
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киJвської ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

г 

Про продаж права оренди земельної ділянки 
орієнтовною площею 0,65 ra, розташованої по вул. Красовського 

РозгJUПlYВШИ подання земельного відділу від 02.08.2010 року Н!! 611 про 
продаж права оренди земельної ділянки орієнтовною площею 0,65 ra, 
розташованої по вул.Красовського , керуючись CT.l6 Закону України "Про 
оренду землі", ст. ст. 124, 127, 134-138 Земельного кодексу України, п. 12 
Перехідних положень Земельного кодексу України, п. 34 ст. 26 Закону 
Украіни <<Про місцеве самоврядування в. Україні», а також враховуючи 
пропозиції постійної комісії з питань розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, будівництва та інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Продати право оренди земельної діJUПU(И орієнтовною .nлощею 
0,65 ra, розташованої по вул. Красовського, ШJUlXом проведеННJI аУКЦІОНУ. 

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

3. Визначити уповноваженою особою на П1Дгот?вку ~a пр.?ведення 
аукціону комунальне підприємство БроваРСЬКОl МІСЬКОI ради 

«Бровариінвестбуд». 
4 Над . розроблення проекту землеустрою щодо 

. • ати ДОЗВІЛ на .... . .... еді для виставлення на 
ВІдведення земельної ділянки БроваРСЬКIИ МІСЬКІИ р . 

. .. ділянки ОРІЄНТОВНОЮ площею 
аУКЦІОН з продажу права оренди земелЬНОI 

0,65 ra, розташованої по вул. Красовського. . eHНJI покласти на постійну 
S .. ~ПU ULoro рlШ . 
• Контроль за виконАППІ"·· територій земельних ВІДНОСИН, 

КОмісію З питань розвитку та благоуСТРОЮ ' 
архітектури, будівництва та інвестицій. ~~ " ....:. ' • 

ВIUcОНУЮЧИЙ обов' язки міського 
l'OJIови - секретар ради 

М.Бровари 
від os серпня 2010 року 
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ПОДАННЯ: 

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

земельноro відділу - заступник 

начальника 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міськоro голови 

Начальник юридичного відділу 

Начальник управління 

містобудування та архітектури -
головний архітектор міста 

С.А.майборода 

В.О.Андрєєв 

, ~ 
с CJiг.Лавер 

Л.Є.Рибакова 

Виконуюча обов'язки начальника 

загального в!дд!лу - головний спеціаліст JI А 11 ~ l_ 
загального ВІДДІЛУ , ,L.~eиk' ~М.Шило 

t І 
Голова постійної комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносив, архітектури, 
будівництва та інвестицій . . . 

000472 

С.В.ПіддуБИЯК 



Затверджено 

Рішення Брова ". . РСЬКОІ МІСЬКОЇ радІ' 

ВІД 05 серпня 2010 р. Н!! ~/.5"rPI'-().!Г 

Порядок проведення аукціону з 
земельно.. . Продажу права оренди 

І ДIJlЯНКИ 
ПОРЯДОК проведеНIUI аукціону з про 

порядок) розроблений відповідно до Кон ~ ~г,;a о~енди земельцоі дimmки (надапі -
Господарського ~ Цивільного кодексів у= Б:81Нн, Земельного Koдe~cy України, 
Украіни «Про МІсцеве самовридуввння в УКР81ОО " джпетного кодексу УкрВJНИ, Законів 

_,,- Н1», « ро оцінку зем П . 
мallив, МlUUIових прав та професійну оціночну ді' CJIЬ», ес ро ОЦІНКУ 
нормативно-правових актів з ПИТвнь реrymoв8ННЯ з:IСТЬ», ~(Про оренду земnі», інших 

ьних ВІДНосин В Україні. 

1.3аraльні ПОJJожении 

1.1. Цей .Порядок . визначає процедуру підготовки, організації та проведення 
земenьИОr:? aYКЦI~ВY (дanl - ауlЩіон) 3 продажу права на оренду земельної дiJUппcн 
3В3R1чеИОI в пymm 1.2 цього Порядку. ' 

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

- аукціон - форма проведеВНR земельних торгів, за пою об'єкт торгів npодаєтьсв 
учасвву, що запропонував за нього найвищу ціну, па фіксується у ході проведеННJI 
mpПв ліцитатором; 

- гаравтійвиіі внесок - внесок. JIКIIЙ має СlШатити претендент до поДВННJI зааи ва 

yчacrь У аукціоні JIК забезпечеВНR своіх зобов 'язвнь в разі перемоrи у аукціоні та JIКИЙ 
CIJJ8ДaЄ 10% від стартової ціни лоту; 

_ зареєстрований учасник - учасник, ПИЙ, ОlШатив peєcтp~ та гарaнтiDниii 
внески та зареЄС1рувавСJl перед початком проведеННІ земельного аУКЦІОНУ; 

_ земельна ділянка _ земельна ділянка площею 0,65 ra. розташована в ••• Бровар •• по 
IYJL Красовського, з цільовим призначевВJIМ - землі промислового призначеННJI; 

• • ну здійснюється 
• _ крок аукціону _ мінімальна Haд~aвкв, На яку в хоДІ ayrcцJo 
1UДвищeвu стартової та кожної наступнОЇ Ц1ВИ лота; 

• • 'оо а проводить аукціон, - фізJlllllа особа з 
. - mцитaтор - предстввнИJ( оргавJЗВЦU. JIК гів па безпосередньо 
ВЩповідвою підготовкою тalабо досвідом проведенВJI тор • 
DpoВОдиТЬ • • 

торги на аУХЦ10В1; її о.".IІІПІ що .' з визваченими умовами )"---. 
- ПОТ - право на оренду зеМeJlЬноі дiлJJВКII 

вul!'l"ll .... - • • 
··....,U1Єn'CJI ДJIJI продажу ва аУКЦlОИl; 

• . рада' - ОРraвtзатор - Броварська МІСЬка • . .. •• ;. JIJCIl має необхідні • івлізована орraнJЗ.....-, • • 
- організацїJI па проводить аУКЦІОН - спец фахівців 3 відповіДНИМ ДOCBJДO.I 

JUIrr ПРоведеВJIJI a~ioнy приміщеВНJI, обnаднaJIВJI та 
Ра6отИ; 

•• • _ Б Вlрська міська рада; 
.. орендодавець земельНОI ДЇJIJIRICII ро • VItIliOHY запропонувanа за лот 

иків JIКВ У хоДІ 1".-. 
111111 - переможець - особа 3 числа )'Часн • 
111181SЩy ціну; 
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- реєcrpвційний внесок - внесок, JПCИii 

учаснmc~ аукціону і JlКИЙ СПРЯМОВУЄТЬCJI н І претендент смачує за реєстрацію ЙОГО JIК 
розмір реєcrpаційноro внеску особою cтaнo::i;тr( ~ Вllтрат ЩОДО проведено аукціону; 

.. CIMHaдIVrТЬ) гривень; 
- стартова ЦІна - цта права на орен з " . 

продаж лота на аукціоні; ду емenьнщ д1ЛJDПCИ, з пої розпочинаєтьCJI 

- уповноважена особа - визначена Б . 
ІІа здШсшоє підготовку лота ДО ПРОДажу на ::f~:~olo t.flСЬКОЮ радою юридичва осоБІ, 

- уповноважена особа учаСНlfка - осоБІ, яка діє в ікт . • 
належним чином оформленої довіреності або ста ересах претендента на ПІДставІ 
доroВОРу) учасвиха -IОРlfдичВОЇ особи; 1УІ'У (положеRНJI, засновницького 

- учас~ - осоБІ, JlКa відповідає встановленим цим ПоложеНJIJIМ та lfИВВ 
З8Коно!Ж8ВСТВОМ вимогам, подала відповідні документи та зареєстрована В ПАІ 
відпов1ДВО до цього ПоложеННJI. ИJ(онавцеt.f 

1.3. Орендарем земельної дimппcи може бути громaдJIВИВ УкраїllИ та іноземної 
держави, особа без ГPOMaдJlВCТ8a, українська та іноземна юридична особа. 

1.4. РішеВВJI про надаво земельної дiJIJппcи в оренду за результатами аукціону 
з~тверджує Броварська міська рада на підставі Протоколу аукціону та документів, що 
mдтверджують сплату Переможцем визна1fеної за результатами аукціону ціви лary 
відповідно до укладеноro доroвору купівлі-продажу права оревди. 

1.5. Уповноважена особа має право відмовитися від проведеlПlJl аYJЩiону не 
пiзвimе, ніж за 1 О днів до ііого проведеВВJI з обов'пковою публікацією офіцШвої 
івФормвціі про cкacyв8ВВJI аукціону із За3на1fеИВJIМ прИ'DUIИ cкacyвaвНJI на офіцШвому 
сайті міськоі ради у мережі Інтернет. РїшeВВJI Уповноваженої особи ЩОДО відмови від 
проведeввJI аукціону може бути скасоване Броварською міською радою. 

ПовідомлеВВJI про скасування аукціону не пізніше ніж наступвоro дп піcmr 
прllii:вaтrя рішеВВJI про йоro cкacyв8ВВJI надсилається Оргавізатором усім У1Іасиикам, ві 
подали заяви про участь в аукціоні та ліцитатору. 

У разі cкacyв8ВВJI аукціону Уповноважена особа повертає У1Іасвикам peєcnp~ 
та raравтійві внесІСИ, СІШачеві ними У зв'пку З под8IIИJIМ зuв про У1Іасть в аYJCЦ10И1, не 

пізніше ніж протягом п'пи бавхівсьJCИX днів. 
. РішеВВJI про cкacyвllВВJl аухціову може бyrи оскаржено в судовому порндку. 

1 б К ..n nwYrn'll"'ою та проведеllВJlМ аукціонів здійснює Оргавізатор •• .oВТPOJIЬ за ~ ........ -
безпосередньо або через своі оргвви. 

2. ПоввоваженВJI щодо організаціі та проведеВНJI аукціону 
оо • oBeдeВВJI аукціонів, Броварсьха міська 

2.1. З метою безпосередньО1 mдroТОВІСИ та пр . 
ра.ца Dpизвачає Уповвоважеву особу. 

