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земельного відділу, за пропозицією 
постіііної комісії з питань . 
розвитку та благоустро~ теРИТОРІЙ, 
земельних відносин, аРХІтектури, 
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ВИКОнyJоча обов'язки начальника 
земельного відділу - заступник 
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3ВТВСрДЖСІІО 

РіWСllllЯ Броварської ,..іської Paдll 

від 14 ВСРССllя2010 р. Н!! ~W'-P.9-()5' 

ПОРЯДОК проведеllНЯ аукціОllУ з продажу права оре.lдll 
земелы�оїї діЛЯllКl1 

Порялок ПРООСДСІ~ІІЯ BY.KlliOIIY ] продаж)' првва ореНДІІ ]смелы�оїї діЛJIllКlI (lІвдалі -
ПОРRдок) розроБЛСlllln ~ІДПОDІДІІО до KOIICТII1}'lliї YKpaїllII, земcnы�огоo кодексу УкраїШI, 
госп~дврського ~B ЦІІВІЛЬІІОГО кодсксів YKpaїlIlI, БЮДЖСТІІОГО кодексу УкраїШI, 3aкOlliB 
УКРВІІІІІ «Про МІсцеве свмоорядуваШIЯ D Україllі»», «Про оціllКУ земель»), «Про ouillКY 
MВnIIa. ManllOBllX прав та професіnllУ оціllОЧII) діялы�ість),' «Про ОрСl1Д)' зе~lЛі», illWllX 
IlopmanIOllo-праВОВI!Х актів] ПИТВНЬ реГУЛIОВВlІІlЯ земельних віДIІОСIШ в Yкpailli. 

1. Загальні ПОЛОЖСІІІІR 

1.1. ЦсП Порядок Вllзначас процедур)' підготовки, організації тв провсдеНllЯ 
земельного аукціону (далі - 0)1""";011> з продажу права на оренду зе~lельної дimrlIКlI, 
ЗDЗнвченої в пункті 1.2 цього Порядку. 

1.2. У цьому Положенні наведсні Нllжче 'repMiHII заСТОСОВУIОТЬСЯ у тако,..у значенні: 

- аукціон - форма проведення земеЛЬНIІХ торгів, за ЯКОІО об'єкт торгів продaєrься 
учаснику, що запропонував за нього наііВІІЩУ ціну, яка фіксується у ході проведенНJI 
торгів ліцитатором; 

_ гврвнтіііниіі внесок - внесок, ЯКИР мас сплатити претендент до ПОДВННJI ЗВJIВи на 

участь у аукціоні як забезпечеllНЯ своїх зобов'язань в разі переМОПI у аукціоні та JIКIIIi 
складає І 0% від стартової ціни лоту; 

_ зареєстрованиіі учаСНJlК - учасник, ЯКІІП, оплатив реєстраці~нпіі та rapamUblll1i 
внески та зареєструваВСJl перед початком проведення земельного аУКЦІОНУ; 

_ земельна ділянка - земельна ділянка площею 0,0120 ra, розтвwоввна в ~I. Бровари 
на перетині вул. Олександра Блока тв вул. Мврії Лагунової, з цїnЬOBIBI npпзиа'lенlIJIМ -
зе~lЛі транспорту; 

_ крок аукціону - ,..iHiMВnЬHB H8Д~aвKв. нв яку в ході аукціону здіfiСIІІОєrьcя 
підвищення стартової та кожної наступної ЦІНІ! лото; 

• пре",ставник організвції, якв nPОВОДlIТЬ аукціон, - фізП'ІНа особа 3 - лщитатор - .... • б 
вїдповїДІІою підгОТОВКОIО тalабо досвідом проведення торпв, яка сзпосередвьо 

проводить торги на аукціоні; 
nv земельної діМllКlI з ВllзначеНIВll1 УМОВDШ її ореНДІІ. що 

- лот - право на орен .... " •• 
Вllcтaвnяється ДJIJI продажУ на аУКЦІОНІ; 

_ організатор - Бровврська міськв рвдв; .' • • • • 
• • ть а кціон - спеЦІВn130ввна органlЗВЦIЯ, JIКВ ~IВE неоБХІДНІ 

- органIЗВЦIЯ, Я~а nPOBOДl~lI1el;'" оБЛВДllВННЯ та фахівців з відповідни,.. ДOCBiдO~1 
ДпR проведення аУКЦI.ОIIУ ПРІ!~ІІ , 
роБОnl; 

оо дїЛJIНКlI _ Бровврська ~Iicькв рода; 
- орендодавець земелЬНОI • • 

учаСllllків, яко у ХОДІ аУКЦІОНУ зanpопонувanа за пот _ переможець - особа з Чllcnа 
HВnBIIJЦy ціну; 
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- pcc~вцiAI!IIA ВНССОК - ВНССОК, RКlIA ПРСТСІІДСІІТ сrшачує за pCEc:тpaцilO Аого RК 
учаСI!llка aYICЦI~IIY І JlКlIА СПРJlМОВУCТЬCJI 110 ПОКРIInJI ВIIТрВТ щодо ПРОВедСlІІ1JI ayкцiOIIY; 
розr.IIР pCEC:ТPIЦIRIIOro ВІІССКУ осоБОIО CТDJIOBIIТЬ 17 (CiMHaдIIJIТЬ) I1ШВСIIЬ; 

