯ сmОРО1lа) 

Перепік документів. що додається до заяви 

IОрПДllчпа ос06а: 

• нотарівnьио посвідчені копії установчих документів; 

• копiJI та ориriвan свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи; 
• копiJI та ориriвan платіжного ДОкумента про сплату гарантійного внеску; 
• копія та ориriвan платіжного Документа про сплату реєстраційного внеску; 
• копію та ориriнan платіжного Документа про оплату вартості інформаційного 

ракету; 

• довідка про б~вський рахунок/рахунки, з яких здійснюватимyrьСJl розрахунхи 
ЗІ npпдбаву земе.пьву ДIJUIIIК}'; 

• довідка про Biдcyrвicть заборгованості ЩОДО платежів до бюджетів усіх рівнів; 

• довідка про Biдcyrвicть заборгованості по заробітній платі; 

- KOD:ЇJ! та оригінan документа, що посвідчує право уповноваженої особи на 
вmcОО8IIIIJI дій. пов'язаних із проведеННJIМ земельного аукціону (у випадку необхідності). 

ФЬJIIIIIВ ос06а: 

- копів та ориriвan свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємци; 

- копів та ориriвan платіжного документа про сплату гарантійного внеску; 

- копія та ориriнan платіжного документа про сплату реєстраційного внеску; 

- копію та ориriнan ШІатіжного документа про оплату вартості інформаціівого 

-ету; 

- довідка про банківський рахунок/рахунки, з JПO!X здійсвюваТИМУТЬСJl розрахунки 
запрвдбвиу земе.пьву дimппcy; 

- копія та оригіиan документа, що посвідчує право уповноваженої. особи. ва 
вaoOIlllllJl дій. пов'язаних із проведенНJIМ земельного аукЦІОНУ (у випадку необх1ДВОCn); 

- коПЇJI паспорту; 

- коПЇJI довідки про присвоєlПUI ідентифікаційного номеру. 

Виконуючий обов'язки місь 
roпови - секретар ради 

І.В.Сапожко 

І. 

. 
• . ' 



ПОДAВllЯ: 

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

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського Голови 

І ~ 

с.А.МаЙбороДl 

В. В ,Руденко 



Додаток 2 

до Порядку проведення аукціону з 
про~ права орендИ земельної 
ділянки в м. Бровари, 
затвердженого рішеННJIМ 

Бро~ської міської ради від 

N~БЗ;;~1!Ь-~ 2010 р: 
Журнал реєстрації 

31lЛВ Учасників аукціону 3 IIPOdtl3ICY IІрава оренди ЗЄ.lJfел"ноі ділянки 

І. реєстрацШвий номер 
OO~~ __ --__ ----------__________________ __ 

2. Дата реєстраціі; номер 
доручеввяо _______________________ _ 

3. НailмевувВlПlJ( Учасника - ЮРИДИЧНОЇ особи 

4. ПрїЗlIJIЩе. ЇМ'JI та по-батькові Учасника - фізичної особи, або представника Учасника-
ю~mособи _____________________ _ 

s. Місцезнаходzеввя або місце проживaIПIJI Учасmпcа (поштові 
p~~)~------------------------------

6. Бamdвcьхі 
~DізmmL-____________________________________ ___ 

7. документ про сплату реєстраційного внеску 

8. дОкумент про сплату гарантійного внеску 

9. ДОкумент про оплату інформаційного пахету 

10. З земem.вою дiшuпcою ознайомлений 

11. З правИJIВМИ проведення аукціону 
(підпис) 



03ffalbmенИn і зroден 

-
12. З nopJUlК0M ОJШати З~ придбаний 

o(irsr ознайомлений 1 зrоден 

13. КаРПУ Учасника аукціону одержав 

J4.1з савкцїІМИ за порушеННJI правил 

ознайомлений і зroден 

lS. Достовірність даиих. внесених до 

журналу реєстрації. засвідчую 

Документи у ICinькocтї. _______ .....:apкymiB 

~~---------------

Виховуючий обов'оки МЇськоrо 
roловв - секретар ради 

(підпис) 

(підпис) 

(підпис) 

(підпис) 

(підпис) 



ПОДАННЯ: 

земельного відцiny, за пропозицією 
постійноі комісіі з питань 
розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій -
виконуюча обов'язки начальника 
земельного вjдцілу - засtyПНик 
начальника ~') 

ПОГОДЖЕНО: 

ЗаС'1)'ПИИІ( міського голови 

11 , \ 
! :! 