.....umП повноважеввя= 2.2. Уповноважена особа має ва" • .1-

- здійсвює підготовку лоту до a~oВY; • v9 умови Y1fВCТЇ в аукціоні, 
• проведеввв aYJCЦI0-", 

. ~ опришодвює іиформaцuo про 
11JU40BY від проведеввя аукціону; . .-. щодо проведеВВJI аукціону (в 

mudв з івформВЦ1wv 
- забезпечує ОЗН8ЙомлСВИЯ Уча~ лоту умовами ореиди;· 

ТОму 'DICJJi з цим ПОРJIДXом), іиформВЦ1Є1О по , 

-приймає документи від УчВCВJIICЇВ; 
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.. відкриває окре"шй баиківський рахунок ".... б . . . _иа О cnyroвувlВIIJI аyюuон1В; 

.. тцитатора укладає договір з організацією, па проводИТЬ аукціон; 

.. приймає від Учасників реєстрац'А . . . .. • lnHl та гарвнnАиl внески реаmзує IнформаціЙ8і 
D.~поаyюnо~; , 

.. ~epeдaє оргаиізації, па ~POBOДlIТЬ аукціон, документи, необхідні ДJIJI реєстрації 
УчасИJПС1В в день проведеRВJI аУКЦІОНУ та проведенИJI аукціону; 

." п~ве~тає спnач~ні гарантійні внески Зареєстрованим yqlСВихам, JПCi ве перet.IОГnИ 
в ayкцtOВ1 (крІМ ВИПВДКlв, визначених цим ПопожеИИJIМ); 

.. піcnя ПРІlЙвятrя Ріmения про надаини земельної дimппcи в оренду за результатами 
аукціону, перераховує на визначевий БроваРСЬКОJО міською радою рахунок гарантійні 
В1ІectCИ Переможци; 

.. приймає рimеИИJI про приnинеНИJI тalабо поновлеRИJI аукціону у випадку 
BDSlВJIeВВJI поpymеИИJI порядху проведеНИJI аукціону, пе може вnnивyти на йоro 
результати, а ТВІОКО у інших випадках, передбачених цим Порядком; 

.. приймає ріmеИВJI про пововлення торгів по лоту або приnииеИИJI аукціону, у 
ВUПадІСУ копи ·Переможець вїДМовивCJI від підпис8ИИJI протоколу аукціону; 

приймає ріmеВИJI про визнВИИJI ведійсними резуnьтатів аукціону в разі 
ВПllШеВJDI піСJIJI закіичеВJDI аукціону порушень, ві вnn:ивyпи (могnи вnnивyти) ва йоro 

результати. 

2.3. Оргавізація, па проводить аукціон, зanyчвєтьCJI до проведеввя аукціону 
Уповвоважевою особою. 

2.4. Оргаиізація, па проводить аукціов, має ваступві повковажеиви: 

оргавізовує підготовку приміщеВВJI, обп8ДІІ8ИВJI та персовалу ДJIJI 

безпосереднього проведения аукціону; 

.. проводить реєстрацію Учасників в день проведeIПIJI аукціону; 

.. за поroджеВВJIМ з Уповноважевою особ~Ю та відповідво до цьоro Пор.дку 
приймає рimения щодо допуску ва аукціов третіх ОСІб; . 

.. самосriйво призвачає ліцитатора Д1UI проведеввв ayICЦlOВY; 
. час npоведеввв аукціону; 

.. забезпечує дотримВВВJI порJlДIC)' ПІД 

.. спадає протокол про результати аукціону. 

3. Підготовка лоту до продажу ва ауюііоні 
• • Ш як один NiCJЩЬ та ВJCJПOчає забезпечeвu 

3.1. Пiдroтовха аукціону триває не = ПорJrДICОМ) уповноваженою особою: . 
ОРraвiзатором або (у випадках визначеНИХ . _l�\n-1ПІ1r стартової ціви пота; 

.. цівки пота та за~-rNR- КМУ 
.. звмовлеВВJI експертної ГРОШОВО1 о М дики затвepдxeeRОЇ поетаковою 

~cnертва оцівка проводиться відІ!ОИjдвО до о ~:є ць.и, BeтaкoвneBoї за результатами 
вщ 11.10.02 р. N!!1531. Стартова ЦІВа пота ді Р 
еКСПертвоі грошової оцівхи; .. ..:wcnnrи' 

рта земельНОI w----, 
.. ВИІ'ОТDвлеВRJ[ технічноГО пасПО евди земельної ДЇJUDПCИ ва 

• продВЖ права ор 
.. оприmoдвеВRJ[ повідомnеВВJI про 

'YJщiО!li ПШlXом: 
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.. опубпікувamц оroЛошено в газ . Б оо • 

пвворама» та на Веб-саі'm Б ов en оо pO.BapC~I\OI A(I~ЬKoi рвдп «Броварська 
та місцеЗИвходженНJI земел:иоїаР~ЬКОl Ml~K~1 ради ІЗ зазначеНIIJIМ РОЗА.іру 
телефону за цим мо3\"И JI1JJJППaf, 11 U1JJЬOBOro призначено, вомера 

. ' а отрнма'l1l додаткову інформацію; 

.. РОЗ~lще~ на земельній ділянці рекламного інформаційноro щита; 
оо передачу В1ДПОВlдRИХ матеріалів Організатором Уповноваженій особі' 
'. , 

• оо mдrOTOBКY органІзаційно-розпорядчої та технічної документації щодо проведеиия 
аУКЦІОНУ; 

оо прпйвrrrJl зuв на участь в аукціоні. 

З.2. Аукціон проводиться викточно за умовн ВНкон8ИRJI зазначених в lJ)'RJCТi 3.1 
цьоro Порядку. 

З.3. Документи щодо лота, JlКНЙ внставJlJlЄТЬСЯ на аукціон, формуються 
Уповноважевою особою в окрему справу і піCJlJl закінченНJI аукціону передаютьCJI ЙОГО 
переможцю за ~о~и, що він здійснив відповідно до договору купівnі-продажу права 
оревди земельВОІ ДШJIИКИ розрахунки за придбаний на аукціоні лот. Переможець піCJIJI 
yкJIВДeвIIJI договору оренди земельної дimппm, передає його llJUl державної реєС1рВЦ1Ї в 
устаиовnевому ПОрJЩКy. 

З.4. Умови, оголошені перед проведеИНJ[М аукціону, під час yкпaдeRНJI договору 
оренди зміні не пiдnJlraють. 

З.5. Броварська міська рада затверджує технічний паспорт земспьвої дiJuпucи, щО 
IВCТ8ВJIJIЄТЬCJI ва аукціон, дату проведеИНJI аукціону та iCТO'l'Вi умови договорів ореидв. 

З.6. На підставі рimеивя Броварської міської ради Уповноважена особ ... ве пізніше 
JIК за 30 днів до проведеИИJI аYJЩiоиу ОПРИJПOДIDOЄ оо в ~eтioo Броварської мi~Koi ради 
«Броварська павОРВМ8» та ва веб-саАті БроваРСЬК01 МІСЬКОІ ради у мереха Інтервет 
офіційву інформацію про проведеВВJl аущіоиу. 

З. 7. Офіційна інформація про проведеВВJI аукціону має JIJC1ПOЧВТИ '1'8ІСЇ вiдoMOCn: 

оо дату та час проведеВВJI аукціону; 

.. місце проведеВВJI аукціону; 
Ва avтmiOB із З8ЗвачеlUlDl: .. харахтериCТJПCИ лоту, що виCТ8ВJIJIЄТЬCJI .1---' . 

.. місцезваходжеJШJI земсшьної ДЇЛJIВXИ; 

.. площі земельної ДЇJШПCИ; • 
.. ДЇJIJППOI допуС'ІШІІІХ та ПР10ритеlВИХ 

.. цільового призвачeJШJI земельНОІ , 

видів ії вИІСОРИCТlllПlВ; .. дiJшпcи' 
. б . вих VUOB і обмежень забудови земельН01 , 

.. МІСТО УДІВ .І" • 

.. стартової ціви лоту; 

.. умови участі в аукціоні; . О"IІ'JlОІС іХ CJIJlвти; 
1ЩЇЙВ0ro внесІОВ та D r-

.. розмір raравтійвого та реєстр . 

.. вартість іиформаційиОro пакету; . ,na, УПОВllоважевої особи, 
ВIIJI орnuпзаТОr .' CJI, 

- В8ЙМевувllВВJl та місцезваходже ..ua- ДQJfа11СОВУ івформaцuo та Д13В~ТИ 
JIЇQВТa жив otp- ,~~" .. ДЇJDDПCII. тexmчвою 
е ТОрІ, зомер телефону, за JJI(ИМ .мо паспоРТОМ земeJIЬВО1 

: ~ожаа оззаіомитиCJI з тexmчвиr;оroВОРУ орекди; 
D1tyA{еВТВЦією із землеустроЮ, проехтоМ 
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- дату початку та ЗВІСЇвчеmur fh 

участь в аукціоні. при IIRRJr докумеН'1ів JШJr осіб, що бажають ВЗJIТII 

3.8. 3 моменту опритоднеRRJI ф.. ... 
.Іожnивість особам, пі бажають в о 1ЦІАНОІ ІНфОРltrаціі Уповноважена особа надає 

ЗJIТR учаcn в а'"'""' . вставоВJПOЄТЬCJI Уповноваженою особою . . ~ .'''400НІ, Dplщбати за ціною, що 
надає безкоштовні консультації з питань ' ІНформацlЯ~Я пакет учасника аукціону та 

проведеИИJl аУКЦІОНУ. 

3.9. шформаційНИА пакет має включати· Ф . • ІН ормацl10 щодо: 

- .llсцезнаходжеВНJI, площі та цільового п - . • ризначеmur земельНОІ д1JlJOПCИ; 

- вuкопuoванВJI з генплану, схему розміщення земельної дimппcи; 

- умови використВВВJI земельної дimппcи; 

- істотні умови договору оренди; 

- копію цього ПоложеНВJI; 

- інші матеріали і документи (при необхідності); 

- номер рахунку, відкритого дnи обслуговування аукціону; 

. - БJl8JП( договору про умови участі в аукціоні. 

3.10. ОсоБІ, па бажає приііипи участь у аукціоиі, має подати Уповноважевій 
особі З8JIВУ на участь в аукціоиі 3 НВД8ИВJIМ згоди щодо умов повернеllRJl або yrpимВВИJI 
реєстраційних та гаравтійвих внесків. Приіімаиия заяв розпочвиВЄТЬCJI з моменту 
оroлоmеllВJl про проведеВВJI аукціону та заківчується за З робочих дні до дати проведеllИJl 
аущіову. 

