
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИlвської ОБЛАСТІ 
РІШЕННя 

г 
Про продаж права оренди земельної ділянки 

орієнтовною площеlО 0,1288 ra, розташованоі по вул.КиївськіЙ 

РОЗГJIJIИYВши подання земельного відділу від 12.05,2010 року Н!! 447 про 
продаж права оренди земельної ділянки орієнтовною площею 0,1288 га, 
розташованої по вул. Київській, керуючись ст.16 Закону Украіни "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 комісії з питань розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, будівництва та інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Продати право оренди земельноі ділянки орієнтовною площею 
0,1288 ra, розташованої по вул.КиївськіЙ, шляхом 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 
(сБровариінвестбуд». 

4. Контроль за виконанням цього рішення . .?ОКJIасти на ~остійиу 
Комісію з питань розвитку та благоустрою терИТОрІИ, земельних ВІДНОСИН, 
аРхітектури, будівництва та інвестицій. 

ВИІСОВУЮчий обов'язки міського 
голови - секретар ради 

М.Бровари 

від 20 ~8.ВИJI 2010 року 
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ПОДAllllЯ: 

о іnv за пропозицією земельного ВІДД-."" 

постійної комісії з стр ПИТ:::територій, 
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УДІ бов"язки начальника виконуюча о О О ник 

земельного ВІДДІЛУ - зас~ О 
начальника земельного ВІДДІЛУ 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступюпс міського гапави 

С.Л.МаЙБОРода 

В.В.Руденко 

Начanьвих юридичного відділу с- ~' І.Г.Лавер 

Начальник управління 
МіСТОбудуВанпя та аРхітектури_ 
ГОЛовний архітехтор міста 

., . . 

Л.Є.Рибакова 

Н.І.Гнатюк 

N с.в.I1iддyбвJК 



Затверджено 

Рішення Броварської міської ради 

від 20 травня 201 О р. НІ ~3I'-H~ 

Порядок проведення аукціону 3 продажу права оренди 
земельної ділянки 

ПорІДОК проведенlUI аукціону з продажу права оренди земельн - . ( . 
б ний' • 01 ДІЛЯнки НВДМІ-

порядо~) розро пе ~ІДПОВІДНО до Конституції Украіни, Земельного кодексу Украіни 
господарського "?' Цившьного кодексів Украіни, Бlоджетного кодексу України Законі~ 
украіНl1 «Про МІсцеве самовр~ання ~ Украіні», «Про оцінку земель», «Пр~ оцінку 
_Нв. "Іайвових прав T~ профеСІЙНУ ОЦІночну діяльність», «Про оренду землі», інших 
иоРМВТІIВВО-ПРавових ІІХТІВ з питань реГУЛlовання земельних відносин в Україні. 

1.3аraльні ПОJlожении 

1.1. Цей Поридок визначає процедуру підготовки, організаціі та проведення 
:seмeJIЬИОro аукціону Сдanі - аукціон) з продажу права на оренду земельної дinRнки 
313иачеиої в пункті 1.2 цього Порядку. ' . 

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

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

- raравтійниА внесок - внесок, JlКИЙ має сnnатити претендент до подання заяви на 
участь у аукціоні як забезпечеНИJI своїх зобов' JlЗань в разі перемоги у аукціоні та JlКИЙ 

CXJI8ДIЄ 10% від стартової ціви лоту; 

- зареєстрований учасник - учасник, JlКИЙ, оnnатив реєстраційний та гарантійний 
ввески та зареєструвався перед початком проведення земельного аукціону; 

- земельна діливка - земельна дinRнкa площею 0,1288 га, розташована в м. Бровари 
по ВУЛ. Київській, з цільовим призначеННJIМ - землі комерційного призначенНJI; 

- крок аукціону - мінімальна нвдбавка, на яку в ході аукціону здійснюється 
підвВЩСIIНJI стартової та кожної наступної ціни лота; 

- ліцитатор - представник організації, Jlка проводить аукціон, - фізична особа з 
відповідною підготовкою тalабо досвідом проведенНJI торгів, яка безпосередньо 
ПРОВОдиТЬ торги ва аукціоні; 

- пот - право на оренду зс:мenьної ДЇЛJIНКИ з визначеними умовами її оренди, що 
ВUctaвJurєтьCJI дmr продажу ва аукціоні; 

-ОРraнiзатор - Броварська міська рада; 

- організація, яка проводить аукціон - спеціалізована ~рх:аніз~iR, ~a має неОб~ідні 
:;:?BcдeННJI аукЦіону приміщенНJI, обладнанНJI та фахІВЦІВ з ВІДПОВІДНИм ДОСВІДом 

• 
-орендодавець земельної дimппcи - Броварська міська рада; 

. і аукціону запропонувала за лот - переможець - особа з числа учасНИКІВ, яка У ход 
lІaliвnщy ціну; . . 

.-., 
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_ рсєстраціRниR внесок - внесок ЯКІІЯ 
• • 1'1 ,претеllдеllТ сплачує за реєстраціlО його як 

VIIВСllllка аукЦІОНУ І яки.1 спрямовується на покриття • 
І . 'й б витрат ЩОДО проведення аукЦІОНУ' 
розмір рсєстраЦI Iloro Вllеску осо 010 становить 17 (сімнадцять) ГРllвень; , 

_ стартова uilla - ціна права ІІа оренлу " . .. • '. земеЛЬНОI ДІЛЯНКИ, з ЯКОІ розпочинається 
продаж лота на аУКЦІОНІ, 

• - уповн~ва)Кена особа - визначена БроааРСЬКОIО міСЬКОIО радОIО юридична особа, 
JJC8ЗДIПСНIОЄ ПlДготовку лота до Продажу на аукціоні; 

- уповноважена особа y:aCHII~a - oco~a, яка діє в інтересах претендента на підставі 
НIJIСЖНI1.. ЧlfНОМ ОформлеНОІ .. ДОВІреНОСТІ або статуту (положення, засновницькоro 
AOroBOPY) учасника -IОРlfДlfЧНОI особи; 

- учасник - особа, яка відповідає встановленим цим Положенням та чинним 
звконодuством вимогам, подала відповідні документи та зарсєстрована Виконавцем 
відповідно до цьоro Положення. 

1.3. Орендарем земельної ділянки може бути громадянин України та іноземної 
державlf, особа без громадянства, українська та іноземна юридична особа. 

1.4. РішеllНЯ про надання земельної ділянки в оренду за результатами аукціону 
затверджує Броварська міська рада на підставі Протоколу аукціону та документів, що 
підтверджують сплату Переможцем визначеної за результатами аукціону ціни лоту 
відпОВідно до уклвденого договору купівлі-продажу права оренди, 

1.5. Уповноважена особа має право відмовитися від проведення аукціону не 
пїзиіmе. ніж за 10 днів до Яого проведення з обов'язковою публікацією офіційної 
інформації про скасування аукціону із з&Значенням причини скасування на офіційному 
caitri міськоі рвди у мережі Інтернет. Рішення Уповноваженої особи щодо відмови від 
ПРОВСДСНВJI аукціону може бути скасоване БроваРСЬКОIО міською радою. 

Повідомлення про скасування аукціону не пізніше ніж наступного дня після 
ПРllЙВlТrя рішення про його скасування надсилається Організатором усім учасникам, які 
ПoдaJJП ЗВlВи про участь в аукціоні та ліцитатору. 

у разі скасування аукціону Уповноважена особа повертає учасникам рсєстраційні 
11 raравтійні внески, сплачені ними у зв'язку з поданням зВІВ про участь в аукціоні, не 
пізнішс ніж протягом п'яти банківських днів. 

РішеННІ про скасування аукціону може бути оскаржено в судовому порядку. 

1.6. Контроль за підroтовкою та проведенням аукціонів здійснює Організатор 
безпосерсдньо або через свої органи. 

1. Повноваження щодо організаціі та проведення аукціону 

2 1 З б' .. ; '""'товки та проведення аукціонів, Броварська міська " метою езпосереДНЬОI п~. v 

рада DpИЗначає Уповноважену особу. 
2.2. Уповноважена особа має наступні повноваження: 

-здііісНlОЄ підroтoвку лоту до аукціону; • 
. умови учаСТІ в аукціоні, &bat - ~ПРИЛЮднює інформацію про проведення аукЦІОНУ, 

Оlу ІІД проведення аукціону; • 
. . фацією щодо проведення аУКЦІОНУ (в 

'І - забезпечує ознайомлення УчасНИКІВ з ІВ орм . 
Оlly 1іИcni з цим Порядком), інформаціЄІО по лоту, умовами оренди, 

-DРиЯмає документи від Учасників; 

. '-

і і'-
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- відкриває окреr.шR баlfкіаСЬКlfR рахУIІОК дnя обслуговування аукціонів; 
- ліЦllтатора УКЛВДl1С договір з органіЗвціЄIО, яка проводить аукціон; 

- ПРltRм~є B~Д УчаСНltків реєстраціВIІі та гарантійні внески, реanізує інформаціЯкі 
nuet11 по аукЦІОНУ, 

- ~epeдaє організації, яка ~роводить аукціон, документи, необхідні Д1IJI реєстрації 
учаСНJllоа в день проведення аУКЦІОНУ та проведеННІ аукціону; 

- пове~тає сnлач~ні гарантійні внеСКlі Зареєстрованим учасникам, які не перемогли 
в аукціоні (КРІМ ВIІПадКIВ, визначених цим ПоложеНIIIМ); 

- піCJUI ПРltйнятrя РіwеНlfЯ про надання земельної ділянки в оренду за результатами 
аукціону, перераховує на ВlfзначеНIfА БроваРСЬКОIО міСЬКОІО paдOIO рахунок гарантійні 
BHecКlI Переможця; 

- приймає рішення про припинення тalабо поновлення аукціону У випадку 
вПJВJIенНR порушення порядку проведення аукціону, яке може вплинути на ЙОГО 
результаТІ!, а такжо у інших випадках, передбачених цим Порядком; 

- приймає рішення про поновлення торгів по лоту або припинення аукціону, у 
вnп8ДКУ коли Переможець відмовився від піДПlfСання протоколу аукціону; 

приймає рішенНJI про визнання недіRсними результатів аукціону в разі 
ВІІІ8ЛенНR після закінчення аукціону порушень. Ікі вплинули (могли вплинути) на його 

результати. 