. --"'" 

С.А.МаЙбоnn 
""да 

В.В.Руденко 



Довідка 

Додаток 3 

до ПОРRДКУ проведенНJI аукціону з 
продаЖу права оренди земenьноі 
дiJuпncв в мо Бровари, 
затвердженого рішеВНJIМ 

БРО,~СЬКОі міської ради від 
:.tfl~P.,t. 2010 р. 

N! б.:. Т,. 1f-t'.o-

,по Omp'iA,aHНR дOНJ1A'ЄHII,iB від УчаСІІuка аукціону з IIPOdfl3lCY права оренди "r оо ~. 
ЗЄА,єл,но, uUlЛнкu 

ЦІ довідка видана Учаснику аукціону з продажу права оренди земельних ДЇJUmOK в 

Мо Sровари ---:::--:--=-;:-:;::-::::~==::;-:;L!::::::~::L-===-========-====:::;==;::;-(nPЬDIsщв' ім' .. по-баТJoКОDі фЬичноі особн, повне иаЯмеНУВВННJIIOРllJllAНоі особи) 
Ішму,що _________________________________________ ___ 

--

.... . (нaJlмeнyвВННII VПОDНОВllЖeноі особи) 

пpийвni ваС1)'ПВі документи: 

ВВКОВУЮЧИЙ обов'JJЗХИ місьхоro 
roпови - секретар ради 



ПОДAВllЯ: 

земельного відділу, за пропозицією 
постійної комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій, 
земельних вjдносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій -
виконуюча обов'язки начальника 
земельного відціny - заступник 
начальника $l/t І),''). 

ПОГОДЖЕНО: 

Зас'l)'JППП( міського голови 

/ 

. . . 

С.А.МаііБОРода 

В.В.Рудевко 



Додаток 4 

до ПорJUtКy проведеВJIJI аукціону з 
продажу права оревдп зеt.leJlЬиоі 
дшJПUcи в М. Бровари, 
за11lердженоro рїmеlПlJlМ 

Бр9.JI~рСЬКОЇ t.IЇськоі ради від 
,;q,11!1:.,t2~ 2010 р 

Н! "4=tf~~ . 

Інформаціііна картка на лот 

Дата проведеВRJI аукціону - <с_» 200_ року. 

НaftмeвyвaВRJI ЛОТУБ - право оренди зеМeJlЬиоі дiтnпcн площею __ nІ, 
poяamОВ8Воі за адресою )1. рова ри, ____________ _ 

Цільове призначеRВJI земельної дiтnпcн - _____________ ~ 

СІрок оренди - років. 

Розмір оревдвоі ПJlати - rpивень на рік. 

Стартова ціва Лоту-______ rpивень. 

(IIIICIIUI. niдпnс, прізвище та івіціlШll пpeJlctaВRПJaI УПОВИОJWEeвоі особи) 

мп. 

Впоиуючий обов'JI3ХИ мicьxoro 
roпови - секретар ради 



ПОДАВНЯ: 

земельного відцілу, З8 пропозицією 
постіІіної' комісії З питань 
РОЗВИТКУ та бnагоуC'1J'ОЮ територій, 
земельних відносин, архітеraypи, 
будівництва та інвестицій
виконуюча обов'юки начальника 
земельного відділу - заступшпс 

иаЧ8JlЬИиха ~ИJ 1 

ПОГОДЖЕНО: 

ЗаC'l')'JIВИx міського голови 

С.А.МаНБОРода 

В.В.Руденхо 



-

ДодатокS 

до Порsщxy проведенНJI аукціону з 
продажу права оренди земельної 
Д1JIJПIJ(И в м. Бровари 
затвердженого ріше~ 
БР~РСЬК~і JdicLKoi ради від 
~t,~tQ~ 2010 -
НІ! ?'&--ІІ(-О!Г р. 