3.11. ЗlUIВа на участь у аукціоні подається Уповвоважеиій особі зriдво із 
затвердженою формою (додаток 1). Підпис на зuві керіввика Учасника - юридвчвоі 
особи має бути скріплений печаткою цієї юридичвоі особи. Пі.цпис ва зuві Учасвика -
фізичиої особи має бути завірений нотаріальво. 

3.12. Подана ЗlUIВа разом з доданими докумевтами дnи участі в аукціоні 
реЄС1рУЄТЬCJI Уповноваженою особою у журнш реєстрації (Додаток 2), ій присвоюється 
реЄС1раційвий номер. У журналі реєстрації також міститься івформaцis про дату подaвu 
ЗВlВИ, а також поpJJДКОВИЙ номер зШи. 

3.13. Учасвик аукціону - юридичва особа разом із зВlВОЮ має подати ваступні 
документи: . . ...оо ....... иоВ- дoкyмeВТIВ· _ нотаРІально ПОСВ1ДЧеm коП11 у",l.<М6 'V&A , 

. страцію юрИДll1JllОЇ особи; 
_ копію та оригівал СВІДоцтва про державну реє 

. про сплату raрruniйвоro внеску; 
- копію 'l1i оригівал плаТ1ЖВОro документа 

о сплату реєстраційвого ввесху; 
- копію 'l1i оригівал платіжного докумевта пр • . • 

• . еита про оплату Bapтocn шформаційиОro 
- копію 'l1i ориnвал плаnЖВОГО докум 

ПВkету; 
'~ вих здійсвюваТИМ)'ТЬCJI розрахунки 
_ довідку про банківсьКИЙ рахунок/рахунки, з 

заЬридб . ану земельну ~ . є право уповновuceвої особи ва 
. . ита. ЩО ІІОСВіДЧУ ..) 

- коП1ІО та ориnвал докуме ·ону (у вИПадкУ неоБXJдВОCn • 
ІІІІСОІІВIDIJI дій, пов' JIЗавих із проведeJПPIМ аукФ 

Цей перелік документів є вичерПВИМ· 
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3.14. УЧВСRПX ВYlЩЇону - фізJfЧНа особа разОltf із ЗВlВою ltfae подати наступні 
доь')'МеlПИ: 

- копію та ориriнan свідОцтва про державну реєстрацію фізичної осоБН-ПЇДПРlfDfЦJI 
(ДnI ЛОПВ, впхориCТ8JПUI JIJCИX передбачає підпрJfЄМНИЦЬКУ дiJшьність); 

- копїJО та ориriнВJI rшатіжвого документа про сплату гарантійноro внеску; 
- копію та ориriНВJlrшвтіжвого документа про сплату реєстраційноro внеску; 
- копію та ориriНВJI rшатіжвого документа про оплату вартості інформаційного 

пакery; 

- довідку про банківський рахунок/рахунки, з JПCНX ЗДЇЙСRЮватимyrьCJI розрахунки 
за придбвву земельну дimппcy (для фізичних осіб - не підприємців така довідка подaє'l'ЬCJI 
за H8JlВHOCn банківського рахунку); 

- копія та ориriнВJI документа, що посвідчує право уповноваженої особи на 
вmcоиllВВJ[ дій, пов'изВНІfX із проведеRИJIМ аукціону (у випадку необхідності). 

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

Цей перелік документів є вичерпним. 

3.15. Всі дії, пов'язвиі із заповнеИИJIМ та поДВИИJIМ ЗВRВИ на участь в аукціоні, 
ВИКОВУЮТЬСJl безпосередньо Учасником або його уповноваженою особою. 

3.16. Уповноважена особа при прийurri зВІВ Учасииків перевіРJlЄ: 

- правильність оформлеRВJI зuви; 
. що доД8lOТЬCJI дО ЗВJIВИ, перепіху, BcтaвoвneHoмy - відповідність докумеВТ1В, 

пунктами 3.13 чи 3.14 ПоложeиIOl; 

- відповідність копій документів іх ориriвanам. 
безпосередвьо піCJ18 звкївчеlШJl Ориnвали документів повертаютьCJI зuвнику 

перевірки. . ено ПОNUJJок та 
. ..- дотtVl.fевnв ве ВIUПШ 3.17. Якщо під час перевІРКИ под~ .'J.-

у овноваженою особи. 
порушень, представник п оо особи УчасlDПCВ) реєструє подаві 

. У (уповвоваженОI • 
- у присутноcn часlUП<В оо ---CJI пор"'''''nвиІ вомер, даТІ, рetcВ13В"П1 . ... О ВОІ зано"..... --документи в JCВИЗl peectpВЦn, Д • го в квизі З83начаєтьCJI: 

УIJ8CВИКa вбо уповноваженої особи. КрІМ то , • батькові зареєстроване міcnе 
·б ізвище ім'я та по , . ф. .б 

- ДJJJI фізичних ОСІ - пр • ' у Державвому реЄСТРІ 1ЗИЧІПІХ ОСІ 
. фікаційвий вомер . п..... івоземввх прожив8ВJUI та 1дe~ • обов'изковИХ ппа~. ~~ • , 

твиків подаТJC1В та iJШIИX 8ДJIIICТВO ПР1Звище, w я та по 
- ПЛ8 • б oM8ДJlllcтвa - ІРОМ , у: аіни. 
IpOM8ДJIВ та ОСІб ~ rp стійке місце прожив8IШJI за межами кр • 
батькові (зв BВJlВBOCТ1), по вми Украіни або юрИДВЧІІИМІІ 
_ ДJJJI юридиiJВИX осіб (засвоВ8ВИХ М?С::S:оД2КeвИJI, ідеатифікаціjbudi код 
особами Украіни) - ввймевув8ВJUI· 
згідво з ЄДРПОУ; .. вих Шдприємств - Bailмeв:yвВllllJl, 

чвих ОСІб, СП1ЛЬ такв юридичиа особа та 
- ДJIJI інозСМВИХ юриди жав&, в JrКiй за~~стровава 
місцезваходжевР та ~ .. .nn1'I'Ra в УscpаїИ1 • 

• оо eдwl~~--

адреса реєстрlЩ11 пр оо. сОМ та печаткОЮ; • 
. • --- СВО1М підпи сі ДОrvl.feвnв; - звсвідчує ПОДаВ1 дoкyмe~.- . копії додВВИХ до в .'J.-

сВИlCОld зlUlВу та 
- залишає в себе подаиу Уча 
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- видає Учаснику довідху про 

(додаток 3). вхідвиА квиток, інформаці::;ИМВНwr документів із зазна1fеНJlJUtr іх ве • 
,азuачеННJIМ ва зворотному боці умов пров:':ТКУ на n~ (додаток 4) та картку Y'IВC':=~ 

3.18. ІвформацїJI про особу Уч НUJr аУКЦІОН)') (додаток 5). 
,,",,,І втах· асника (його вредствв ) 

JПDI до_"._е , ве ПlДЛJ[Гaє РОЗгоnоmенmо кр. . ника, що )rіСТИТЬСR в поданих 
, ІМ ВИПадків устан 

3.19. Документи повертаюТЬСR ' Овnених закОНОМ. 
завнику без реєстрації у випадках. 

- ВИJDШеННJI помилок, JlXі ВПЛивають . . •. на ЗМІСТ з8JIВИ; 
- BlДcyrвocn на момент ПОДВННR ЗUВ . 

и докумеНТІВ, передба1fених ~ П 
- поД8RИJ( заяви особою JIX8 -- опоженнаr; 

•• ,не має на це відповідних Повноважень. 
Цей перелІК пІДстав є вичерпним. 

ШCDJJ виправпеНВJI ВИRВJIевих Помилок У 
повторно. 1fВСНИК має право подати доку.lевти 

• 
3.20. Учасник має право огJIJIН)'ТИ земе . 

Оргавізатор зобов'язаний створити МОЖ1lИВоСТЇ ЛЬ.:: ДIJUIИJC)' до пров~НИJI аукціону. 
дimппcи з метою її oгJIJJДy. доступу учвсlDlКlВ до земепьноі 

3.21. Зареєстрована З8JIВа є підставою ДJIJI vvnaдeННR У . • •. "..... з часником договору про 
умови учacn в аYЮnОНl та набyrrR Учасником статусу 3ареєстроваиого учаСIПШL 

4. Порядок та умови проведення аукціону 

4.1. Аукціон проводиться оргавізацією, JIXa проводить аукціов, ва підставі 
д~~opy .. ~ Уповно~ажевою особою ве раніше ніж через ЗО днів піCJIR опyбпixyвaввR 
ОфіціЬОIШфОРМац1Ї про проведвви аукціону. 

4.2. на аукціоні можуть буш присyrвi Зареєстровані учасвихи (іх предcтaввиJCВ). 
представиихи opraвiв місцевого самовpJЩyВ8ВВJl м. Бровари, звсобів мвсової інформації та 
1рОМ8ДСЬКИХ орraиiзаціЙ. Iвmi особи можуть бyrи присyrвi ва аущіоні за згодою 
Уповноваженої особи. Аукціон проводитьCR за BUВBOCТЇ ве Meвme двох 3арсєС1рОВ8RИX 
)"J8CJDпdв. 

4.3. У день проведеНВJI аукціону особою організацією, ва проводить аукціов, 
проводиться реєстрація присyrвix Учасвихів. Уча~вик (його представник) зо~ов'~8ВІІЙ 
пре.ц'JlВИТИ паспорт та (ДЛJI представвихів учасВИК1В) доручeввJI ва вчввеВIIJI дп! ПІД. час 
а)'lЩiову, зокрема участь в тОргах та підпиеавви пр~колу про резуJlЬтати торпв. ПіCJDI 
ЦЬoro DpедставlDПC оргавізаціі, .па ПРОВОдит': а)'КЦ10В, видає учаснику '1'8бтАку 3 

Иомером, JIXa повертається після зВJCЇJAeJIJd ayкцtoвy. 

Р • ,tnnnf та .... ...:avvEТЬCR за 10 хвlШllВ до початку аукціону. 
eєcтpВЦ1Jl починаєтьСЯ за ГO~-" ~ .. " 

4 4 . oBeдeВВJl аукціону предСТВВIIИJ( орraвiзаціі, па 
• • ШCJJJI огопошеВВJI початку пр свиків '1'8 присутвіх ва аукціоні осіб 3 

~ово.цить аукціон, ознвйомmoє зареє~вав(в,:стииі що безпосередв:ьо crocуєтьCR 
СІІоВВИМи правилами проведеВВJI ayкцtoВ)') гопош:у~ інформацію щодо: 
nPоведeвu аущіову ПЇCJIJI цЬОГО оголоmeвJDI та о , . . 