2.3. Організація, яка проводнть 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 
ПРШfає рішення щодо допуску на аукціон третіх осіб; 

- самостіііио призначає ліцитатора для проведення аукціону; 

-забезпечує ДОТРИМВННJI порядку під час проведення аукціону; 

-спадає протокол про результати аукціону. 

3. Підготовка лоту до продажу на аукціоні 

б· н місяць та включає забезпечення 3.1. Підготовка аукціону триває не ІЛЬШ як оди б • 
О • П рядком) уповноваженою осо ою. 
РI1НJЗатором або (у випадках визначених цим о 

• ..' та та затвердження стартової ціни лота; 
- замовлення експертної ГРОШОВО1 оцІНКИ ло rвердженоі постановою КМУ 

~epтвa оцінка проводиться відповідно до ~етоди~, за овленоі за езультатами 
вtд 11.10.02 р. N!!IS31. Стартова ціна лота ДОР1ВНІОЄ ЦІНИ, встаи Р 
_еРТНОі грошової оцінки; 

.. n;nIJНКИ' 
-ВИГОТОвлення технічного паспорта земельНО1 ~... , .. • 

права ореНдИ земельНОІ ДUIJIНКИ на 
btr..: -. опрнmоднення повідомлення про продаж 
-J''ЧІDlІ1 l1D1яxом: 
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- опублікуваНllЯ ОГОЛошеНllЯ в . Б "'. 
газen роваРСЬКОI МІСЬКОЇ ради «Броварська nallopIlAIO)) то на веб-саАті Броварськ"' ". . • 01 МІСЬКОІ ради ІЗ З03начеННnI розr.IIРУ 

то ftllСЦС3llоходження земелы�оїї ділянки, іі цільового призначення, номера 
телефону, зо ЯКllltI можна ОТРІlмати додаткову інформацію; 
- розміщеllНЯ на земелыlйй ділянці рекламного інформаційного щита; 

- передачу відповіДlllfХ матеріалів Організатором Уповноваженій особі; 

- підготовку організаціАlfо-розпорндчоі та технічної документації щодо проведення 
аукціону; . 

- ПРJfЙНJПТIl заяв ІІа участь в аукціоні. 

З.2. Аукціон проводиться ВИКЛJQЧНО за умови виконання зазначених в пункті З.1 
цього Порядку. 

З.3. Документи щодо лота, який виставляється на аукціон, ФОРМУЮТЬСJl 
Уповноваженою особою в окрему справу і після закінчення аукціону передаються ЙОГО 
переАlОЖЦJО за УМОВІІ, щО він здійснив відповідно до договору купівлі-продажу права 
орендп земельної ділянки розрахУНКI! за ПРlfдбвний на аукціоні лот. Переможець піcmr 
ухпвдеиия договору оренДІ! земельної ділянки, передає його для державної реєстрації в 
ycтaнOВJleHoMY порядку. 

З.4. Умови, оголошені перед проведенням аукціону, під час укnадення договору 
оренди зміні не піДJIЯгmоть. 

З.S. Броварська міська рада затверджує технічний паспорт земельної ділянки, що 
ВИcтaвJUlється на аукціон, дату проведення аукціону та істотні умови договорів оренди. 

З.6. На підставі рішення Броварської міської ради Уповноважена осоБІ. не пізніше 
ІХ за зо днів до проведеННIl аукціону ОПрИnIОДНIОЄ в газеті Броварської міськоі ради 
«Броварська панорам&)) та на веб-саАті Броварської міської ради у мережі lитepнer 
офіціАну інформаціlО про проведення аукціону. 

З.7. Офіційна інформація про проведення аукціону має вкnючати такі відомості: 

- дату та час проведення аукціону; 

- місце проведення аукціону; 

-характеристики лоту, що виставляється на aYKЦ~OH, із зазначенням: 

- місцезнаходження земельної ділянки; 

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

_ містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділинки; 

- стартової ціни лоту; 

-умови участі в аукціоні; 
-розмір гарантійного та реєстраціЙНОГО внесків та ПОРЯДОК іх сплати; 

- вартість інформаційного пакету; оо 
організаторІ. УповноважеНОI особи, 

Jri",_ - найменування та місцезнаходження '""О ву інформацію та дізнатися 
""'"\IIIl&ТOpa Ф можна отримати ДОДВ&А • • де ... номер теле ону, за яким мельноі дїЛJIНКИ теХНІЧНОЮ 

МОЖНа ознаRОМJfТИСЯ. з технічним паспортом З~ • 
Цоkyt.sентацією із землеУСТРОIО, проектоМ договору оренди, 

• І 



s 
- дату. по~атку та закіllчеlfНЯ ПРIІАмаНlfЯ документів дnя осіб, що бвжВJОТЬ взRТИ 

участь в аУКЦІОНІ. 

3.8. З моменту ОПРИЛJоднеНlfЯ офіційної інформації У б • особам як' б повноввжена осо а надає 
а.оЖnIIВIСТЬ ,І ажаlОТЬ ВЗЯТlІ участь в аукціоні придбати за niHOIO що 
вCТDIIОВЛIОЄТЬСЯ Уповноваженою осоБОIО інформаційний па 'кет • ' . ...• учасника аукЦІОНУ та 
нlІДІІЄ безКОШТОВНІ консультаЦlJ:І питань проведеШIЯ аукціону. 

3.9. IнформаціRниli пакет має ВКnlочати інформаціlО ЩОДО: 

- місцезнаходження, площі та цільового призначення земельної дімнки; 

- Вlfкопіlовання з генплаllУ. схему розміщення земельної ділянки; 

- УМОВІІ використання земельної ділянки; 

- істотні умови договору оренди; 

- копіJО цього Положення; 

- інші матеріатІ і документи (при необхідності); 

- номер ра.1(УНКУ, відкритого дnя обслуговування аукціону; 

- бланк договору про умови участі в аукціоні. 

3.10. ОсоБІ, яка бажає прийняти участь у аукціоні, має подати Уповноваженій 
особі ЗВRВУ на участь в аукціоні з н&Данням згоди щодо умов повернення або yrpимання 
реєстраційних та гарантійних внесків. Приймання завв розпочинається з моменту 
оroлоmення про проведення аукціону та закінчується за З робочих дні до дати проведенВJI 
аукціону. 

3 .. 11. Завва на участь у аукціоні подається Уповноваженій особі згідно із 
затвердженою формою (додаток 1). Підпис на завві керівника Учасника - юридичної 
особи має бути скріплений печаткою цієї юридичної особи. Підпис на ЗВRВі Учасника
фізичної особи має бути завірений нотаріально. 

3.12. Подана занва разом З доданими документами ДЛR участі в аукціоні 
реєструєтьсн Уповноваженою особою у журналі реєстрації (Додаток 2), ій присвоюється 
реєстраційний номер. У журналі реєстрації також міститься інформація про дату подання 
ЗВlВИ, а також порядковий номер занви. 

3.13. Учасник аукціону - юридична особа разом із ЗВRВою має подати ваступні 
Документи: 

- нотаріально посвідчені копії установчих документів; 

- копію та оригінал свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи; 11 

- копіJО та оригінал платіжного документа про сплату гарантійного внеску; 11 

- копію та оригінал платіжного документа про сплату реєстраційного внеску; 

- копію та оригінал платіжного дохумента про оплату вартості інформаційного 
пакету; 

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

- копію та оригінал документа, що ~освіДЧУЄ право упо~нов~еноі особи ва 
BIIJCOHIIННR дій, пов'язаних із проведенням аУКЦІОНУ (у випадку необхІДНОСТІ). 

Цей перелік документів є вичерпним. 
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3.14. Учасник аукціону - фізична особа разО"1 . р ІЗ заявоrо має подаТІ! наступні 
докумеНТІI: 

- KonilO та ОРI!гіІIDJI свідоцтва про д . . . .. . . ержавну реєстраЦІЮ ФІЗІІЧНОІ особll-ПІДnРИЄt.ЩR 
(ДПJI лОТІВ, ВИКОРИCТDШJЯ яких передбачає підприємницьку діялы�ість);; 

- копіІО та оригінал платіжного документа про спло '" ту rapaнтlnHoro внеску; 

- копіlО та оригінал платіжного ДОlnla.,lеJlТВ про спла '" 
"J" ту реєстраЦlnНОГО внеску; 

- копію та оригінал платіжного документа про оплату .. ф '" вартоСТІ ІН opMaцlnHoro 

пакету; 

- довідку про ба~кіВСLКИП Pa.X~HoкlpaxYHKII, з яких здійснюватимyrься розрахунки 
за ПРlfДбан~ зем~ьну ДІЛянку (для фІЗИЧНИХ осіб - не підприємців така довідка подається 
за HDRВHOCТ1 банКІВСЬКОГО рахунку): 

- ко~ія та ,0ригіlfВfI документа, що посвідчує право уповноваженої особи на 
вuконвння ДІR, пов язаних Із проведенням аукціону (у випадку необхідності). 