Картка учасника аукціону 

Дата проведеВJIJI аукціону - сс_)) ____ 200_ роху. 

НвJtмевувlUDlJl учасвика --------------___ --.: 
Прізвище" ім'. та по-батькові предстввниха учасника - ________ _ 

Лот. ваJIКИЙ претендує учасник: ---------------

(1IIICUI.11iatmc. npiзвИ1ІІ.С та ініцівпк представника Уповноваженоі особи) 

м.п. 



(J'ОРО"'НЯ сторона) 

Умови проведення аукціону 

l.иnUlг 3 ОорядN1 проведення aYI(~iOHY 3 IІродаЗIСУ IІрава оренди 3ЄЛlел6Н .. 
І" дІЛЯнки) 01 

4 1 Аукціон ПРОВОДВТЬСJl організацією, яка проводить . 

РУ• 'з уповноваженою особою не раніше ніж через 30 дне a~IOH, на. підставі 
JiO::Soi інформації про провеДННJI аукціону. Ів ПІCJIJI опyбniкувВIПIJI 
ОФ • • б . 

4.2. на ayкцt~IO ~ожуть утн присyrнl Зареєстровані учаснИІСИ Сіх представниtcи), 
npcдc18ВНПJOI op~B ~cцeBOГ~ самоврядуввнНJI м. Бровари, засобів масової інформації та 

JCИX орГ8ll1Зацій. Іишl особи можуть бyrи присyrні на а:укц' . 
rpoмвдcь б А . ІОНІ за згодою 
увоввоважекої осо И. )'ІЩ10Н проводиться за наявності Не менше двох Зареєстрованих 

~. 
43. У день ~OBeдeВВJI ~yкцioнy О~Обою організацією, яка проводить аукціон, 

upaвoдmьCl peєcтpaц1Jl приcyrнlХ УчаСНИК1В. Учасник (його представник) зобов'язlUIИЙ 
uprд'JВПТII паспорт та (ДJIJI представ~в учасників) доручеННJI на вчинеННJI дій під час 
aysФову, зокрема участь ~ TO~~ та пlДПИСВННJI прот~коny про результати торгів. Шеля 
JIiOfO представиик оргашз~l, ~ прово~ аукцІОН, видає учасвику таБJlИЧК)' з 
.-ром, ва повертаєтьСJl шели заюнчеВНJI ayкцtoнy. 

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

4.4. ШCJUI оголошеВВJI початку проведенНJI аукціону представних організації, па 
IIJIOIOДIIТЬ аУкціон, ОЗН~ОМJПOє Зареєстрованих учасmudв та присутніх на аукціоні осіб з 
IICВOВJIIIМИ правилами проведенВJI аукціону (в частині, що безпосередньо стосується 
ВРОВеДеВІІІ аукціону піели цього оголошення) та оголошує інформацію щодо: 

• характеристик земельної дimппcи (місцезваходжеННJl, площі, цільового 
DpIDIII'ІеВІІІ. можливі види фувхціонвльвого використaRНJI земельної ділянки, умови 
DPCIДII тощо); 

• зaraш.ноі кількості зареєстрованих Учасвихїв, допущевих до аукціону; 

• стартової ціви лоту. 

4.5. Проводить аукціон Ліцитатор в наступному порядку. 

Аущіои починається з оголошеRВJI Шцитатором характеристик лоту та стартової 
lІіВВ. JIraЦO протягом трьох ХВИJIИВ піели триразового оголошеВНJI стартової ціви ніхто з 
~овавих учасmпdв не висловив баж8ИIIJI придбати лот за ціною, оголоmен~ю 
1IUIraropoltI, або таке баж8ИВJI вислови лише один Зареєстрований учасник, ayкцtOH 
--єrьcя. 