оО. (місцезваходжeвu. ПJJОІЦ1, ЦUlЬOBOГO 
. - характеристик земельНО1• дiJuIВКИ вихоnиCТ8ВJIJI зeNeJПdIОЇ ДЇJIIВICи, умови 

ПРВЗИачеНЬ, можливі види фyвкцtоВВJIЬВоro r 
ОР!ЩЦи тощо). . • . 

, Учасвиків допущеиих до ayкцtoвy; 
- зaraльвої кi.m.KOCТЇ зареєстроВВВНХ ' 

- стартової ціви лоту. ..-u 
BacтyJJВOМ)' пор~.1· 

4.5. Проводить аукціон .mцитaтор В 
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Аукціон ПО'ШНВЄТЬCJI 3 ОГОПошеlПUl ліцита 

ціип. JIxщо ПРОТJIГOМ трьох хвиnив піCJIJI 1'ором хаР8ІСТериcтmc ПО1У та стартової 
3apCЄCТPOB~ учасників не В1ІСПОВНВ б::ВОro огопошеlПUl стартової ціп ніхто з 
пiцuтaтором, або таке бажвиНJI ВІІCnОВН пи придбати пот за ЦІНОЮ, оroпошеною 
прJП1IDlJlЄТЬСJl. ше ОДНН Зареєстрований учаснц аукціон 

у разі копи про готовність придбати ПОТ за ст . 
два Зареєстровані учаСНИЮf, піцитато збіль артовою ЦІНОЮ С~ОВіcтиnи не менш в 
3ареєстроваввм учасником (далі _ ціна) р на кр шує :raPTOBY ЦІну, запропоновану 
збільшCJIВIМ ціни. ЗначеИИJI кроку ayкцio~ встанО: ayкwoнy .3 подaJJыIппt� поcniдо8JIJW 
3 Організатором у межах до 1 О В; nсош·в ста м ~oєrьc. Лщитатором за погоджеllJlDl -. РТОВОl ЦІНИ. 

Зареєстрованим учасникам, ві відмовилися придб . 
rapавтійві внески ве повертаються. ати пот за стартовою ЦІНОІО, 

У ході а~іоиу Зареє~тровані )"ІаСИНКИ повідоМJUDOТЬ про намір придбати ПОТ за 
оronоmевою Ліцитатором ЦІНОЮ двома способами· п;nv ............ таб"""""" 

• • • _А АIUП .&A~ З номером, 

повервyrим до ~~op~ що засВІДЧує ПРИЙВJlТrя ціви, запропонованої niцитaтором 
(1IpJIЙJUТl'Я ПРОП~ЗИЦJ1 Ц~ без rono~y), або пiдвJrrrим таБJDI'ПCИ з одвочасвиr.1 
о~поmеИВJIМ C~OЄl ~0':'ОЗИЦ11 стосовво ЦІНИ ПОТІ, па повивва бути більшою, ніж названа 

mцитатор~м ~1Иа, М1И1М)'М ва однн крок аукціону, але обов'язково краmою 1Сроку 
(пропозИЦІЯ Ц1RИ з голосу). 

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

у разі копи ціна, запропонована з roпосу одвим із Зареєстрованих учасmпciв, 
бш.ша за ціну, оголошену mцитатором, але не крапrа 1Сроку аукціону, Ліцитатор трактує 
таку пропозицію JП( згоду Зареєстроваиоro учасвика зБЇJIЬDПr1'И ціву на відповідну 
кinысіть кроків аукціону, називає номер цьоro Зареєстроваиого учасвика і запропоновану 
вим ціну, кратну кроку аукціону. 

Мовчавп Зареєстрованого учасвика, що першим піДВJIВ таБJIJJЧкy з номером піcmr 
оroпошевви ліцитатором ціни, трахтуєrься JП( зroда Зареєcrpоваиоro учасвика ва 
зanpoпововаву Ліцитатором ціну. ШCJIJI цьоro Ліцитатор назо8Є. вомер. 3ареєcrpоваиоro 
)"IICJDП(а, що першим підвив таБJJИЧICY, і оroпошує наступну цшу, зБІЛЬШену ва крок 
ІYlЩЇову. 

у разі копи ПРОТJlГOМ трьох хвИJПШ ПЇCU триразовоro повторевви OCТII!IВЬoi ціви ве 
буде запроповована ВИJЦа ціна, Ліцитатор зак:івчує торги за лотом о~очасно з ударом 
аущіоввого молотка та проголоmеНВJIМ слова "Продвво", назвв~ цшу прод~ лота, 
камер ПеремоЖЦJl і ВИКJDПCає йоro ДJDI підпиC8ИВJI протоколу, ведеться ПJД час 
аYJщiову. 

. . ..тll ва проводить аукціов, скпвдає протохоп 
4.6. За резуnьтатами аyюnОВУ орnUПЗlЩ&А, 

lакому зазначає: 

- вазва лоту; 

- стартова ціва лоту; 
- результати тopriв (остаточна ціва продажУ); 
_ "";02 • , батькові або найМевув8JIВI ПеремоЖЦJL 

-.t" .... вище, ІМ JI та ПО . ЛЩиraтором та затверджується 
• • ЄТЬCJI ПеремоЖЦем 1 

у 4.7. Протокол ауІСЦ10ВУ пiДDВсу а ·ову. 
JIoІВоваженою особою у девь проведеВ:ВЯ ~ caвd ліцитатором протохоп аукціону 

Одразу ПЇCJIJI зarciвчCВJUI аукціОНУ JIiДПJI переможцем комісійної вивaroроди в 
lI!na.. • б· ПіCJIJI cJIJJatJI 
-~аєтьCJI уповвоваженій осо 1. 
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- ціви продажу права оренДІ, 

аукціону; ЗеАrельної l1ЇJ1ЯИXи, впзнаllеної за резУJlЬтатar.m 

- цinьOBOГO признаllеllНJl земельної дUumхи. 

5.2. Аукціон визнаєтьCJr таким що не ВІ'дб . , увся, у разІ: 

- відсутості У ІІасникїв або HIUlВHOcri на торгах 
JПIше одного Уllасниха; 

- хопи жоден з Учаснихів не запРОПонував ціну • ' вищу за стартову; 
- не ~сlUПlJl Переможцем Протоколу із зазначенИJIМ результатів аукціону; 
- не П1ДПИсlUlВJl Переможцем договору купіВЛі-продажу права оренди у 

,ВCТ8RомеНIJЙ цим Порядком термін; 

- несплати в установлений строк Переможцем иaneжJlої суми за придбaииl лот; 

- ве підписання договору оренди в терміни, визнаllені цим ПорRДJCОМ; 

- припивеННJI та не поновлеВRR аукціону в випвдках, передбаllевих цим ПорRДJCОМ; 

- в разі ВJШШеВВJI піCJIJI захіJAеRRR аукціону порушень, JПd ВПJIИJI)'JIИ (MOГJDI 
ВПJDПIYIИ) ва його результати; 

- в iвmиx випадках передбаlleRИX цим ПорJlДКОМ. 

РїшeввJI про визнlUПIJI аукціону ТIUCИМ що не відбувсв, прdмвєтьсв 
Уповноважевою особою у триденний строк піCЛJI вивикнеRRR підстави ДJIJI такого 

ВD3И8ВВЯ. 

В разі винихвеВНJI підстави для визвВIIIUI аукціону таким, що ве відбувсв, 
Уповноважена особа невідкладно повідомляє про це ОрганізаторІ. 

РішеВВJI про визвВШIJI аукціону таІСИМ, що не відбувся може бyrи оскаржено у 

судовому порJJДJC)'. 

5.3. Результати аукціону, проведеного з порушеВИJIМ вимог цього Порцку, можуть 
бути визвані у судовому порядку недійсвими. 

ВИЗВВВВJI результатів аухціону недїйСИИМИ ТJlГВe за собою ви3R81DU1 ведійсним 
доroвору оренди. укладевого з Переможцем. • 

, • . о ви3118ВВJ1 аукціону таким, що ве В1дбувсв, або 
5.4. У разІ прВЙВJl'l'ТJI РШJеввя ~ вий vttПiов може бyrи проведеllИЙ ве 

ВВЗИ8JllD[ ведійсивми його резуJlЬтаnв, повтор ~.J'-- • 

"; .. е:_ . ., .. OnnIl З nVlІ' наБVnOJl 'ППІВоcn таким рuпeRВJIМ. 
-...щwе В1Ж через ШІСТЬ М1~ _ ". а' •• 

зв'JlЗКУ з тим що жоден з уч&CIIИIQВ ве 
Яюцо повторJIИЙ аукціон провоДИ'ІЬСЯ У ціною ~ою за стаРТОВУ, MOXCJDIВe 

ВПІВИВ бвжВВВJI придбати відпов~ лот за е не' JПDКЧе ціви, що визваwreва за 
3JDDкeВIIJI стартової ціви лота o~~aтopo:, д~имllНllJD.f вимоГ, уставовпеввх цим 
резУJlЬтатами ехспертної ГРОШОВО1 оцiJIXII, 
ПОPRдкoм 

• • овїдно до цього ПорJrДlC)'. 
Повторний аукціон проводитьСЯ BJДII .-_ .. ~CJI ПереАlОzeць попередніх 

vttniоИ1 не допу~"- • ід 
5.5. До участі у повторному 1".-- cri лота за доroвором, ~ОВRВCJI в 

ТОРгів, що ве СШІатив в ycтaвoВJIe~ ~OI( ::їд підпИС8ВІІВ прmoкоJI)' 13 звзнаlleJПIDI 
УІОІадеlUbI договору оренди земeJIЬJlО1 дiлJIВКИ 
IJe3УJlЬтатів аухціову. eдeВВJI аукціону, JDCi ВПJIВВ8IOТЬ ва 

ень пор.дкУ пров с ..... uuїиаціі ЗареєС'ІрОваввх 
5.6. У разі ВИJПШeJIВЯ порym извоДІТЬ до 11J4 ~t-- аво визваТJI 

06'ЄІаив.аість визвачеИВJI ПеремоЖWI, iX~ уповноважена особа має пр 
Y'IaCUmCiВ або іВПІИМ ЧИІІом порУШУЮТЬ 
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ayкnioH таким, що не вїдБУВСJI 
IJОВідоМН1И Оргавізатора. 