Фізична особа також подає свій паспорт та довідку про присвоєння 
ідентифікаціRного номеру фізичної особи - платника податків. 

Цей перелік документів є вичерпним. 

3.15. Всі дії, пов'язані із заповненням та поданням заяви на участь в аукціоні, 
виконуються безпосередньо Учасником або його уповноваженоrо особою. 

3.16. Уповноважена особа при прийнятrі заяв Учасників перевіряє: 

- правильність оформлення заяви; 

- відповідність документів, що додаються до заяви, переліку, BcтaнoвneHOМY 
nyнxтaми 3.13 чи 3.14 Положення; 

- відповідність копіЯ документів їх оригіналам. 

Оригінали документів повертаються заявнику безпосередньо після закіичениа 
перевірки. 

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

_ у присутності Учасника (уповноваженої особи Учасника) реєструє подані 
Документи в книзі реєстрації, до якої заноситься порядковий номер, дата, реrcвізити 
Учасника або уповноваженої особи. Крім того, в книзі зазначається: 

_ дnя фізичних осіб - прізвище. ім'я та по батькові, зареєстроване місце 
проживання та ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб 
_ платників податків та інших обов'язкових платежів. для іноземвих . . , 
громадян та осіб без ГPOM8дJlHCТBa - громадянство, ПРІЗвище. ІМ я та по 

батькові (за наявності), постійне місце проживання за межами Украіни; 

_ дnя юридичних осіб (заснованих ry'омадянами Укр~ни або. юр~ 
особами України) - найменування, МІсцезнаходження, ІДентифІкаційний код 
згідно з ЄДРПОУ; 

_ ДJIJI іноземних юридичних осіб. спільних підприємств - нВЙМенувВННJI. 
місцезнаходження та державІ, в якій за~е~стрована така юридична особа та 
адреса реєстрації представництва в УКРВ1НІ. 

_ засвідчує подані документи своїм підписом та печаткою; 

:. зanишає в себе подану Учасником ЗВJIВу та копії доданих до неї документів; 

о 
оо 

О 

І 
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- BIIДDC УЧDСІШКУ довідку про Отрll".а . . _. 
• • Р' НІІЯ ДОКУМСIIТlВ ІЗ зазначеННЯ,.1 ІХ переЛІКУ 

(додаток З), ВХIДlllln КВІІТОК. IH~OPMBцinIlY картку на ПОТ (додаТОК 4) та квртку учаСНІІка (із 
Зll311ачеllllЯМ на ЗВОРОТІІОМУ боЦІ умов проведення аукціОIlУ) (додаток 5). 

З.18. Illформа~ія про особу Учасника (Аого представника), що міститься в поданих 
НІВІ документах, Ilе Пlдnягає РОЗГОnОШСllНlО, крім випадків, YCТВHoвneHllx законом. 

З.19. ДокумеllТl1 повеРТОIОТЬСЯ заявнику без реєстрації у випадках: 

- ВllRвnення помиnок, які ВПЛlfваlОТЬ ІІа зміст заяви; 

- Biдcyrнocтi ІІа момент подання заяви документів, передбачених цим Поnоженням; 
- подання заяви особою, яка не має на це відповідних повноважень. 

Цей перелік підстав с ВllчеРПНJlМ. 

Після Вlfправnення виявnених помиnок Учасник має право подати документи 
повторно. 

З.20. Учасник має право ОГnЯНУТI! земельну діnянку до проведення аукціону. 
Організатор зобов'язаllИЙ СТВОРИТJI можливості дnя доступу учасників до земельної 
рнки з MCТOIO ЇЇ огnяду. 

З.21. Зареєстрована заява є підставою дnя укnадення з Учасником договору про 
умови участі в аукціоні та набутгя Учасником статусу Зареєстрованого учасника. 

4. ПОРЯДОК та УМОВIІ проведення аукціону 

4.1. Аукціон проводиться організацією, яка проводить аукціон, на підставі 
доroвоРУ з Уповноваженою особою не раніше ніж через ЗО днів піcnя опубnікувВНИJI 
офіційної інформації про проведння аукціону. 

4.2. На аукціоні можуть бути присутні Зареєстровані учасники (іх представники), 
представники органів місцевого самоврядування м. Бровари, засобів масової інформації та 
rpoмвдських організацій. Інші особи можуть бути присyrні 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 представних) зобов'язllНИЙ 
пред'явити паспорт та (для представників учасників) доручення на вчинення дій під час 
аукціону, зокрема участь в торгах та підписання протокопу про результати торгів. Шcnя 
ЦЬОГО представник організації, яка проводить аукціон, видає учаснику табличку з 
номером, яка повертається піcnя закінчення аукціону. 

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

4.4. Піcnя огоnошення початку проведення аукціону представник організації, па 
проводить аукціон, ознайомmоє Зареєстрованих учасник~в та присутніх на аукціоні осіб з 
основними ПРВВlfnами проведення аукціону (в чаСТИНІ, .що безп~середньо стосується 
проведення аукціону пісnя цього огоnошення) та огоnошує ІнформацІЮ щодо: 

_ характеристик земельної ділянки (місц~находження, ~o~, цільового 
призначення, МОХCJIиві види функціонanьного використання зеМCnЬНО1 ДІЛЯНКИ, умови 

оренди тощо); 

_ загальної кількості зареєстрованих Учасників, допущених до аукціону; 

- стартової ціни nоту. 
4.5. Проводить аукціон Ліц}П11ТОР в наступному порядку. 
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Аукціон ПОЧltнається з ОГОЛошеНIІЯ Ліцитатором xapaктepIICТIIK лоту та стартової 
ціНII. ЯКЩО протягом тp~ox ХВIІЛlШ після ТРIlРазового оголошення стартової ціни ніхто з 
~apeЄCТPOBaHIfX учаСIШКIВ не ВИСЛОВІІВ бажаllНЯ придбати лот за uiHOIO оголошеНОIО 
niUllТDТOPOM, або таке бажаНllЯ ВИСЛОВІІ лише одии ЗареєстроваНJIЙ уча~ник, аукціон 
ПРllmIIIЯЕТЬСЯ. 

у разі КОПИ ?ро готовність придбати лот 1а cтaPТOBOIO uiHOIO сповістили не менш як 
два ЗареєстроваІІІ учаСНIfКИ,. лщи!атор 1більшує стартову ціну, запропоновану 
ЗареєстроваНlt~1 учасником (ДМІ - ЦІна). на крок аукціону з подальшим послідовним 
збinьше~ням Цlшt. Значення ICPO~y aYK!-ІіОНУ встаНОВnIОЕТЬСЯ Ліцитатором за погодженням 
з ОрnНlзатором у межах до 1 О ВІДСОТКІВ стартової ціни . 

• За~еєстроваиItМ учасникам, які відмовилися придбати лот за стартоаою ціною, 
rвpaвnAHI внеСКIІ не повертаlOТЬСЯ. 

у ході a~цiOHY Зареє~тровані учасники повідомляють про намір придбати лот за 
оronошеНОIО ЛІЦитатором ЦlHOIO двома способами: підняттям таблички з номером, 
nOBepHyrlfM до ліцитатора. ЩО засвідчує прийнятгя ціни. запропонованої ліцитатором 
(ПРIIRнятrя пропозиції ціни без голосу), або підНRТrЯМ таблички з одночасним 
оronошеннJIМ своєї пропозиції стосовно ціни лотІ. яка повинна бути більшою, ніж названа 
nіЦJlтатором цінІ, мінімум на один КРОІ( аукціону, але обов'язково кратною кроку 
(пропозиція ціни з голосу). 

Яюцо запропонована Зареєстрованим учасником ціна перевищує оголошену 
niцитaтором ціну, nіцитатор називає номер учасника і повідомляє про Аого пропозицію. 

У разі копи цінІ, запропонована з голосу одним із Зареєстрованих учасників, 
більша за ціну, оголошену Ліцитатором. але не кратна кроку аукціону, Ліцитатор трактує 
таку пропозицію як згоду Зареєстрованого учасника збільшити ціну на відповідну 
кількість кроків аукціону, називає номер цього Зареєстрованого учасника і запропоновану 
вим ціну, кратну кроку аукціону. 

Мовчання Зареєстрованого учасника. що першим підняв табличку з номером після 
оronошення ліцитатором ціни. трактується як згода Зареєстрованого учасника на 
запропоновану Ліцитатором ціну. Після цього Ліцитатор називає номер Зареєстрованого 
учасника, ЩО першим підняв табличку, і оголошує наступну ціну, збільшену на крок 
аукціону. 