у разі КОПИ про готовність придбати лот за стартовою цівою сповістили не менш JП( 
АІа ~OBaвi учасвихи ліцитатор збільшує стартову ціну, запроп?новаву 
~~овавим учасником Iw:W: _ ціва) на крок аукціону з поД8JIЬШИМ ПОCJI1доввим 

• ~". ' ТТ:-70РОМ за погоджеНВJIМ 
1~ Ц1JJИ. ЗначеRВJI кроку a~10ВY B~o~ЄТЬCJl JUЦП&& 

РОМ У межах до 1 О відСОТКІВ стаРТОВО1 ЦІВИ. . 
~~авим учасникам, md відмовилиCJI придбати лот за стартовою Ц1ВОЮ, 

ВВесІСИ Не повертаються. 
у ха • • про намір придбати лот за 

~0J0A1 a~oвy Зареєстровані учасRИICИ пов1ДО~ТЬ ВІ таБJIИЧICИ з номером, 
~ Лі~тором ціною двома способами: ~IДВJI'1'"f. опонованої ліцитатором 

ДО JI1Цитaтора, що засвідчує прИЙВJlТfЯ Ц1ВИ, запр 



(ПРIIЙнятnr ПРОП~ЗlЩіі цi~ без roлосу), або пiдшrrrJlAI табnИЧКІI з одночасним 
оro.nошевнJIМ C~OЄI П~О~ОЗНЦlI стосовно ціНИ лота, па повинна бyrи бinьШОJО, ніж названа 
.niЦlIТВтop~M ~IHa. "ІІНІМУМ на один крок аукціону, але обов'язково ІСр8mою кроку 
(пропозицUl ЦІВИ З ronocy). 

Якщо ~апр~поноваиа Зареєстрованим ywrасником ціна перевиШ)'є оголошену 
.niцитатором ЦІну, ЛІцитатор називає номер ywrасника і повідОМЛJIє про його пропозицію. 

у p~i копи цін&, З~'ропонована з голосу одним із Зареєстрованих ywrаснихів, 
більша за ЦІНу, .оrолошену ЛІЦитатором, вne не кpama кроку аукціону, Ліцитатор трактує 
ТІІХУ ПРОПОЗИЦІЮ JIX згоду Зареєстрованого ywrасника збільшити ціну на відповідну 
JCЇJIЬкicть кроків аукціону, називає номер цього Зареєстрованого учасника і запропоновану 
иuм ціну, кратну кроху аукціону. 

МОВЧВRRJ[ Зареєстрованого учасник&, що першим піднJJВ табnичxy З номером піCЛJJ 
. оroлошеRИJI ліцитатором ціни, трактуєтьсв п згода Зареєстрованого ywrасRИ1C8 на 
запропоновану Ліцитатором ціну. ПіCЛJJ цього Ліцитатор називає номер Зареєстрованого 
учасника, що першим піДRJJВ табличку, і оголошує наступну ціну, збільшену на крок 
аукціону. 

У разі копи ПРОТJIГOм трьох хвилин піCЛJJ триразового повтореННJI останиьої ціни не 
буде запропонована вища цін&, Ліцитатор закінчує торги за лотом одночасно з ударом 
аукціоввого молотка та проголошенням слова "Продано", називає ціну продажу лота, 

. номер ПеремоЖЦІІ і викликає його ДЛJI підписанНJI протоколу, JIКИЙ ведетьСJl під час 
аукціону. 

4.6. За результатами аукціону оргавізацїи, JIКВ проводить аукціон, СICJПIДВE ПРОТОКОЛ 
в вому зазначає: 

- назва лоту; 

- стартова ціва лоту; 

- результати торгів (остаточна ціна продажу); 

- прізвище, ім'я та по батькові або Н8ЙМенувВRНJI ПеремоЖЦJI. 

4.7. Протокол аукціону підписуєтьCJI Переможцем і Ліцитатором та затверджуєrьси 
Уповноваженою особою у день проведевви аукціону. 