та розпочати о . . 
РГВВ1З8Ц1JО повторвнх торпв про ЩО 

6. УКЛDДDІІІІЯ договорів купіВnі-п • 
оре.IДII зеl'fenы�оїї діпИ11К11 рода_")' права ope11all зеJ\lenы�оіi дinВ11К11 та 

6.1. На підставі затвердженого п 
б ,· 3· ротокоny аукціону Q • :10 ОВ I3ВВl ПРОТJII'ОМ банкІвсысих днів рганlзатор та Переможець 

Переможець зобов' JlЗаний перерахувати ~aCТJi договір купівлі-продажу права оренди а 
raраитііівого внеску) ПРОТJlГом 5 банківс:ШТИ з~ придбаний пот (за вирахув8RНJIМ ~ 
визначений Організатором рахунок. ких днІВ З дати укладенНJI цього договору на 

Якщо Переможець не вніс належноі до см 
першим цього пункту, гарантійний внесок йому ати суми в строк, передбачений абзацоr.1 

не повертаєтьCJI. 

6.2. Договір оренди земельної ділянки пiдmrraє· . 
державній реєстрації. HOтapl8JIЬHoмy ПОСВІДЧенню та 

6.3. Усі витрати, пов'язані з yкJIaдamш.r та Hoтapianь • • • вим ПОСВ1ДЧеllВJlМ договору 
~-продажу права оренди земельної дimппcи та договору оренди земельної дimппcи 
несе пОрендар. ' 

6.4. Договір оренди земельної дimuпcи має відповідати типовому договору 
затвердженому постанОВОЮ КМУ від 03.03.04 р. N!220. ' 

6.5. Умови договору, не зазначеНЇ в типовому договорі. умовах проведеmg 
аукціону та рішеВВJIX Броварської міської ради. прийuтиx згідно 3 цим ПоpJJДОм, 
визначаються за погоджеВНJIМ сторін. 

6.6. Договір оренди укладаЄТЬСJl в 30-ти денний термін 3 моменту ПРИЙllJlml 
рішеВВJI Броварською міською радою про И8Д8ИИJIземельноі дimппcи в оренду та ПРOТJlГOМ 
30 DJIендарних днів піCЛJI його yкnaдeННJI пїДJulraє державній реєстрації. 

6.7. У разі відмови Переможця укласти Договір оренди земельної дiшDпcи аукціон 
ВИЗнаєтьCJI таким, що не відбувся, а гарантійний внесок ПеремОXЩlO не ПОВерт8Є1'ЬCJI. 

6.8. Право оренди земельної дimппcи JIИJПIXIЄ у Орендар. ПЇCJIJI ШдпиCВIПIJI IUCI'Y 
npиймаввя-передачі земельної ДЇJDIВКВ згідно з укладеним ДОГОВОРОМ оревди. 

7. Порядок розподілу та використання коштів від проведення 
_ аукціОНУ 

7 1 П б·...; "'"'ТОВКИ nоту до продажУ на аукціоні здійCJllOЄl'ЬCJI за •• pOBeдeВВJI ро 1Т з ~... . WВ8IDIJIМ за рахунок 

Рахунок коштів уповноваженої особи з наступним ~o та виплата вииaroроди 
~аційвих внесків учасвихів аукціону. проведеИIIJI a)'lCЦ10 • •• 
ЛіциТатору здійСIПOЄТЬCJI за рахунок коштів реєсtpaцiйвRX внеСКІВ учасВJШВ aYJCЦ1oвy. 

ач8ЄТЬCJI уповноваженою особою та 
Розмір реєстраційного внеску визн . втрат пов'sз8ВИХ з організацією та 

обчиcmoЄТЬCJI з ypaxyвllВВJlМ потреби у покрИТn в • 
JIpоведeивsм аукціону. • • 

• оо би від проведeвRJI аухФОНУ cпnачСВ1 суми 
7.2. У разі відмови уповноваженО1 осо. банківські перекази повертаІОТЬCJI У 

Р~аційвих внесків за вирахувВВВJItd пла~ за iПleвRJI усім УчаCIDПCВМ У повному 
lІ'ати.цеввий строк з моменту прийВJlТl"Я Відпо~оro!mоааціЄЮ та проведеlDlJlМ аукціону. 
05,,-. оо би пов'l38В1 з OPI.-- .. ..:*ааУ ввесків • --І, а ВИТрати уповноважеНО1 ОСО, jJDDИX випадках суми реєстрlЩ~ 
Iiд1uкОДОВУЮТЬCJI за рахувок Qрraвiзатора. В 
JleIIOB~ .. _ 

-!" "lIIIUnCJI. 
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суми rapaвтiiiвнx внесків за ВИРаху& , 
оротяroм п'пи бавківсьхих днів з моменту ~ M~тe-AaB за банківські перекази 
,:"nnm в оренду за резуnьтатar.m аукці пр R р~шенИR про HaдaIIRJI земельної 
p.u--- • б б ону, ПРИЙНJlТrR РlшенИR про ввзнВRIIJI аукціону 
Т8JCIIМ. що не ~1д увся, а о визн~ недіЙсmn.m його результатів пове ск сім 
УчасвПJCВМ. JIX1 не буШІ ВИЗНВНl Переможцими КРІМ' Вlша"';.. пе ртаІОТЬб у 
ПорІДКом. ' --"", ред ачених ЦlВI 

7.3. Уповноважена особа відповідно до "OroBOPY з m'nuo.a· R 
• • ~ цna ... тором смачує ому 

BUВ8fOPOДY У рОЗМІрІ, що зазначаЄТЬСR у договорі, 

7 .4. Прав~ на оренду земельної дinинки не може бyrи придбане за рахунок 
бюджетних коmnв. 

7.5. Іноземні lоридичні особи, іноземні rpомaдЯRИ оплачують вартість лотів 
відповідно до звхону в національній вamoті на Зar&JlЬвих підставах і пише з банківських 
рахувків. 

7.6. Сума raрантійного внеску, смаченого Переможцем, зараховуєтьск в рахунок 
ВlD\ов8ИНJI вим зобов'JIЗВНЬ за укладеним договором купівni-продажу права оренди 
зeмeJIЬJIoї дimппm і перерахОВУЄТЬСR Уповноваженою особою на рахунок Оргавізатора 
прOТll'DМ одвого банківського ДВJI наступвого за днем підписавпи протоколу аукціону, 

у разі відмови від укладеRИJI договору купівni-продажу гаравтіlпd внесок 

Переможцю ве повертаєтьCJI, 

7.7. На рахунок Уповвоваженої особи надходить кошrи: 

. - від реалізації Учасвикам іпформаційвих пакетів; 

- реєстраційві внески; 

- raравтійві ввески, 
7 8 Кошти що надіЙJПJIИ уповноваженій особі від реалізації Учасвикам 
• . '- , , повеn'I'Aтnтr.си УчllCJlИ!OlМ та , Ф .ЙВ'ИХ пвхeriв та реєстр8Ц1йві ввески не r&---- • ' 

ІВ opМВЦJ б покрИПJl ВИ'1'Рат з mдroтовки та 
ВИJCористовуютьCJI уповноважевою осо ою на , , 
nPOВедeвнJI аукціонів, а Т8Хож на підготовку ваступвих аyкцtоП1В, 

8. Умови оренди 

емає' . 8.1. Істотвими умовами договору оренди, зокр , вим 
. типоВИМ доroвором, затвердже 

- укладеВВJI договору ope~ ~":003 ~4 р Х2220 та уltlОВамп, ввзвачевпми ~a 
ПОctaRовою Кабінету Міністрів УкраІВИ вІД " . 
аукціоні; ___ •• 

оо • За цільоВИМ призвач~-, 
-викори~земельВОl~ 

- умови викориCТВВНJI земельвої ~; . 
оо • обltlежеиь та обтJDКеиь. 

- вствновлеВНJI ДJIJIземeJIЬНО1 ~ 
б 'enьВИХ ворм. 

- дотримВВВJI державНИХ уДІВ ві Орraвiзатором: 
евди BCТВlloвne 

8.2. Істотні умови доrовору ор • 
, • оо цівки землі ва 

- термін оревди: 25 роК1В. .' мативвоі ФОIIlОВОI о 
fJ~ • соТК1В вІД нор 

_ розмір оревдвої плати: 107'0 вІД ... 
рік; оо та jвЖeвервоі івфрастрyкrypи 

0ЗВИТОК COцiam:B01 а об'єкта містобу.цувaвRJI. 
. - здійсвеВВJI Biдpaxyв8JIЬ ва ро вртості буД1ВВJЩТВ 

l.Iicтa: 10% зanшьвоі коJПТOриСВОl в 
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nзаачевоі зriдио з деРЖВВВИМlI будівem.ними нормами, без ypaxyвВВ1Ul витрат 3 
JI РАб8JIIUI та видіп~виа земeJlЬНОЇ дinяmcи, звїnЬнеВВJl будівem.ноro мвйданчвха від 
:p.ileJIЬ. споруд ~ UDКевериих мереж, впamтyв~НJI ~HyrpilJIНЬO- та позвмaltдaвчиxовВХ 
_верВВХ мереж 1 споруд та транспортних КОМУИ1К8Ц1Й. 

8.3. Про умови оренди мають бyrи поінформовані всі УчасИИJCИ. 3а цієі умови 
О _атор MO~~ відмовити Переможцю в У,МвдеИНі noroBOpy оренди на )'ы�вах,' ві 
.р : .. .,~тьM ВІД ІСТОТНИХ умов, визначених зпдн U· ~OM. 

BiAP .... cuu- ". #. а І На" ~ 

l "" 0-' І) (;~, 
r о." ... ~~ 0'\\ 

B-'ОDVIОчиlt обов' JlЗК1і міського і: І - '" .. \ 's> -о \ 
- -~- r: І \.. с\ С \\ 

roпови-секретар ради \ І " • \ ~ сІ~.сanОЖІСО 
\., \.'" ~ 

І') 
о. І, 

" 11 -1' /.' ..,. ь -е .-
~":01..v~ ... 



ПОДАННЯ: 

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

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

С.А.майборода 

В.О.Андрєєв 



реєстрацііЬпlЙ номер З8JlВИ ____ _ 

Дата реєстраціі СС_» ____ 200_ р. 