у разі копи протягом трьох хвилин після триразового повторення останньоі ціни не 
буде запропонована вища ціна, Ліцитатор закінчує торги за лотом одночасно з ударом 
аукціонного молотка та проголошенням слова "Продано", називає ціну продажу лота, 
Номер Переможця і ВІІКЛИКВЄ йОГО для підписання протоколу, який ведеться під час 
аукціону. 

4.6. За результатами аукціону організація, яка проводить аукціон, cкnaдaє протокол 
в вому зазначає: 

- назва лоту; 

- стартова ціна лоту; 

- результати торгів (остаточна ціна прОдажУ); 
- прізвище, ім'я та по батькові або нaRменування Переможця. 

4 7 П . ну ПI·ДnИСУЄТЬСЯ Переможцем і Ліцитатором та затверджується •• ротокол aYKUIO . 
УПОВноваженою осоБОfО У день проведення аукЦІОНУ. 

О • • avttuioHY підписаний ліцитатором протокол аукціону 
переnD~Разу ПІсля заКІ~::еННЯб. ~П ··І·СЛЯ сплати переможцем комісійної винагороди в 

~&оCJI УПОDновuсеНln осо І. 



9 

стрОК ІІС більше 3 днів 3 ДІІЯ проведеНІІЯ аукціону Уповноважена особа передає 
переАlОЖЦlО ВІІТЯГ з протоколу. 

Переможець, ЯКІІ~ ~iДMOBIIBCH від піДПJlсання протоколу, позбаВJIJIЄТЬСЯ права на 
noдanь~y участь в аУКЦlОIІІ. Д~ протоколу вноситься запис про відмову Переможця від 
Roro ПІДПІІСDНІІЯ. У цьому разІ протокол підписуаься Ліцитатором та затверджується 
УПОВНОВD)I(еНОIО осоБОIО У деllЬ проведення аукціону, сума гарантійного внеску 
Пере~IОЖЦlО не поверт&аься. 

За УМОВІІ НIUIВllості достатньої кількості Учасників, що ВИЯВІ'ЛИ бажання ПРlfдбати 
пОТ, УПОВІІоважеllО особа ПОІІОВЛІОС торги у деllЬ проведення аукціону. 

4.8. Кошти сплочені Заресстрованим учаСНIІКОМ як реєстраційний внесок та за 
інформаціЙНІП1 пакет повернеННIО не підлягаlОТЬ. 

4.9. Копія Протоколу та документи, що підтверджyJОТЬ сплату Переможцем 
вnзваченої зо результатами аукціону ціни лоту відповідно до укладеного договору 
купівлі-продажу право оренди є підстаВОIО для прийняття рішення Організатором про 
укладення між БроваРСЬКОIО MiCLKOIO радою та Переможцем договору оренди земельної 
ДЇJUIНКlI. 

4.10. Усі спори (розбіжності) щодо порядку проведення аукціону розв'язYJOТЬCR 
(вреrynьовYJOТЬСЯ) під час його проведення організацією, яка проводить аукціон, за 
поroдженвRМ з представником У повноваженоі особи. 

4.11. Гарантійний внесок перераховуаься всім Учасникам відповідНО до пункту 7.2 
цього Порядку на ЇХ поточні рахунки. зазначені в документах, які додаються до ЗlUlВи про 
участь в аукціоні, крім Переможця та Учасників, які не виявили бажання придбати лот за 

стартовою ціною. 

4.12. Реєстраційні внески поверненню не пiдnяГВlOТЬ, крім випадків, передбачених 
цим ПорRДКОМ. 

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

- втручання в будь-якиА спосіб у торги осіб. що не заявлені в торгах за конкретним 
потом; 

- переміщенНJI у змі, де провоДJIТЬСЯ торги, без дозволу Ліцитатора; 

- вчинення інших дій, що порушують порядок проведення торгів. 

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

_ усно попередити Зареєстрованого учасника чи присутню особу про усунення 
порушень, але не більше одного разу за кожний ВИД порушень; 

_ вимагати від Зареєстрованого учасника чи присутньої особи залишити зал торгів 
за неодноразове порушення порядку проведення ТОРГІВ; 

_ тимчасово припинити проведення аукціону та ого~осити перерву у разі 
ПОРушенИR Зареєстрованими учасниками правил проведенНJI торпв. 

Результати аукціону 

5 1 N 30
" провепенНJI аукціону Уповноважена особа публікує В 

" ротягом ДНІВ ПІсля '" б к-' Б ОО' оо 
rвзeтj Б .••.• Б арська панорама)) або ве -саnіl роваРСЬКОI МІСЬКОІ 

роваРСЬКОI МІСЬКОІ ради ес ров . . м' 
РІДИ повідомлення про результати ТОРГІВ ІЗ зазначенНJI • 

оо inянхи' - місця розташування та розміру зеМCJIЬНОІ Д , 
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- ціШI ПРОдDжу права opellAl1 земелы�оіi діЛRIIКII. аукціону; Вllзначеної 30 резульТDтами 

- цільового призночеНllR земелыІїї діЛRНКИ. 

5.2. Аукціон Вllзнаєтьсв таким. що не відБУВСR. у разі: 

- відсутності УЧОСlІІlків або IІмвності ІІа ТОрГ"'Х у 
uo Лllше одного часника; 

- КОЛlt жоден з УчаСНИlсів lІе запропонував ціну ВІ • 1ЩУ за стартову; 

- не підписаННR Переможцем Протоколу із зазначеННRМ результатів аукціону; 

- не пїДПltсаННR Переможцем договору купівлі-продажу права оренди у 
встановлениfi ЦІІМ ПОРRДКОМ терміІІ; 

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

- не пїДПJtсаННR договору оренди в терміни. визначені цим ПОРRДКОМ; 

~ ПРИПJшеtJНR та не поновлеННR аУlщіону в випадках, передбачених цим Порвдком; 

- в разі ВJtJlвлеННR піСЛR закінчеННR аукціону порушень, вкі вплинули (могли 
BМlIнynI) на ііого результати; 

- в інших випадках передбачених цим Порядком. 

РішеННR про визнанНR аукціону таким що не відБУВСR, приймаЄТЬСR 
УповноважеНОIО осоБОIО у триденний строк піСЛR виникнеННR підстави ДnR такого 
визнВВВR. 

В разі виникнення підстаВІ" ДnB визнанНR аукціону таким, що не відбувся, 
Уповноважена особа невідкладно повіДОМЛRЄ про це Організатора. 

РішеННR про визнанНR аукціону таким, що не відБУВСR може бути оскаржено у 
судовому поридку. 

5.3. Результати аукціону, проведеного з порушеННRМ вимог цього Порвдху, можуть 
бyrи визнані у судовому ПОрRДКУ недійсними. 

ВизнаННR результатів аукціону недійсними твгне за собою визнанНR недійсним 
AoroBOPY ореВДlf, укладеного з Переможцем. 

5.4. у разі ПРИЙНЯТГR рішеННR про визнанНR аукціону таким, що не відбувсв, або 
8В38811ИJ1 недійсними Аого результатів, повторний аукціон може бути проведений не 
пізиіmе ніж через шість місиців з днв нвбутгя чинності таким рішеННnI. 

Якщо повторний аукціон ПРОВОДИТЬСR У зв'язку з тим, що жоден з учасників не 
BIIJI8D бажаННR придбати відповідний лот за ціною, вищою за стартову, МОЖJIИВе 
3НИЖеllИJl стартової ціни лота Організатором, вne не нижче ціни, що визначена за 
рe:tуnьтатами експертної грошової оцінки, з дотриманнRМ вимог, установnених цим 

Порядком. 

ПОВТОРНltfi аукціон ПРОВОДИТЬСR відповідно до цього Порвдху. 
. 5.5. До участі у повторному аукціоні не ДO~YCKВlOТЬCВ Переможе~ь попередн~ 

тopnB, ЩО не сплатив в установлений строк Bap~CТI. лота за договором, ~IДМОВИВСJl ВІД 
YIcnаденнв договору оренди земельноі діJUlНКИ чи вІД ПlДписанНR протоколу ІЗ зазначеННRМ 

резУльтатів аукціону. 

5.6. у разі винвnеННJI порушень порядку проведеНRJI аукці?ну, .~i впливають на 
06'ЄlttивНість визначення Переможця, призводить до ДИСКРИМІНВЦll Зареєстрованих 
Y'fІСНИІсів або іншим чином порушують іх права, уповноважена особа має право визнати 

І 

І' 

І' 
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ayJCUiOl1 ТDKItM, що не відбувся та розпочаТIІ " • 
nOBЇДOr.lllТlI ОРГВJlізатора. оргаlllзаЦIЮ ПОВТОРНІІХ торпв ПРО що 

6. укладВllllЯ дo~o~opiB Ісупівлі-продажу права ореllдll земельної дinП11К11 та 
opellДll зеJ\lеnы�оI� ДІЛПІІІСІІ 

б.l. Но підставі затвеРД)J(ено~о про . . , • . токолу aYKЦlOIlY ОргаНІзатор тв Переможець 
зобов.заНI протяг~м З баНКlВСЬКIfХ днів уклаСТlt договір купівлі-продажу права оренди, а 
Перем?жець зобов язаlflfй перера"уват!, кошти за придбаний лот (за вирахуванням суми 
raрllllТ1ЙНОГО BHec~) протягом 5 баНКІВСЬКИХ днів з дати укладення цього договору на 
Вll3начеНltA ОргаНІзатором рахунок. 