Одразу ПЇCЛJJ зВJCЇИqеВВJI аукціону підпиcaвd ліцитатором протокол аукціону 
передаєтьСJJ уповноваженій особі. mcnи сплати перемо~ем коміс~йвоі винагородн в 
розмірі 4% від OCТВTOIJВOЇ ціви продажу лоту в строк не БІЛЬше З ДІІ1В з ДIIJI проведеВВJI 
а)'JЩiову Уповноважена особа передає перемохщю ВИТJIГ з протоколу. 

Переможець, пий відмОВИВСJJ від ПЇДПИC8RВJI протоколу, ~озБВВЛJIєrьси права ~a 
подальшу участь в аукціоні. До протоколу ~НОСИТЬСJl з~с про ВІДМову ПеремоЖЦJI ВІД 
його ПЇДПИCВВJIJI. у цьому разі протокол П1ДllИсуєтьCJI Ліцитатором та ~атверджуєrьCJI 
Уповноваженою особою у день проведеllRJl аукціону, сума гарaиnйвого внеску 
Переможцю не повертаєтьCJI. 

За умови H8JlВHOCТЇ достатньої кількості Учаснихів, що в~ИJIИ б8Ж8ИJIJI придбати 
лот, Уповноваева особа ПОНОВJПQє торrи У день проведеRВJI аyкцtоиу. 

4.8. Кошти сплачені Зареєстров8ИІІМ учаСRИJCом JIIC реєстраційний внесок та за 
іиформаційвий пвхет повернеJППO не ПЇДJШ'8JOТЬ. 

4.9. Копія Протоколу та документи, що п~е~ сплату Переможцем 
lR3наченої за результатами аукціону ціни ЛОТУ BIДIJOBIДRO. до yxпaдeH~ro доroВОРу 
К}'Півлі-продажу права оренди є підставою ДJIJI приiюnтя рuпеИВJI ОрганІЗатором про 



yJCJIодеиВJI між БроваРСЬКОIО міСЬКОIО радОIО та Переr.sожцем договору оренди зеМeJJЬноі 
дiJJJВКП• 

4.10. Усі спо~и (розбіжності) щодо порцку проведеИНJI аукціону розв'азуютьсн 
(врerynьовуються) пщ час ЙОГО проведення орraнізвцїєю, JIКВ проводить аукціон, за 
поroджеlПUllt13 представником Уповноваженої особи. 

4.11. ГарантіАиий внесок перераховуєтьсн всім Учасникам відповідно до пункту 7.2 
цьоro ПОрJlДIC)' на їх поточні рахунки, зазначені в документах, JПCЇ дoдВlOТЬCН до ЗВJIВи про 
участь в a~OHi. крім Переможця та Учасників, ню не ВИJlВИnИ бажання придбати пот за 
CТDPТOBOIO ЦІНОІО. 

4.12. РеєстраціАиі внески повернеННIО не піДlUП'ВЮТЬ, крім випВДJCЇв, передбачених 
ЦВltI ПОРJlДКOМ. 

4.13. під час проведенИJI аукціону (від моменту його початку до заверmенНJI) не 
Д03BOnНєrLCН: 

- втручВИНJI В будь-JIКИЙ спосіб У торги осіб, що не зuвnені в торгах за конкретним 
потом; 

- переміщеИВJI у залі, де ПРОВОДlТЬСJl торги, без дозволу Ліцитатора; 

- вчивеRВJI iвmиx дій, що порушують ПОРJIДок проведеНRJI торгів. 

4.14. Ліцитатор ДnJI усунеИRJI порушень та поновnеИНJI поридку має право: 

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

- вимarати від Зареєстрованого учасника чи присутньої особи ЗВnИDlИіИ зал торгів 
за неодноразове порymеИВJI поридку проведеНRJI торгів; 

- тимчасово припинити проведеИRJI аукціону та огоnосити перерву у разі 
порушеВВJI Зареєстрованими учасниками правил проведеИRJI торгів. 