Peєcтparop _________________ _ 

ЗАЯВА 

Додаroк 1 

до ПорядКу проведеllJlJl аукціону з 
ПРОДажу права ореидп зсмem.иої 
~ в ЬІ. Бровари, в редакції 
РІшення ~OBapcьKOЇ міської ради 
від ()5: О'р' 2010 р 
Н! 7/Y5-fP/ -{)5 • 

на учаС"'6 У аукціоні з продажу ''Рава ОРЄllди зєJffeJIыl;; дiлRІІI(U 

Прошу ДОПУСТИТИ ДО учаcri в аукціоні з продажу права оРенди земельиої дimппcв 
площею ra, розташованої в м. Бровари ___________ ----: 

3uввих (повне В8ЙМевувaJIВJI) - __________________ , 

Jдевтифіющійиий ХОД або номер -----------_____ --і 

Свідоцтво про державну реєстрацію {ДmI юридичвих осіб та фізlAllВX осіб -
суб'ЄJaiв підприємницьхої дUшьвості) - _______________ _ 

МісцезваходжеННJI (місце nPОЖИВaвиJl) 
Керівних або уповноважева особа - ______________ ____ 

Паспорт - N! , ВJfДIUIИЙ <L-)) ____ - р. ----

. . або уповвоважевоf особи -Дохумевт, що посвідчує поввоважeвu керШВИХІ --. 
. aитilвоro ввеску· Реквізити банхівсьхого рахунку ДJIJI повервеВВJI гар . 

Бввх ______________ -----------------------------

о~~п: ______ --------------------------------

~p~:--------------~---------------
Кодо~~ач~------------------------------------------

МФО· б І -• . ку озваііомлеlШЙ та зо ов :DУЮСЬ ІХ 
З умовами та прВВИJJ8МИ проведеШIJI аукФО ·сШвої виввroроДlf орraвiзаціі, па 

_-. VLlOB СIIJIаТJI хоМІ . . 
""«ІАО&увати. ВИСЛОВJПOlO зrоду щодо J оо. еєстраційвиХ та гар8ll'1'ЇЙlDlX decJC1Jl. 

DpoвОди1Ь аухціов, повервeВВJI або утримaвIIJI Р 

«_)) 200_р, 

мп. (прізвище та івіціапИ) 



(3(Jоротня сторона) 

Перenix документів. що додаЄТЬСJl до ЗВJIВи 
IОРllДПЧllа особа: 

- вотарівnьио посвідчені копії установчих документів; 

- копія та ориriнап свідоцтва про державну реєстр . м 
ВЦ!Ю ЮРидичНОІ особи; 

- копія та оригінап платіжного документа про спла""' ." 
'О J гаРВ1fПnвого внеску; 

- копія та оригівап платіжного документа про спла""' реєстр ." 
о J ВЦlnНОГО внеску; 

- копію та орнгіиап платіжного документа про оплату вартості інформвціЯвого 
пакету; 

- довідка про б~вський рахунок/рахунки, з JIКИX здійснюватю.syrьСJl розрахунки 
за придбану земельну ДШJIНКУ; 

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

- довідка про відсутність заборгованості по заробітній платі; 

- копія та ориnвап докумевта, що посвідчує право уповноваженої особи ва 
виконlIВВJI дій. пов' Jl3ВНИХ із проведеННJIМ земельвого аукціону (у випадку веобхідності). 

ФЬична особа: 

- копія та ориriвап свідоцтва про державну реєстрацію фізичвоі особи-підприєr.щи; 

- копія та ориПвап платіжного документа про сплату гарантійного внеску; 

_ копія та ориriвап платіжного документа про сплату реєстраційного ввеску; 

_ копію та оригіиап платіжного документа про оплату вартості івформаційного 
пакету; 

_ довідка про баиківський рахунок/рахунхи. з JПCИX здійсвюватимyrьCJI розрахувки 
ЗІ придбану земельну дiшmкy; 

. . нтв. що посвідчує право уповноваженої особи ва 
- коПlJl та орипвап докуме . (у вдку веобхідності). 

BВКOBВIIВJI діі. пов'JlЗВВИХ із проведеВIIJIМ земельвого аYJЩ10НУ ВИП • 

- копія паспорту; 
_ копія довідки про присвоЄВВJI ідеВ'1'ИфікаційвОГО вомеру. 

ВиконуючиЙ обов'JlЗКИ міськоro 
rОJlОВИ - секретар ради 



ПОДАННЯ: 

земельного відцілу, за пропозицією 
постійної комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 

будівництва та інвестицій -
виконуюча обов'язки начальника 
земельного відцілу - засtyПник 
начальника 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступних міського голови 

С.А.майборода 

В.О.Андрєєв 



Додаток 2 

до ПорJlJDCy проведеllНJl аукціону з 
п~одажу права орендИ земCJlЬВОЇ 
д1JIJDПCВ в м. Бровари, 
затвердженого pimellJlDl 
Бров!рської міської ради від 
/.)6. пР 2010 р-

Н! f'ё75 -P7-tJtJ- . 

Журнал реєстрації 

заяв УчаСНIII(;В аУl(ціо"у з nродазlСУ права ореllд" 3ЄJffeJlblIO; дїЛВlll(U 

1. Реєстраційвиіі номер 
по~~ __________________________________ _ 

2. Дата реєстрації; номер 

Д~~~~---------------------------------

3. Наймевув8ВВJI Учасника - юридичвої особи 

4. Прізвище, ім'я та по-батькові Учасника - фізичної особи, або предС1'8ВВИК8 Учасника-
юр~mоооби ____________________________________ ___ 

s. МісцезнаходжеВВJI або місце прожив8ВВJI Учасника (поштові 
р~ізmи)~ ____________________________ _ 

6. Банківські 
Р~mи~. __________________________ --------------------------

7. дохумевт про сплату реєстраційного внеску 

8. дОхумевт про сплату гаравтШвоГО внеску 

9. дОхумевт про оплату інформаційного пахет)' 

10. З земельною дiшпucою ознайоМЛений 

11. З правИJIВМИ проведеВВJI аукціону 

(підпис) 



0зваіЬшениА і згоден 

12. З порJIДICОМ оплати за придБВИJdi 
об'єкт 0знаАомлениR і згоден 

13. Картку Учаcвmcа аукціону одержав 

14. Із сaикцiJlми за порушеИИJl праввn 

ознайомлений і згоден 

15. Достовірність даних, внесених до 

журвапу реєстрації, засвідчую 

Докумевти у JdльКості. ________ аркушів 

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

Виконуючий обов'JI3КИ міського 
ГОJIОВИ - секретар ради 

(пi.ruшс) 

(підпис) 

(підпис) 

(підпис) 

(підпис) 

(підпис) 



ПОДАННЯ: 

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

земельного відділу - заступник 
начальника 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

С.А.МаЙборода 

В.О.Андрєєв 



Довідка 

Додаток 3 

до Порядку npоведeJПIJI аукціону 3 

продажу права орсвди ЗСАlсльвоі 
дimnrки в r-I. Бровври, 
заТВСРдЖсвоrо рішemun.l 

Броввр-ської міської ради від 
03: O~ 2010 ~ 

Н! 'І'67!; =rt-t?~ 

''РО ОlllРUJfrаНllЯ доку.лrЄНІІ,ів від Учас"uка аукціо"у 3 "podll3/CY "рава орє"дu 
3ЄJffельно; дЩНКIl 

ЦІ довідка видана Учаснику аукціону з продажу права оренди земельних дimпrох в 
)1. Бровари __ ~=--_~:----::::----:~_~--::: ___ ~ _____ -=-~-:--

(npізВIПЦе, ім' JI, по-батькові фізll'lНоі особll, повне HahleнyвllJllUl roРllJIIlЧноі особll) 
В1nму,що _________________________________________ __ 

(наЯменувlНlUl Уповноваженоі особн) 

приiiвJrri наступні документи: 

- уповиоввжеНОі особи) 
(noсада. Пiдnис, npіsвищс: та jиіціaml npедCТUSlIКВ 

м.п. 

Виконуючий обов'юхи мїcLJ(oro 
roлови - секретар ради 



ПОДАННЯ: 

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

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

С.А.М8Йборода 

В.О.Андрєєв 



В.О. 

Додаток 4 

до nopJf1UCy nPоведевu аукціону з 
продаЖу права оревди зе",eJJьної 
дimmки в ,.1. Бровари, 
затвердженого ріmеllНJlМ 
БроварСЬКЕЇА'іської ради від _ 
- Р.5: fJtr-' 2010 р. 
Ни 7t!'I'S:lY~.s-

Інформаційна картка на лот 

Дата проведеlDlJl аукціону - <с_)) 200_ року. 
HIIIbreвyв_ вату - llP8IIO оревди зем""""оі ДiJUВКВ lIIПJЩeю rв, 

РО3Т8Шованоі за адреСою М. Бровари, ____________ _ 

Цільове призначеlШJJ земельної ДiJUВКВ ______________ __ 

СТРОК оренди - років. 
Розмір оревдвоі Шlати - ________ гривень на рік. 
Стартова ціва лоту - ______ гривень. 

(1ІОСІД8. підпис, прЬВИJUО та iнiцianн предcтuНJlXa Уповноваженої особи) 
м.п. 

Виховуючий обов' JlЗКИ міського 
голови - секретар ради 



ПОДАННЯ: 

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

земельного відділу - заступник 
начальника 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

С.А.МаЙборода 

В.О.Андрєєв 



ДодатокS 

до Порядку проведеВRJI аукціону з 
продажу права оренди зе.'eJlЬиоі 

дimппcи в м. Бровари, 
затверджеиоro рішеllllJВ( 

БРОВ!1ІЦ:ькоі міської ради від 
,,-,. t?:P. 2010 Р. 

Н!! 1875-;P?-~tГ 

Картка учасника аукціону 

Дата проведеиНJI аукціону - «_» ____ 200_ року. 
HalмeвyвllВВJl учасНИJ(а-_________________ _ 

Прізвище ім'JI та по-батькові представниха учасниха - ________ _ 

Лот, ва JПCИЙ претендує учасник: _____________ _ 

(пoc:ua, підпис, npЬвнще та ініціlUПl представника YnOBRoluceRoT особll) 

м.п. 