Якщо Переможець не ~Hic належної до сплати суми в строк. передбачений абзацом 
перШlВI цього пуНlСТУ, гаранТІЙНИЙ внесок йому не повертається. 

б.~. Договір ... ореIlДИ земельної ділянки підлягає нотаріальному посвідченню тв 
дерЖОНІЙ реєстраЦII. 

б.3. Усі витраТІ І, пов'язані з укладанням тв нотаріальним посвідченням договору 
купі~і-продажу права оренди земельної ділянки та договору оренди земельної ділянки, 
несе 11 Орендар. 

б.4. Договір ореНДlІ земельної ділянки має відповідати типовому ДОГОВОРУ, 
затвердженому постановою КМУ від 03.03.04 р. Н!!220. 

б.5. ~MOBII договору. не зазначені в типовому договорі, умовах проведення 
аукціону тв рішеннях Броварської міської ради, прийнятих згідно з цим Порядом, 
визначаються за погодженням сторін. 

б.б. Договір оренди укладається в 1 О-ти денний термін з моменту прийнятrя 
рішення Броварською міСЬКОІО радою про надання земельної ділянки в оренду тв протягом 
30 календарних днів піспя його УКJIадення підлягає державній реєстрації. 

б.7. У разі відмови Переможця укласти Договір оренди земельної діnЯНlOl аукціон 
ВlІ3нається твким, що не відбувся, а гарантійний внесок Переможцю не повертаЄТЬСJl. 

б.8. Право оренди земельної ділянки виникає у ОрендаРJl після підписання акту 
приймаиня-переда~Jі земельної ділянки згідно з укnаденим договором оренди. 

7. Порядок розподілу та використання коштів від проведення 
аукціону 

7.1. Проведення робіт з підготовки лоту до продажу нв вукціоні здійснюється за 
рахунок коштів Уповноваженої особи з наступним відшкодуванням за рахунок 
~ЄC'l'pаційних внесків учасників ayкuioHr. Лроведе~ня ayкцio~y тв випл~тв в~aroроди 
Ліцитатору здіЙСНІОЄТЬСЯ за рахунок КОШТІВ реєстрацІЙНИХ внеСКІВ учасниКІВ аYJЩ10НУ. 

Розмір реєстраційного внеску визнаЧ~ЄТЬСJl Упов~оваженою ос.обо~ та 
06чиcnюється з урахуванням потреби у покритrl витрат, пов язаних з органІЗацІЄЮ та 

проведення~ аукціону. 

7.2. у разі відмови Уповноваженої ОСОб~ від пров.еден~ аукціону сплачені суми 
реЄСТРаційних внеСІсів за вирахуванНJlМ плате)КlВ за банКІВСЬКІ перекази повеРТВЮТЬСJI у 
n'lТІІдеllIfИЙ строк з моменту прийнsтrя відповідного pi~eH~ усім Учасникам у ПОВ~ОМУ 
O~CI3i, а витрати Уповноваженої особи, пов'язані з органlзац1ЄЮ та проведе~ aYКЦIOнr, 
ВIДIQкОДОВYlоться за рахунок Організатора. В інших випадках суми реєстраЦІЙНИХ внесКІВ 
Не повертаються. 
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CYMI~ roраНті~IШХ Bllec~iB зв Вllрахуванням платежів за банківські перекази 
прОТЯro.. п ЯТІ. баllКIВСЬКIІХ ДlIIВ з MOM~HТY приRнJПТ.R ріwення про наданн.. земельної 
ДЇJUdIКlI В оренду за результатаМIІ аУКЦІОНУ. ПРlfRнJПТЯ ріwення про визнанн.R аукціону 
ТIIJCIIM, що не ~Ідбувся. або ВIІЗ"~ННя недійсними Аого результатів повеРТВIОТЬCR усім 
УчВСНІІкам, ЯКІ не БУЛIІ визнаНІ Переможцями. крім випадків. передбачених цим 
ПорІдком. 

7.3. Уповн~в~жена особа відповідно до договору з ліцитатором сплачує Яому 
ВIIИВfOРОДУ У РОЗМІРІ, ЩО зазначвється У договорі. 

7.4. Прав~ на оренду земельної ділянки не може бyrи придбане за рахунок 
БJOджeтllllХ КОШТІВ. 

7.5. Іноземні ЮРИДlІчні особи. іноземні громадяни оплачують вартість лотів 
відповідно до закон}' в нвціоналыlйй ватоті на загальних підставах і лише з банківських 
рахункіВ. 

7.б. Сума гарантійного внеску. сплаченого Переможцем, зараховується в рахунок 
вmcОН8НИJI НIІМ зобов'язаJlЬ за yкnaдeHliM договором купівлі-продажу права оренди 
земenьної ділянки і перера.ховується УповноважеНОIО осоБОl0 на рахунок Організатора 
протиroм одного бnнкіВСЬІСОГО дня наступного за днем підписання протоколу аукціону. 

У разі відмови від укладення договору купівлі-продшку гарантійниЯ внесок 
Переможцю не повертається. 

7.7. На рахунок Уповноваженої особи надходять кошти: 

- від реалізації Учасникам інформаційних пакетів; 

- реєстраційні внески; 

- гарантійні внеСКIІ. 

7.8. Кошти, що надійшли Уповноваженій особі від реалізації Учасникам 
інформаційних пакетів та реєстраційні внески не повертВlОТЬСЯ У~асникам, та 
використовуються Уповноваженою особою на покри-п:я . витрат з ПІДГОтовки та 
проведення аукціонів, а також на підготовку наступних аУКЦІОНІВ. 

8. Умови ореНДІІ 

8.1. ІС1:0ТНJiМИ умовами договору оренди, зокрема є: 

- укладеНl'lЯ договору оренди згідно з типовим договором, затвердженим 
постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.04 р. Н!220 та умовами, визначеними ва 
аукціоні; 

- використання земельної ділянки за цільовим призначенням; 

- умови використанНJI земельної діЛJlНКИ; 

- встановлеННJI длJl земельної діЛJlНКИ обмежень та обтижень; 

- ДОТРlfМання державних будівельних норм. 
. О ганізатором· 8.2. Істотні умови договору оренди, встановлеНІ р . 

- термін оренди: 25 років; оо. • 

• •• 100L • отків від нормативної ГРОШОВОІ ОЦІНКИ зеМЛІ на - РОЗМІР ореНДНОI плати: та ВЩС 
РЇК; 

соціальної та інженерної інфраструктури 
- здійснення відрахувань на ~озвиток . будіВНlщтва об'єкта містобудування, 

~Iicтa: 10% загальної КОШТОРИСНОІ ваРТОСТІ 
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ВIІЗНlченої :5riднO.:5 деРЖВDНIIt.fи .. бу~іВeJlЬНIІМИ нормами, без урахуванНЯ ВIПРат. :5 
RРlсдБВНИЯ тв виДUI~НИЯ :5eMeJJЬH01 дшянки, звіnьнення будівenьноro мвАдвнчика ВІД 
6Удівenь• сПОрУД ~ Інженерних мереж. вnвштування внутрішиЬQoo тв ПО:5ВМВЙдВRЧИКОВИХ 
інженернИХ мереж 1 СПОРУД тв транспортних комунікацій. 

8.3. Про умо~и оренди мВlОТЬ бyrи поі Ф~*~і Учвсники. За цієї YМOB~ 
Oprвнi:5aтop MO?К~ ВЩМОВIIТИ Переможцю в .... КН1 Д9~~Рl. оренди на умовах, ЯКІ 
8:""і,IUDОТЬСЯ ВІД lCТOТRIIX умов, визначених н цНun80я.d~~ . .,.... r' ,r' '~~. 'І:Р ~\. 

со CJ ••• .. . 

\ ,(._ \\' \ ~ аІ 
Q \& \\ ... o)~· 

ВИJ(онytочий обов' язки MicLKoro 

roпови - секретар ради 

\". $ ~ '!) АІ 
~ .. ". -, ь 

... А -r' 0.",. І.В.СВІІОЖКО 
'. \.- '" Р 4. {/ ~- ~ . ,'~ 

• ::J І ,м ~.' 
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ПОДАННЯ: 

земельноro відділу, за пропозицією 
постіііної комісії з питань 
розвитку та блaroустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій -
виконуюча обов'язки начальника 
земельноro відцілу - заступник ~_ 
начальника WI'~~ 

і 
І. 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

С.А.МаЙБОРода 

В.В.Руденко 



)JcЄC1P8ЦШииIt номер з8JIви ____ _ 

дпа реєстраціі СС_)) ____ 200_ р. 
~MP ______ --______ __ 

ЗАЯВА 

Додаток 1 

до Порядку проведенНJI аукціону 3 

про~ права оренди земельної 
~Jlнки в М. Бровари, в редакції 
р~шенНJI ~oвaPCЬKOї міської ради :: &t:-~ 2010 р. 

ІІа ,чаCnI6 у аукціоні 3 IІрода31СУ IІрава оренди 3ЄJf'єл,но; dіллlll(ll 

Прошу допустити до участі в аукціоні з продажу права оренди земельної n:nвuvu .. "Б _uau_ 
ПЛОЩею _ rв, розташованОJ в М. ровари . 