Виконуючий обов'JI3КИ міСЬКОГО 
ГОnОВИ - секретар ради 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу. за пропозицією 
постійної комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій. 
земельних вjдносин. архітектури. 
будівництва та інвестицій -
виконуюча обов'язки начальника 
земельного відділу - заступник 
начanьника 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

\ , 
І · 

. , 

\ . '\.' \ 

С.А.МаЙБОРода 

В.В.Руденко 



Договір 

Додаток 6 

до ПорЯДlC)' проведеНJlJt аукціону з 
продажу права оренди земельної 
д1ЛJПIІСИ в М. Бровари. 
затвердженого рішенRRМ 

БрOj!РСЬКОЇ Мjської рвди від 
t'(,{,)Mfla&.~ 2010 ро 

НІ! (§.3б -,p~-O!) 

купіВJIі-продажу права оренди земельної діЛЯИКl1 

м.Бровари СС_)) ____ 200_р. 

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

_____ з однієї сторони. та 
(ввдапі - Покупець) в особі ---------------. -Щ-О-ДJ-·є 
ва підставі ____________ • з другої сторони. уклвnи цей доroвір про 
ВDIJI8ДeHe вижче: 

1. Предмет доrовору 

1.1. Відповідно до результатів аукціону з продажу права оренди земельної дimппcи. 
підтверджених протоколом аукціону Н!!_ від «_» 200_ року. Продавець 
передає. а Покупцеь оплачує та приймає право оревди земельної дimппcи. зазначеної в 
JJ)'JIIТi 1.2 Д8Воro Договору, ва умовах, звзначених JI пymcтi 1.3 Aaнoro Доroвору. 

1.2. Договір поmвpюєтьCJI на право оренди земельної дimппcи визначеної 
ІІІСТУПИИМИ характеристиквми: 

• МЇсцезнаходжеRRJI: м. Бровари. ____________________ ; 

• пnоща- ra; 
• цШьове призвачеRВJI-_____________________ ~: 

• НIІІВИі обмежеВВJI та оБТJlЖеRВJI-_________________ -Jl: 

• нормативиа грошова оцівха - rpивень. 

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

• C'l'pOK оренди - рохів; 

• Dpeuднa плата - грввень на ріх. 
Iвmi умови оренди визвачаються доroвором оренди земcnьної дimппcи, JПCИЙ 

CtoРОІІІІ УКЛадуТь ва підставі даного Доroвору. 

2. ЗОБОВ'взавВR сторін ' 

і," : ..... 
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" 
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І 
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2.1. Продавець зобов'язується: 

2.1.1. Передати По~цеві право оренди земельної дiтoucн DlJlJlXОМ укладено 
Aoro80PY оренди земелЬНОI дWlIПСИ ПРОТJlГOr.1 _ капендарних днів з моменту укладеНIIJI 
_oro Доroвору. 

2.1 :2. Нада,?, Покупцеві всю інформаціlО щодо харвктеристих земельної ДЇJumки, 
зазначеНОI в ПУНКТІ 1.2 Даного договору, та умов ії використання. 

2.2. Покупець зобов'язується: 

2.2.1 •• Опла~ вартість придбаного права оренди земem.ної дiJumки протягом 5 
(о'ати) бamaвсьхих ДНІв з моменту укладення цього договору. 

2.2.2. ПриAmrrи від ~р?давця право оренди земельної дiJUmки lПJIJIXом укладеНIIJI 
AOro80PY оренди земелЬНОI дШJIНКИ протягом 1 О (десяти) кanендарних днів з моменту 
)'КJIвдeВ1lJl даноro Договору. 

3. Порвдок розрахунків 

3.1. Покупець оплачує придбвке право оренди земельвої дiJuппcи ШJUlXом 
перервхувlUUlR кошriв ва банківський рахунок Продавця, зазначений в цьому договорі. 