(3S0роmня сторона) 

УМОВІ! проведення аукціону 

("'lІlRг з ЛорлдКУIlРОtJеде"'1R 411('(;OllY 3 "родаЗIСУ "рава opelldu 3t!.Alелыlll 
діллlll(Il) 

4.1. Аукціон ПРОВОДИТЬся оргавізацією _ .. прово'fI'U"rL. •. 
у , .. - W'O&" аукцІОН, на пJДСТІІВ1 

дo~~~yoo ~ Ф повно~вженою осоБОIО Ilе раніше ніж lІерез зо днів ПЇCJUI опубnixyв8ВJUI 
ОфlЦUU&ОIIН ормац11 про проведнНJI аукціону. 

4.2. На аукці?ні ~ожуть бyrн присyrні Зареєстровані учаснИІСИ (іх предСТВВНИJCИ), 
предстввНИХИ opraн~B M!CЦeвo~ свмовридування м. Бровари, засобів масової івфорr.rації та 
rpo)fIДCiКВX ~?nunзац1Й. ~ особи можуть бyrи приcyrні на аукціоні за згодою 
Уповно~ажеНОI особи. Аукщон ПРОВОДИТЬСJl за HUВHOcтi не менше двох Зареєстрованих 
)'ЧІcmшв. 

4.3. У день проведения аукціону особою організацією, па проводить аукціон, 
проводиться реєстрація приcyrніх Учасників. Учасник (його представИИJC) зобов'язаний 
пред'пити паспорт та (дпи представників учасників) доручення ва вЧИRCНИJI дій під час 
аукціону, зокрема участь в торгах та підписанви npотокоny про результати торІів. ШCJIJI 
цьoro представник орraиiзвції, яка проводить аукціон, видає учаснику таБJlll'DC)' з 
номером, па повертаєтьCJI піCJIJI закінчеRНJI аукціону. 

Peєcтpвцїs починаЄТЬСJl за roдиву та закіичуєтьCJI за 1 О ХВИJIИR до початку аукціону. 

4.4. ПіCJUI оголошеНВJI початку проведеИВJI аукціону npедставвих орraнiзвцїї, яка 
проводить аукціов, озваіоМJПOЄ ЗареєC'l'pОвавих учас~ та присутвіх ва аукціоні осіб 3 

освоввими правилами проведеввя аукціону (в ЧВCТИJU, .що безп~середвьо стосуєтьCJI 
проведеввя аукціону піCJUI цьоro оroлошеВIIJI) та ОГОЛОШУЄ шформaцuo щодо: 

.. харахтеристих земельвої дiJJJппcи (місцезввходжеВВJl, пло~, цільового 
оо ДШJIВICII v..fОВИ призвачеНIIJI, можпиві види фувкціовВJIЬВОro викориCТВВВJI земeJIЬВО1 , J-

ореuди тощо); 

.. зanшьвої кількості зареєстроваиих Учacвmciв, допущених до аукціону; 

.. стартової ціви лоту. 
4.5. Проводить аукціов Ліцитатор в ваступному порJlДК)'. оо 

Jliцитaтором характеристик лоту та стаРТОВО1 
• Аукціон почивар1-CJI з оroло~еВJUI азовоro оroлошеввя стартової ціви віхто 3 

ЦІНИ. Яхщо протягом :rpiox хвИJIИВ шели б трир придбати лот за ціною. оголошеною 
Зареєctpовавих учасишdв не ВИСЛОВИВ lDJ(8ВIIJl 11JDI ЗареєcrpовВJIИЙ учасвих, аукціон 
niцnaТOPOM, або тахе бucаВВI вислови лише о 

llpИu:иняється. m~ою сповіСТВІШ ве менш JJIC 
. -.J:ати лот за стартовою - • 

у разі ХОЛИ про roтоВВ1СТЬ npидu то збільШУЄ стартову Ц1ВУ. запроп?воваву 
ДІІ Зареєстровані yqacВИХИ. • ~a' р на крок аукціону з поДВJПdIDIМ поcmдoввим 
З8реєстровавим учасllИlWм (далі .. Ц1В '/. влюЄТЬCl JIjцитaТOром за поroдzcВIIJIМ 
36im..--_ ...... '";_ ЗвачеВВJI кроку ауІСЦЇОІІУ BC~~V1I 

-1oU&&& .. ~ __ о •• старТОВО1 ~_. 

3 ОРraвiзатором у межах до 10 вІДсапав ttnбати лот за стартовою ціною, 
• вїдмовJUПlСІ пр-

Зареєстровавим учаCВJllClW. JПQ 
~ внески ве повертаються. • МЛЯЮТі про вамір придбати лот за 

вВВЇ учасНИКИ повщО • табmmcИ 3 номером, 
Ol'On у ході аукціону зарС: двома способами: ::Н=поновавої ліцитатором 

ОПІевою Ліцитатором jдчyє прJJiiВJIТDI • 
n~верRyТим до ліцитаторІ, що засв 



(lIPuI!JIm'a проп~зиціі цi~ без голосу), або пі 
оroJJОШeJIВJIМ СВОЄ1 ПРОПОЗlЩ11 стосовво ціви лота. lUIJIТrям табnnкп з одвочасвml 
JIЇЦИ'l'Втором ціва, мівімум ва ОДИН крок .яка ПОВивиа бynr більшою, ніж вазвана 
(пропозиція ціви з ГОЛОСУ). аукЦІОНУ, але обов'RЗКОВО кратною кроь.-у 

Якщо запрОПонована Зареєстрованим . 
JJiцитaтором ціну, ліцитатор вазиває номер учас,;;~С~:~~о .. ~~~а пер;вищує огол~шену 

• • - m.lUlЄ про "ого пропозИЦ1JO. 
у разІ копи ЦІНІ, запрОповована з голосу 0,,""6 . З . . лі .-.,.м ІЗ ареєстрованих учаснmaв 

більша за ЦIВ)', .оголошену цитаТОРОМ, але ве кратна кроку аукціону, Ліцитатор тpВlCty~ 
таку пропозИЦ1Ю як згоду Зареєстрованоro VIIасНИка зб;nt-nnrw..' .. 

• • • J • АоІ.llом,. .,. ЦІну ва ВIДІІОВ1дВУ 

кiпьta~ кроКІВ аукЦІОНУ, H~llBaє вомер цьоro Зареєстрованого учасвика і запропововану 
ВПМЦ1ИУ, кратну кроку аУКЦІОНУ. 

Мовч~ Зареєстров~оro учасник .. що першим підвп таБJlИ1DC)' З вомером піcmr 
01"ОnошеННJI пщитатором ЦІни, трактуЄТЬСJl п згода Зареєстрованого учасвиха ва 
запропоновану Ліцитато~ом ціну. Піcmr цьоro Ліцитатор вазиває вомер Зареєстрованого 
учасвика, що першим п1ДВJlВ таБJlИ1ПCY, і оголошує ваступну ціну, збinьшеиу ва крок 
аукціону. 

у разі коли протягом трьох ХВИJ1ИИ після триразового повтореВИJI ОС'1'8ИИЬої ціви ве 
буде запропововвва вища ЦінІ, Ліцитатор закінчує торти за лотом одночасно з ударом 
аукціоввого молотка та проголошеИRJIМ слова "Продано", називає ціну продажу лота, 
номер Переможця і ВИJCJПIXає ЙОГО для підпис8ВИJI протоколу, JПCИЙ ведcrься під час 
аукціону. 

4.6. За результатами аукціону оргавізaцiJl, па проводить аукціов. cJCJIВДaє протокол 
в пому зазначає: 

- назва лоту; 

- стартова ціва лоту; 
_ результати торгів (остаточна ціва продажу); 

_ прізвище, ім'я та по батькові або ввймевув8ВІІЯ Переможци. 

4.7. Протокол аукціону підписується Перс:мохщем і JIiцвтaтopoM та затверджується 
Уповноваженою особою у день проведеВИJI ауІСЦ10ВУ. . 

• . свииіі ліцитаТОРОМ протокол a)'ICЦlOВY 
Одразу піCJ1Jl заківчеВВJI ayIC1~lOНY пu: пе еможцем комісійної вивaroроди в 

передaЄТЬcJI уповноваженій особі. ШCJIJI сма ОКР ве більше З днів з ДIIJI проведemur 
• • А'% • .. т_ продажу лоту в стр 

РОЗМІРІ ~ ВІД остаТОЧНО1 ~ ЖЦІО витяг з протоколу. 
аущіоиу Уповноважена особа передає перемо озБВIШJIЄТЬCJI права ва 

• підпиС8ВВJI протоколу. П • 
Переможець, JIКИЙ відмовивCJI ВІД осИТЬCJI запис про відмову ПеР&IОZЦI ВІД 

подалЬшу участь в аукціоні. До протоколу ~ vrn.CJI ЛіцитаТОРОМ та затверджуєтьCJI 
іоro підпис8ИВJI у цьому разі протокол ПіДІІИСJ --- 'ону сума raравтШвоro ввеску 
'УПовноваженою' особою у день проведеsвя a~ , 

lIepeможцю не повертаєтьCJl. . у -:,. що ВIIJDIИЛИ бucaвu придба1И 
.. кілЬкоСТІ час_. . . 

За умови HUВВOCТЇ достаТИЬ01 день проведeJIIIS ayкцtoвy. 
пот, Уповноважена особа поноВJJЮє торги у як реєстраційвні внесок та за 

8JIIIМ учаСВИХОМ 
• 4.8. Кошти сплачені Зареєстр~В ТІа 
lІІФормаціhий пакет повернеJUПO не JIiдnIrВIO' підтверДЖ)'ЮТЬ сплату Перемохсцем 

lt)'I4eRТ11. що . до укладеноro доroвору 
4.9. Копія Протоколу та ~o ціви ЛОТУ відпОВJ.дВ~ eRВJI Орraвiзаroром про 

a~,:eвoi за результатами аукФ?~оІО ДJUI прJlilИЯТl'Я рlШ 
kyniBJIi-продажу права ореиди є JDД 



укладсВВJI між Броварською міською радою П 
ДЇJUIНкп. та ереМОжцем договору ореНДІІ зсмem.ноі 

4.10. Усі спори (РОЗбіжності) ЩОДО п 
(вреГУnЬОВУЮТЬСJl) під час його проведеННJrО~~і пр~ведеННJI аУІО1іону розв'JI3)'1ОТЬCJI 
поroджсRВJIМ з представником Уповноваженої ОС~би. З8ЦJєю, па проводиТЬ аукціон, за 

4.11. Гарантійний внесок перерахов . 
П оо. уєrьСJl ВСІМ Уwrаснпам відпОВідно до ПVIrIl'nI 7 2 

цьoro opJlДК)' ва ІХ ПОТОIIRІ рахунки зазнаwrені В ДОКУМ. -"-••• .1 • 

участь в аукціоні, крім Переможця n: Учасників nі н ентах, JI~ ДОДIUOТЬCJI до ЗU8И про 
стартовою цівою. ' е ВIIJI8ИЛИ ажана придбаТlI JlОТ за 

4.12. Реєстраційні внески поверненню не підJUrraIOть. . 
цим Порвдком. ' КРІМ ВИПадків, передбаwrених 

4.13. під час проведено аукціону (вїд моменту його поwrатку до заверmеННJI) не 
Д03ВОJIJlЄТЬCJI: 

- втручlUПIJI В будь-JIКИЙ спосіб У торги осіб, що не ЗU8JIені в торгах за конкретним 
потом; 

- переміщеRВJI у змі, де провоДJIТЬCJI торги, без дозволу Ліцитатора; 

- вчивеВВJI івmиx дій, ЩО порушують порsrдок проведeJПIJI торгів. 