3воних (повне HaiiмeвyвaнНJI) - _______________ ___ 

ІдевтифікаціЬий код або номер - _______________ _ 

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

МісцезнаходжеlUUl (місце проживaнНJI) - _____________ _ 

Керівник або уповноважена особа - _______________ .--; 

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

Документ, що посвідчує повноваженНJI керівника або уповноваженої особи - _ 

Реквізити банківського рахунку ДJIJI поверненНJI гарантійного внеску: 
Б~ _____________________________________________ __ 

~~n: __________________________________________ _ 

~p~:----------------------------------------
Код отримувача: _____________________ _ 

мфО: ______________________________________ _ 

3 умовами та правилами проведеВНJI аукціону ~зн~омnевий та зОБОв'~~:ь іх 
IJIКoВУВати. ВИCJIовmoю згоду щодо умов сплати ком~сійвОl винагор?ди орramз~uщ, ва 
ПРОводиТь аукціон, повервеllВJ( або утрим8ВНJI реєстраційНИХ та гарантійних внесК1В. 

м.п. (прізвище та ініціали) 



(3,opomlUl сmОРОllа) 

ПерenіК документів, що додається до заяВІ! 

ЮРIIДIIЧ.lа особа: 

_ нотаріапьно посвідчені копії установчих документів; 

• копія та оригінan свідоцтва про державну реєстраціІО юридичної особи; 
• копія та оригінan платіжного ДОкумента про сплату гарантійного внеску; 
• копія та оригінan платіжного Документа про сплату реєстраційного внеску; 
• коппо та оригінan платіжного Документа про оплату вартості інформаціЬого 

nDICerr. 
• довідка про б~ВСЬКИй рахунок/рахунки, з нких здіАснюватимyrьсн розрахунки 

38 придбану земельну ДШJIНКУ; 

• довідка про Biдcyrнicть заборгованості ЩОДО платежів ДО бюджетів усіх рівнів; 

• довідка про Biдcyrнicть заборгованості по заробітній платі; 

• копія та оригінan документ&, що посвідчує право уповноваженої особи на 
ВИКОНання дій, пов'язаних із проведенням земельного аукціону (у випадку необхідності). 

фЬ ...... а особа: 

- копія та оригінал свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підnриємци; 

- копія та оригінan платіжного документа про сплату гарантійного внеску; 

- копія та оригінan платіжного документа про сплату реєстраційного внеску; 

- копію та оригінan платіжного документа про оплату вартості інформаціЬого 

пакету; 

- довідка про банківський рахунок/рахунки, з яких здійсвюватимyrься розрахунки 
заоридбану земельну ділянку; 

- копія та оригінan документ&, що посвідчує право уповноваженої. особи. на 
ВІІКОваввя дій, пов'язаних із проведенням земельного аУКЦІОНУ (у випадку неоБХІДНОСТІ); 

• копія паспорту; 

- копія довідки про присвоєнНJI ідентифікаційного номеру. 

Виконуючий обов'язки міського 
roЛови - секретар ради 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицією 
постійноі комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітекrypи, 
будівництва та інвестицій
виконуюча обов 'язки начальника 
земельного відділу - заступник 
Н~~ПП t7P~ 

ПОГОДЖЕНО: 

ЗаC'I}'JIВИК міського голови 

. . , 

І \ 

І, 
, . 

• j 

С.А.МаЙБОРода 

В.В.РудеIfI(О 



Додаток 2 

до Поридку проведенlUI аукціону з 
продажу права орендв земельної 
ділянки в м. Бровари, 
затвердженого рішенlUIМ 

Бр~арської міської ради від 
~/hfJ1f;..L 2010 р. 
Н!! a=:.J'-С'~ 

Журнал реєстрації 

3t111' У.,аСІІuків аукціону 3 "родаЗIСУ "рава opelltJu 3ЄАІЄЛЬНО; дїЛВIІКІІ 

1. реєстраційвий номер 
по~~ _________________ _ 

2. дата реєстрації; номер 
_р~еюu. ____________________ __ 

3. Нafiмeвyв8ННJI Учасника - юридичної особи 

4. Прізвище, ім'я та по-батькові Учасника - фізичної особи, або представника Учасника-
ІОрпдп'Dlоіособи ___________________ _ 

S. МіСЦСЗН8ХоджеВВJI або місце ПРОЖИВaRU Учасника {поштові 
~Dіз~), ________________________________ __ 

6. Банківські 
~із~~ ____________________________________ _ 

7. ДОКУМент про сплату реєC'l'pаційного внеску 

8. ДОКУМент про сплату гарантійного внеску 

9. докУМент про оплату інформаційного пакету 

10. З з_вою дinявкою ознайомлений 
-

11.з""",.. • 
··..-ИJJами проведення аУКЦІОНУ 

(підпис) 

і І 

І·' 
і lі, , . : 
і :-

І , , 



12. З порJfДКОМ ОІШати з~ придбаний 
об'ЄJП' 0знаАомnеmdll згоден 

13. Картку Учасника аукціону одержав 

14. Ь сlІІПСЦїями за порушеВВJI правил 

15. ДОС1'Овірність даних, внесених до 

IEYPнany реєстрації, засвідчую 

Виконуючий обов'пп міського 
голови - секретар ради 

(підпис) 

(підпис) 

(підпис) 

(підпис) 

(підпис) 



ПОДАННЯ: 

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

(y//WJJ.., 

ПОГОДЖЕНО: 

3ВC'l'}'IIНИX міського Голови 

С.А.МаЙБОРОда 

В.В.Руденко 



Довідка 

Додаток 3 

до Порядку проведеRJfJI аукціону з 
продаЖу права оренди земельної 
ділянки в м. Бровари. 
затвердженого рішеННJlМ 
Бр'~арської міської ради від _ 
Д~~~ 2010 р. 
H!~3EP&Г 

"ро ОlllРШlаНIIR дОКj1Jflеnn';(J в;д УчаСІІІІка aYKI(;OllY3 nродll3lС)1 права opelldu 
3l!JJleJlbllO; діляНКІІ 

ЦІ довідка видана Учаснику аукціону з продажу права оренди земельних дїJUlHOK в 
м. Бровари ---:::--:'-----:;-:;-:~:-;;:-::_=:=т-:;L;:=::=:;_:_:_~_=_~:_:_:_ ___ _=__:__:_==:=;_::=;;::;_ 

(прізВllШо, їм'н, по-батькові ФіЗlІчноі особ .. , повне наRмеиуваНlUllОРUllЧноі осоБІІ) 
ВNМf.щО ..... _______________________________________ ____ 

(наRмеиуванн. Уповноааженої осоБІІ) 

. ПрIlЙНJlТЇ наступні документи: 

-
( • Уповноважено' особll) nacaдa, nbтllC, прізвнще та ініціапи представНIІІШ 

М.П. 

ВИХОUYЮЧИЙ обов 'язки міського 
ronови - секретар ради 



ПОДАННЯ: 

земельноro відцілу, за пропозицією 
постійноі комісіі з питань 
розвитку та благоустрою територjй, 
земельних вjдносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій
виконуюча обов'язки начальника 
земельноro відцілу - заступник 
наlJanьRИXa (Р1)] 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

С.А.МаЙБОРода 

В.В.РудеНІСО 



Додаток 4 

до Порядку проведенНJI аукціону з 
про~ права орендИ земельної 
дuulнки в м. Бровари, 
затвердженого рішенlWtl 
Б~рської міської PВДII від 
~~ 2010 ~ 

N! ?~-p~ 

Інформаційна картка на лот 

Дата проведення аукціону - СС_)) 200_ року. 

НaВмeвyвВННJI ЛОТУБ - право оренди земельної дimmки ПJlощею _ ra, 
pomшовавої за адресою м. ровари, _____________ _ 

Цільове призначеНВJIземельноі ділянки - _____________ _ 

Строк оренди - років. 

Розмір орендної плати - ________ гривень на рік. 

Стартова ціна ЛОТУ - _______ гривень. 

(ІІІІСІІІІ. niшnlСІ прізвище та ініціатl npедСТВВНIIJСВ Уповноввженоі особи) 

М.П. 

Виховуючий обов'юхи міськоrо 
fOЛови - секретар ради 



пОДАННЯ: 

земельного вїдціпу, за пропозицією 
• W·· . '" 

ПОСТJИНО1 КОМІС11 З питань 

розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій
виконуюча обов 'язки начальника 
земельного відціпу - заступник 
начальника ~?~? 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

с.А.МаЙборо,ца 

В.В.Руденко 



ДодатокS 

до Порадку проведення аукціону 3 

про~ права оренди земельної 
дШJIнJCН в М. Бровари, 
затвердженого рішенням 
Бро}!!рської ~iCЬKOЇ ради від _ 
,(~A_"t 2010 р. 
Ни "~==-P~ 

Картка учасника аукціону 

дата проведенНJI аукціону - с<_)) ____ 200_ року. 
НвlhleнyвВВНJI учасвика-__________________ , 

Прізвище ім'. та по-батькові представника учасника - ________ _ 

Лот, ва JПOIЙ претендує учасник: ______________ ' 

(JIIICIIII, nianис. прЬвнще та ініціалн преДC1UНlfК8 Уповноваженої особи) 

м.n. 