3.2. Вартість права оренди земельної дiJumки, визначена за резуnьтатами аукціону з 
продucy права оренди земельних дimmок в м. Бровари згідно з протоколом аукціону 
Не_ від «-)) 200_ року, становить гривень. 
З ypaxyв8ВIIJIМ попередньо СІШаченого Покупцем гаравтіЙRоro ввеску в сумі 
_____ гривень оплаті за цим договором ПЇДJuIraє гривень. 

3.3. Покупець зобов'язується ОІШатити вартість права оренди земельної дiJuппcи в 
повному розмірі прот.srом 5 (п'яти) банківських днів з моменту укпадеRВJI даноro 

ДоroВОРу· 

4. ВЇДповїдальвість сторін 

4.1. У випадках невиковaнu або неналежного ВИ1СОвaнвJI зобов'JIЗВИЬ передбачених 
цим Доroвором, Сторони несуть відповідanьність згідно з чиввим зuонодввством 
Украіни. 

4.2. Сторони не несуть відповідальвість за пор~еВRJI своіх зобов'язань за ~ 
Доroворои, JПCЩо тахе порymеВВJI було ВИКJIИКIIВо зМІНами в чиввому зuоводавСТВI 

Украіни. 

4.3. В разі порymеВВJI Покупцем пункту 3.3 даного Договору Продавець має право 
відмовитися від yxnвдeВВJI доroвору оренди земenьної дiJuппcи. В цьому ВИПВДХУ даний 
Доroвір вважатимстьCJI припиненим в одностороввьому порJJДКy з моменту отримlUlВJl 

Покупцем повідомnеввя ПроД8В1VI про відмову B~ договору. Сплачений Покупцем 
raраатійвий внесок в цьому ВИПВД1СУ повервенвю ве ПlДJlJll'ВЄ. 

S. Форе-МlUКорві обставиви 

5.1. Сторони звїJIЬВJПOТЬCJI від відповідальності за часткове або пов~е невИJCОН8ВВJI 
зобов'JI3ВJIЬ за цим Договором, JПCЩО це вевикон8НJUI є примим. наCJПДКОМ обставив 
lJепереборвоі СИЛИ, щО вивикли піCJIJI підпиC8ВВJI Договору, JIIQ Сторони ве могли 
передбачити та попередити. 

6. Термін діі AoroBopy 

. 
оо 



6.1. Договір набуває чинності 3 момету підпИСа8U йоrо Сторонами і діє до йоro 
остаточного ВИ1СонВIIНJI. 

6.2. Одностороннє розірввнu даноrо ДоrовоРУ допускаєтьСJl викmoчио в вип8ДІС)" 
383нвченому в пункті 4.3 дaнoro Доroвору. 

7. PeкabllTH сторів 

Продавець 

Броварська міська рада 

07400, М. Бровари, вул. rarapїHI, І s 
пlр ____ _ 

Виконуючий обов'JI3КИ МЇськоrо roлови -
секретар ради I.В.Сапожко 

Впонуючий обов 'JI3КИ мїськоrо 
roлови - секретар ради 

Покупець 



ПОДАННЯ: 

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

ПОГОДЖЕНО: 

Зас'1)'ПВИК міського голови 

С.А.МаЙБОРода 

/ 
В.В.РудеIПСО 



Виконуючому обов'язки міського 
гоnови - секретарю ради 

Сапожку І.В. 

ПОДАННЯ 

Просимо розглянути на черговому засіданні Броварської міської ради 

пИТВНIUI про продаж права оренди земельної ділянки орієнтовною площею 
0.0316 га, розташованої по вул. Лісовій,2: 

1. Продати право оренди земельної ділянки орієнтовною площею 
0.0316га, розташованої по вул.ЛісовіЙ,2, ПIЛJlхом проведення аукціону. 

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

3. Визначити уповноваженою особою на підготовку та проведення 
аукціону комунальне підприємство Броварської міської ради 

сdJровариінвестбуд». 

Виконуюча обов' язки начальника 
земельноro відділу - заступник 
начальника С.А.майборода 

БІJоварський МВ:К 

Вхідппй ом! ~ ~ 1"'(J; 
"~,, о! 200 • 
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