4.14. Ліцитатор ДJIJI ycyнeнu порушень та ПОНОВJIеВВJI порsrдкy має право: 

- усво попередити Зареєстрованого учасника чи присутню особу про ycyнeНВJI 
порушень, але ве більше одного разу за кожниЯ вид порушень; 

- вимагати від Зареєстрованого учасн:иха чи присутньої особи ЗIШВDIНТИ ЗВJI торгів 
ЗІ неодноразове порymеВВJI порJlДК)' проведеНRJI торпв; 

- '1"ИМЧВСово прИПИІІИТИ проведеНВJI аукціону та ого~осИТІІ перерву у разі 
порушеВВJI Зареєстровавими учасниками правиn проведeвнJI торпв. 

Виконуючий обов'.взки міського 
ГОлови - секретар ради 



ПОДАННЯ: 

земельного вїдцілу, за пропозицією 
постійноі комісіі з питань 
розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій -
виконуюча обов'JJЗКИ начальника 
земельного відділу - заступиик 
начальника 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

С.А.МаЙборода 

В.О.Андрєєв 



Договір 

Додаток б 

до ПорJlДJCy проведеlПlJl аукціону з 
продажу права ореlfДП зеr.renьноі 
.rwurнки в r.r. Бровари. 
затвеРдЖеного рішеННJlМ 
БровВj?СЬКОЇ r.riCLKoї ради від 

05". {),!? 2010-
Н! ~6 -'y..t')S р. 

купіВЛі-продажу права ореНДІІ земелы�оіi діЛЯllКIІ 
м.Бровари 

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

~ ____ з однієї сторони. та 
(~ - Покупець) в особі --------------,-щ-о-щ-.є 

ва підставі ---------__ -..J. з другої сторони. уклanи цей доroвір про 
ВИКJIвдеве нижче: 

1. Предмет договору 

1.1. Відповідно до резУЛЬтатів аукціону з продажу права ореи.ци земеш.воі дiJшпar, 
пiдtверджевих протохолом аукціону Н!!_ від «_)) 200_ РОКУ. Продавець 
передає, а Похупцеь оплачує та приймає право оренди земеш.ноі дiJшпcи, звзваlJевоі в 
Dyвni 1.2 даного ДОГОВОРУ, ва )'Мовц З83наlJевих в пyвxri 1.3 .цaвoro Договору. 

1.2. Договір поmиpюєтьCJI на право оренди земеш.воі .цimппcи визваlJевоі 
В8СТ)'П11вми харахтеристиками: 

• МЇсцезваходжеВRJI: м. Бровари, _________________ -" 

• ПJlоща - ra; 

• цільове призвачеВВJI 

• HlUlВвi обмежеВRJI та оБТJIЖеRВJl-____ --------------

• НОрмативва грошова оцівха гривень. 

1 3 N - ..; ncnntril "-"""ане З8 цим доroВОРом. пере.цбаIJВЄ: " раво оренди земeJIЬВОl.-.---, и~'" 

• строк оренди - рохів; 
• opellДВa плата _ гривень ва рік. 

Iвпri умови оренди визваlJВЮТЬСЖ договором 
CТOPOВII УІОІадуть ва підставі даноro Доroвору. 

2, ЗОБОВ'язання сторін 



2.1. Продавець ЗОбов'JJЗyЄТЬCS: 

2.1.1. Передати ПОкупцеві право 
доroвору оренди зсмem.иої дiJuпucu протsrr:ИДlJ земельної ~ ПlJlJlXоr.1 YJCJIЦеlUUl 
Aaвoro ДОГОВОРУ. - кaneкдapBl1X дНІВ з 1\IО1\rеlП)' ук.падеlПUl 

2.1.2. Надати Покупцеві всю інформ . 
зазначеної в пункті 1.2 Дaнoro доroвору та умацоlЮв -1 ЩОДО харахтеРllСТИК земельиої дimппar, 

, І ВИКОРИCtaRКR. 

2.2. Покупець зобов'JI3уєтьса: 

2.2.1. Оплатити вартість придбаного права орев .. • 
( ' ) б·· ди земельНОI дШRНКИ протаroм S 
п ІТИ ВJПQJIсьJOIХ ДНІВ З моменту ytOIаденна цього договору. 

2.2.2. ПриАв.вти від ПродввЦR право оренди земельно". ді Iroouvu 
.. • ...... пan ШJ1RXоr.f ук.падеRВR 

ДОГОВОРУ ОРенди земельНО1 дu1JПIки протsrrом J О (деCJIТИ) К8JIеидаринх днів з моменту 
)'КJIадeиJIJI даиоro Договору. 

3. Порsrдок розрахунків 

З.!. Покупець оплачує придбане право оревди земельної дiJшпcи IПmIXом 
перерахувlUШl коштів ва бamdвсьІСИЙ рахунОК Продавца, зазвачеlDlЙ в nьoмy договорі. 

3.2. Вартість права оренди земельноf дiJuппcи, визначена за результатами аущіону 3 

продажу права оренди земельних дimшОК В м. Бровари зriдио з протоколом аукціону 
~ вjд «_» 200_ РОКУ, становить rpивеиь. 
З урахув8lПlJlМ попередньо сплачевого Покупцем гараитійиоro внеску В сумі 
_____ rpивевь оплап за цим доroвором пiд1IJJraє rpввеиь. 

З.3. Покупець зобов'язуЄТfaCJI ОDЛaТJml вартість права оревди земCJJЬВої дiJшпcи в 
ПОВІІОМУ розмірі ПРОТJП'ом S (п'.атв) банківських днів з моменту yкnвдевп даноro 
Договору. 

4. ВідповjдалЬНIСТЬ сторів 

4 1 У випадках вевикон8ВВJl або вевanежвого впои8ВВR зобов'JlЗ8ВЬ передбачеввх 
цим Д~~BOPOм. Сторони несуть вїдповiдanьвiСТЬ зriдво з ЧИІІВИМ заководавством 
VIpВЇИИ. 

• • ·сть за порymeJDIR своіх зобов'JI38ВЬ за цим 
4.2. Сторони ве несуть BlдIIoBiДaJIЬВ1 о змівами в 'ШІІВО1\fY З8Ховодввстві 

Дoroвором, JDaЦO тахе поpyIDeвВJJ було вJП(JIИI(8В 
VIpВЇИИ. 

3 3 даиоro Договору Продавець має право 
• 4.З. В разі порymеВIIJI ПоКУПЦем ~е~eJlЬиоі ДЇJWDCИ. В цьому випадку Д8ВВЙ 

1U,ЦМовИ'ПІСЯ від yIOJвдeВВJI доroвору оренди ИИЬОМУ поpJJДКy з моменту оtpИМ8ВIUI 
договір вважатиметься припиненим в op)J~cтo:,0y від договору. Спnачeвиit Покyzщем 
ПОкупцем ПОВІД· омлeиRЯ Продавци про вІДМ m ,,"""',є 

иeвиJO ве ~-- . l"ВРІВТійиий внесок в цьому випаДКУ повер 

S. Форс-мажорні обстаВlfНD 
• ~ IInoвiдaJlЬBOCТЇ за часткове або по~е вевикбов8ВIUI 5.1. Сторони звїЛЬJDIК)ТЬCJI BJД B~ вевJDCОВaивR є прlМИМ BaCJDдКOM о ставив 

3а60В'азавь за цим Доroвором, ~O Ц_саввя Доroвору. JDCi Сторови ве могли 
lІ~ереБОРВОі сипи. ЩО JJИВИКJIИ mCJJJI 
передбачити та попередити· 

6. Термін діі договору 



б.l. Доroвір набуває 'lllИВості з моменту підпиcaншr його СТОРОНВІІІ і діє до його 
оствточвоro виковlIIIВJI. 

б.2. ОДВОСТОРОIDIЄ розїрванви даного Договору допускаєтьCJI аllJCJDOЧВО в ВIШадку 
звзвачевому в пувхті 4.3 даного Договору. 

7. Реквї3IIТВ сторін 

Продавець 

Броварська міська рвда 

07400. М. Бровари. вул. ГагарінІ, 1 S 

пlр_----

Вmcoвуючий обов'JlЗ1<И міського голови -
секретар ради І.В.Сапожко 

Виховуючий обов'JI3КИ міського 
голови - секретар ради 

.' 

Покупець 

І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

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

земельного відділу - заступник 
начальника 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступних міського голови 

.(fi:tm, 
С.А.майборода 

В.О.Андрєєв 



V511 fJiJ 02· О R. )І) tO j1 / 

.' У 
Виконуючому обов'язки міського 
голови - секретарю ради 

Сапожку І.В. 

ПОДАННЯ 

1. Продати право оренди земельної ділянки орієнтовною площею 0,65 га, 
розташованої по вул. Красовського, шляхом проведеННJI аукціону. 

2. Затвердити Порядок проведення аукціону з продажу права оренди 

земельної ділянки (додається). 
з. Визначити уповноваженою особою на підготовку та проведеННJI 

аукціону комунальне підприємство Броварської міської ради <<Бровариінвестбуд». 
4. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо BiдвeдeННJI 

земельної ділянки Броварській міській раді для виставлеННJI на аукціон з продажу 
права оренди земельної ділянки орієнтовною площею 0,65 ra. розташованої по 
вул. Красовського. 

ВИКонуюча обов'язки начальника 
земельного відділу - заступниК 

начальника 
С.А.майборода 

БровареЬКllЙ МВІС 

"~.~ ::Іо:Е. 
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