І 

І! 
і: , 

І',', 
І' 



(Зворот". сторо"а) 

Умови проведення аукціону 

(,,,"Ulг 3 Поряdку "ровєdЄІІІІЛ aY"~;OllY з ІІрода31СУ "рава opelldu 3eJfleJI,"0i 
дИR"",,) 

4.1. Аукціон ПРОВОДИТЬСR організаціЄJО, нка проводить аукціон на підставі 
дoroBOPY з УповноввжеНОIО осоБОJО не раніше ніж через зо ДНI'в' 'уб . • ф'" • ПІCJIR оп ЛlкуванНR 
офіцШноі ІН ОРМВЦІІ про провеДННR аукЦІОНУ. 

4.2. На аукці?Ні ~ожуть буги присyrні Зареєстровані учасники (іх представники), 
представники opraн~B M~cцeBOГ~ самоврядуваННR м. Бровари, засобів масової інформації та 
rpoмадськnx срган13вцій. ~ШІ особи можyrь бyrи присyrні на аукціоні за ЗГОДОJО 
УDовно~ажеНОI особи. АукЦІОН ПРОВОДИТЬСR за нанвності не менше двох Зареєстрованих 
учаСНIIJClВ. 

4.3. У день ~oBeдeННR ~yкцiOHY о~обою організацією, яка проводить аукціон, 
проводптьCJI peecтpaц1Jl присуrНlХ УчаСНИКІВ. Учасник (його представник) зобов'нзаниА 
пред'опти паспорт та (ДJJJI представників учасників) доручеННR на вчиненНR діА під час 
аукціову. зокрема участь в торгах та пiдnисанНR протоколу про результати торгів. ПіCJIR 
ЦЬOJ'O представник орraнізації, па проводить аукціон, видає учаснику табличку з 
номером, па повертаЄТЬСJl після закінчеННR аукціону. 

Реєстрація починаЄТЬСJl за годину та закіНЧУЄТЬСR за 1 О хвилин до початку аукціону. 

4.4. Післн оголоmеННJI початку проведенНR аукціону представник орraнізації, па 
проводить аукціон. ОЗВIЙОМJПOє Зареєстрованих учасників та присyrніх на аукціоні осіб з 
основними правилами проведеННJI аукціону (в частині, що безпосередньо стосуєтьсн 
проведеВRJI аукціону післн цього оголошеННJI) та оголошує інформацію щодо: 

- харaxreристик земельної ділннки (місцезнаходженНR, площі, цільового 
DpD3НачеННR. можливі види функціонального використанНR земельної ділннки, умови 
оревдитощо); 

- ЗВI'ВJIЬвої хількості зареєстрованих Учасників, допущених до аукціону; 

- стартової ціви лоту. 

4.5. Проводить аукціон Ліцитатор в наступному порядку. 

Аукціон починаЄТЬСJl з оголошенНJI Ліцитатором характеристик лоту та стартової 
цін0. Якщо npотsroм трьох 'ХВилин піeлR триразовоro оroлошеВНR стартової ціни ніхто з 
~РСєстровавих учасників не висловив бвжанНJI придбати лот за ЦІНОЮ, оroлошен?ю 
IIЦItтaтoPOM. або таке бaжaввR вислови лише один Зареєстрований учасник. ayкцtoH 
DpllПJtJuiєrьCJI. 

у разі копи про готовність придбати лот за стартовою Ціною с~овістили не менш JIК 
АВІ Зареєстровані учасники. ліцитатор збільшує стартову цlВY, зanpоп?новану 
3а~овВІІИМ учасником (далі _ ціна), на крок аукціону ~ подальшим послІДОВНИМ 
36'_CНllJlм П;иУ. З "'"пону BcтaнoвmoєrьCJI Лщитатором за поroджеВНRМ 
3Ор' ~. начеН1Ul кроку в:" -- оо • 

raнJЗaТОРОМ у межах до 1 О відсотків стаРТОВОI ЦІНИ. 
Зареєстровавим учасникам JIКi відмовилися придбати лот за стартовою ціною. 

l'IJIarnihi Внески не повертаютьс;' 
у.. МЛJПOТЬ про намір придбати лот за 

nto... ХОДІ аукціону Зареєстровані учасники ПОВІДО . б-nntV З номером 
.IVJJОlUсною лі . собвми' JJiДНJ1Тl'JIМ та 4&п ~. • 

IIoВepIhrooo_ _ ~ТOPOM ЦІНОЮ ~OMa спо '. запропонованої ліцитатором 
•• / АІЦІ дО тцитатора, що засвщчує прИЙНJlТ1'Я Ц1НИ. 



- ~-

(Пn11itlUlТ1'.R ПРОП03IIЦ1Ї ціШI без голосу) або nittu-- ~_ 
r і ... '--& аВІ таWIИЧКІІ З одночаским 

оronошеННnI c~oє П~О~ОЗНЦІІ СТОСОВНО ціни лоц .Іка Повинна бynr бinьшою ніж названа 
niQlnaтop~M ~нa, r.IIHIМYМ на однн крок аукціону, але обов'язково ~ою кроку 
(пpDПОЗIЩUl ЦІНН З ГOJlосу). 

Якщо ~DПр~понована Зареєстрованим учаСНИКО"'1 ціна перевищує оголошену 
niЦSIТl1ТOPOM ЦІну, ЛЩитатор називає номер учасника і ПОВЩОМJUlє про його пропозицію. 

у p~i коли цін&, з~ропонована з голосу одним із ЗареєстровВRИХ учасників, 
більша за ЦІну, .оголошену Лщитатором, але не кратна кроку аукціону, Ліцитатор трапує 
таку • nPOПОЗИ~IJО JI~ згоду Зареєстрованого учасника збільшити ціну на відповідну 
кinr.1CI~ кроКІВ аукщону, нв;знває номер цього ЗареєстровВRОГО учасника і запропоновану 
HIIl\I ЦlВУ. кратну кроку аУКЦІОНУ. 

Мовчан~ Зареєстров~ого учасник&, що першим піДНJIВ табличху з номеРО'1 піcnи 
оroпошеННJI ЛІЦИТатором ЦІНИ, трактується як згода Зареєстрованого учасника на 

запропоновану Ліцитатором ціну. Піcnи цього Ліцитатор називає номер Зареєстрованого 
учасника, що першим піДПJlВ табличку, і оголошує наступну ціну, збільшену на крок 
аукціону. 

у разі коли ПРОТJlГОМ трьох хвилин пісЛJI триразового повтореR1lJl останньої ціни не 
буде запропонована вища цін&, Ліцитатор закінчує торги за лотом одночасно з ударом 
аукціонного МОЛОтка та проroлошенНJIМ слова "Продано", називає ціну продажу ЛОТІ, 
НОА.ер ПеремоЖЦJI і викликає його ДJIJI пiдnиСВННJI протоколу, JIJOIА ведетьси під час 

аукціону. 

4.б. За результатами аукціону організація, яка проводить аукціон, cкnвдвє протокол 

в пОМ)' зазначає: 

- назва лоту; 

- стартова ціна лоту; 

- результати торгів (остаточна ціна продажу); 

- прізвище, ім'JI та по батькові або нвйменуванНJI ПеремоЖЦR. 

4.7. Протокол аукціону пiдnиСУЄТЬСR Переможцем і Ліцитатором та затвеРДЖУЄТЬСJl 
Уповноваженою особою у день проведенН.R аукціону. 

Одразу піCJJJI закіичеRВ.R аукціону підписаний ліцитаторо~ . пр~кол аущіову 
перед8ЄТЬСИ уповноваженій особі. Шепи сплати перемо~ем КОМІС~ЙНОl винагороди в 
розмірі 4% від остаточноі ціни продажу лоту в строк не БІЛЬше 3 ДНІВ З ДВJI проведeвнJI 
аукціону Уповноважена особа передає переможцю ВИТJIГ з протоколу. 

Переможець, пий відмОВИВСJl від підписанН.R протоколу, ~озбaвnиєтьCR права ~a 
подальшу участь в аукціоні. До протоколу ~носитьс.R з~с про ВІДМову ПеремоЖЦR ВІД 
йоro підпиС8ВВJI. у цьому разі протокол ПlДПИсуєть~ Ліцитатором та ~тверджуєтьCR 
Уповноваженою особою у день проведeивs аyюnону, сума гаравтійного внеску 
Переможцю не повертається. 

За умови BВJlВHOCТЇ достатиьої кількості Учасників, що в~иnи бажанни придбати 
пот. Уповноважена особа поновлює торги у день npоведеННJI аУКЦІОНУ. 

4 8 К . 3ареєr.тnов8НИМ учасником JIК реєстраційний внесок та за •• оmти сплаченІ "·т 

jиформаційниА пакет поверневвю не ПЇДJIJП1UOТЬ. 
4 9 К! • П та документи, що підтверджують сплату Переможцем 

ВИ38а1f~:' ОПUl ротокопу a~ioнy ціни лоту відповідно до укладеноro договору 
Itvt9:ВJI. 01 за результатами ~ -'-пі nставою Д1JJI прИЙDJlТТJI рішеRR.R Організатором про ·'І&аl І-продажу права оренди є _ 



НІ "sіж Броварською міСЬКОIО радОIО П _ yюtUДСИ я та ереможцем договору ореНДІІ земельно! 
ДЇJUIИJCIІ. 

4.10. Усі спо~и (розбіжності) щодо порцку проведенНJI аукціону розв'R3УЮТЬCR 
(8PCГYJlЬOBYlOТЬCI) ПІД час ioro проведеННІ організвціЄJО, RКa проводить аукціон, за 
поroджеJlJUПtl3 представником Уповноваженої особи. 

4.11. Гарантііниіі BH~COK переРВХОВУЄТЬСІ всім Учасникам відповідно до nyнпу 7.2 
ЦІІОro Порвдкr H~ іх ~ОТОЧНl рахунки, зазначені D документах, lкі ДOдВJOТЬCI до ЗВRВи про 
участь в a~OHI, крІМ ПеремоЖЦІ та Учасників, Ікі не ВИІВИЛИ бажвння придбати пот за 
С'І'ІІртовою ЦІНОЮ. 

4.12. Реєстраціііні внески повернеННIО не підпRГВJОТЬ, крім випвдків, передбачених 
цим ПорRДКОМ. 

4.13. під час проведеННІ аукціону (від моменту ЙОГО початку до зввершенНІ) не 
ДОЗ80J1RЄТЬСІ: 

- ВТРУЧВННJI В БУДЬ-lкиі спосіб у торги осіб, що не ЗВRвnені в торгах за конкретним 
JlOТOM; 

- переміщеlПUl у звnі, де ПРОВОДИТЬСІ торги, без дозволу Ліцитатор&; 

- вчинеННJI інших діі, що порушують порвдок проведеННJI торгів. 

4.14. Ліцитатор Д1IJJ усунення порушень та поновnення порвдку має првво: 

- усно попередити Зареєстроввного учасника чи присутню особу про ycyнeННR 
порушень, вne не більше одного разу за кожний вид порушень; 

-' вимагати від Зареєстрованого учасника чи присутньої особи ЗВJIИШИТИ звn торгів 
за неодноразове порymеНИJI порвдку проведення торгів; 

- тимчасово припинити проведення аукціону тв ого~осити перерву у разі 
порушеННІ Зареєстроввними учасниками правил проведенНІ торпв. 

Виконуючий обов'R31СИ міського 
roлови - секретар ради 



ПОДАВИЯ: 

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

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

С.А.МаЙБОРОда 

В.В.Руденко 



Договір 

Додаток 6 

до Порядку проведенВJI аукціону з 
про~ права оренди земельної 
д1JlJlНКИ в м. Бровари, 
затвердженого рішенням 
Бр.9~РСЬКої r,tіської ради від 
е<и~~ЩW..!!. 2010 р 
Н!! q;'5?-;ef-~ . 

купівлі-продажу права оренди земельно"і ділянки 

u.БРО88РИ 

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

_---- з однієї сторони, та 
(II8ДIJIЇ-ПокупеIlЬ) в особі ---------------,-щ-О-Д1~·є 

D підставі ____________ , з другої сторони, уклали цей договір про 

1. Предмет договору 

1.1. Відповідно до результатів аукціону з продажу права оренди земельної дimmки, 
пiдrверджeuиx протоколом аукціону Н!!_ від <С_» 200_ року, Продавець 
ІІСРСДВЄ, а Похупцеь оплачує та приймає право оренди земельної дimmки, зазначеної в 
nyвпi 1.2 даного Договору, ва умовах, зазначених в пункті 1.3 даного Договору. 

1.2. Договір поширюється на право оренди земельної дimmки визначеної 
RICl'yПвими харвхтеристихами: 

• ~СЦ~НlХоджении:м.Бровари, _________ --__ --------___ ;, 

• ПJlОЩl - ra; 
• • IWIЬoBe npизначеВИJl-____________________ ~ 

• Ваоиі Обмеж~ИІІЯ та оБТJDКеИJUJ - ___________________ ; 

• НОрмаТИВна rpomoBa оцінка _ rpивень. 

1.3. Право оренди земельної ділянки, придбане за цим доrовором, передбачає: 

• СТРОК оренди - рохів; 
• opellДlra плата - rpивень на рік. 
сто lJnпi умови оренди визначаютьCJI доroвором оренди земельної дinJIНxи. JПCИЙ 

РОни УКЛадуТь ва підставі даноro Доrовору. 

2'З0608' язання сторін 
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2.1. Продавець забов'JI3УЄТЬСЯ: 

2.1.1. Передати Покупцеві право ореНДІІ зем ... 
вО"У оренди зеМeJlЬНОЇ дimmки елЬНОI ДUlЯНки IWUlXОМ yxnaдeHНJI 

доJ'O r ПРОТЯгом _ кanендарних днів з Mot.leнтy yxnaдeHНJI 
ДIIIIoro ДОГОВОРУ· 

2.1.2. Надати Покупцеві всю інформацію "'опа хара- .. . .. • 1 2 Д - " ....... "ристик зеМeJlЬНОI ДIJIJIНКII, 
ЗD3J1вчеНО1 в ПУНКТІ. aнoro AorOBOpy, та умов її вихориСТ8ННJI. 

2.2. Покупець зобов'язується: 

2.2.1 •• Оплатити. вартість придбаного права оренди земельної ділянки протягом S 
(O'JТJI) банкшських днІВ з моменту укладення цього договору. 

2.2.2. ПРИЙJIJIТН від .!1Р?давця право оренди земельної дimппcи lWIJIXом yxnaдeННJI 
доroвору оренди земельНО1 ДШJIнки протягом 1 О (десяти) хanендарних днів з моменту 
yкnвдeННJI даного Договору. 

3. ПорJJДОК розрахунків 

3.1. Покупець оплачує придбане право оренди земельної ділянки ШJlЯXОМ 
oepepaxyв8ВJIН коштів на банківський рахунок Продавця, зазначений в цьому договорі. 

3.2. Вартість права оренди земельної дiJumxи, визначена за результатами аукціону з 
продажу права оренди земельних діnянок в м. Бровари згідно з протоколом аукціону 
N!_ від «_)) 200_ року, становить гривень. 
З урахувllllШlМ попередньо сплаченого Покупцем гарантійного внеску в сумі 
_--.,. ___ гривень оплаті за цим договором пiдлJlraє гривень. 

3.3. Покупець зобов'язується оплатити вартість права оренди земельноі дimппcи в 
повному розмірі ПРОТJlГOМ S (п'яти) банківських днів з моменту yкпaдeННJI даного 

ДоroВОРУ· 

4. Відповідальність сторін 

4.1. У випадхах невпонВННJI або ненanежного впонВRНJI зобов'язань передбачених 
цим ДОГОВОРОМ, Сторони Hecyrь відповідальність згідно з чинним законодавством 
Украіви. 

4.2. Сторони не Hecyrь відповідальність за порушеННJI своіх зобов'язань за цим 
ДоroВОРОМ, JlXЩО таке порушенНJI було викmucaно змінами в чинному законодавстві 
Украіни. 

• 4.3. В разі порymеRВJI Покупцем пункту 3.3 дaн~гo. Договору Продавець має право 
ВJДМовитиCJI від укладеИНJI ДОГОВОРУ оренди земельНО1 ДШJIНICИ. В цьому випадку д8JIИЙ 
Договір вважатиметься припиненим в односторонньому порвдку з моменту отрИМ8НRJI 
ПОkyIЩем повідомnеИНJI ПроД8ВЦН про відмОВУ від ДОГОВОРУ. Сплачений Покупцем 
raрантійmdi внесок в цьому випадку поверненшо не ПЇДJUП'8є. 

S. Форе-мажорні обставини 

5.1. Сторони звшышoтьJI від відповідальності за часткове або пов~е невихонанНJI 
ЗОбов'язань за цим Договором, JП(ЩО це невиконання є прямим. наслІДКОМ обставин 
непереборної СИЛИ, що вИНПЛИ піCJIJI підписання ДОГОВОРУ, JIl(1 Сторони не могли 
передбачити та попередити. 

6. Термів дії договору 
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6.1. Договір набуває чинності з MOMelnY ПЇДnИСВННJI iioro Сторонами і діє до йоro 
оС1'ВТОЧНОro BIIKOHВННJI. 

6.2. Одностороннє розірввнНJI двного Доroвору допускаєтьCJI викточно в випадку 
3D3наченоr.1У в пункті 4.3 даноro Доroвору. 

7. PeICВbllTl1 cтopil. 

Продавець 

Вроварська міська рада 

07400, М. Бровари, вул. rarapiH8, 15 

П/р_----

впконуючий обов'JlЗКИ міськоro ronови -
І секретар ради I.В.СапоЖІСО 

Виконуючий обов 'JlЗКИ міськоro 
roлови - секретар ради 

Покупець 

: іІІ 
ii~i' 
11 ,~ . .,. 

іі 1·1 .. , 
, і • 
,І ,. 
:' .. 



ПОДАННЯ: 

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

ПОГОДЖЕНО: 

ЗаступнИl( міського голови 

С.А.Маііборода 

В.В.Руденко 



І 
4~· f"J] 

C)~' Виконуючому обов'язки міськоro 
fi \у голови - секретарю ради 
\~ , Сапожку І.В. 

ПОДАННЯ 

Просимо РОЗГJUIИyТи на черговому засіданні Броварської міської ради 
питання про продаж права оренди земельної ділянки орієнтовною площею 
0,1288 ra. розташованої по вул. Київській: 

1. Продати право оренди земельної ділянки орієнтовною площею 
О,1288га, розташованої по вул.КиївськіЙ, шляхом проведення аукціону. 

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

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

«Бровариіввестбуд». 

Виконуюча обов'язки начальника 

земельного відділу - заступник 
начальника С.А.Маііборода 
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