- стартова ціl!а :- ціllВ права 110 ОрСl1дУ зсr.Icnы�оїї дimnlКll, з пої РОЗПОЧllllається 
продаж лота ІІа аУКЦlОIІІ; 

• - УПОВII~важСllа особа - ВlІзначсна БРОВВРСЬКОІО r.lіською paдOIO IОРllДІlЧllа особо. 
JlКВ ЗДІRСІІІОЄ Пlдroтовку лота до продажу ІІа aYKuiOfli; 

- уповноважсна особа учаСlІІlка - особо. Jlка діє В інтересах претСflДеl1ТВ ІІа підставі 
11DJ1СЖ1IIIМ ЧІІНОМ оформлсної довірСflОсті або cтвтyry (ПОЛОЖСІІІIJI, заСНОВllllЦЬКОГО 
договору) учаСНІІка - IОРIIДIIЧIIОЇ особll; 

- учаСIШК - особо. Jlка відповідає ВСТВflовлеllНМ ц"м ПоложеННDI та ЧlIIIНIІМ 
звконодавством вимогам, подала відповідні докумснти та зареєстрована ВlІконавцем 
відповідно до цьоro ПоложеННJI. 

1.3. Орендарем земельної ділJlНКИ може бyrн ГPOM8дRHIIH УкраіНIІ та інозсмної 
держав .. , особа без ГPOM8дRHCТВ&. українська та іllоземна ЮРИдllЧllа особо. 

1.4. РішеННJl про наданНJI земельної дimrНКИ в оренду за результатам.. аукціону 
затверджує Броварська міська рада на підставі Протоколу аукціону та ДOКYMellТiB, що 
підтверджують сrшату Переможцем визначеної за результаТDr.IИ ayкцiOllY цін.. лоту 
відповідно до укладеного договору купівлі-продажу права оренди. 

1.5. Уповноважена особа має право відмовнтися від проведенlUI аукціону не 
пізніше, ніж за 10 днів до його проведенlUI з обов'JI3КОВОЮ публікацією офіційної 
інформації про скасуванlul аукціону із звзначенlIJIМ прJl1UUlИ скасуванlul на офіціliному 
сайті міської ради у мережі Інтернет. РішенlUI Уповноваженої особн щодо відмов .. від 
проведенlUI аукціону може бyrн скасоване Броварською міською paдOIO. 

ПовідомленlUI про скасуванНJI аукціону не пізніше ніж наступного ДIIJI піCЛJI 
приiburrrJl рішенНJI про його скасуванНJI Н8ДсиnаЄТЬСJl Організатором усім учаСIІІIКDI, ві 
ПОДВJIИ ЗВJIВИ про участь в аукціоні та ліцитатору. 

У разі скасуванНJI аукціону Уповн?важена особа повертає УЧВСIІІIКВr.I peєcтp~iDнi 
та nрантійні внески, сплачені ними у зв ~кy з ПОДВНllJlr.I З&J18 про участь в аУКЦІОНІ, не 

пізніше ніж ПРОТJlГОМ П'JIТИ банківських ДНІВ. 

РішеННJI про cкacyвВННJI аукціону може бyтll оскаржено в судовоr.ry ПОPJlДК)'. 

1.6. Контроль за підготовкою та проведенНDI аукціонів здіDснює Організатор 
безпосередньо або через свої органи. 

2. ПОВІІоважеНІІИ щодо oprallbaQii та проведеНllИ аукціону 

2 1 3 б едньої п; """""'ВКlI та проведенlUI аукціонів, Броварська міська .• метою езпосер --_.-
рвда прlІЗначає уповноважену особу. 

2.2. уповноважена особа r.lac наступні ПОВНОВDЖCIIIIJI: 

_ здійснює підГОТОВКУ лоту до аукціону;. " • 
• ф 'ю про проведенНJI аУКЦІОНУ, )'ltIOBII учacn в а)'lЩ10НІ, _ оприmoДlПOє ІН opr.IIЩI 

вЩr.IОВУ від проведеННJI аукціону; • • 
УчаСlІІlКЇВ З інфорr.IВЦlЄЮ ЩОДО проведеllllJl а)'lЩ10НУ (В 

- забезпечує ознanоr.UI~НфНJI • ЕІО по лоту )'ltIОВDШ opellДD; 
тому числі з цим ПОPJIДКОМ), ІН opr.IIЩI , 

_ приймає документи від Учасюrкiв; 
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- BiAКPllBOC окреМllВ БulківсыoRR PВX)'lIOK дм обcnyroВУВОIІІUl oyкцiOlliBi 
- niЦllТDТOpo yкпDдDc договір 3 орrmlізаціао, ккв провоДlI1Ь ayкцiOlli 

- ПРIIRr.r~с від УЧОСНllків реєстраціВllі тв гаршlТiВllі BlleCКlI, реалізує іllформаціВllі 
ПDКCТlI по OYКЦIOllYi 

- ~CPeдDє ОРnUlізаціі, па провоДlI1Ь ayкцiOII, докумеlml, Ilсобхідні ДnR реєстрації 
УчаСНllКIВ в день ПРОВСДСІІІІR ayкцiOllY тв проведСI.IIК оукціо.ІУ; 

- повертає сплачені rapВllтiRlli ВІІССКІІ ЗареЄСТРОВВlIІІМ УЧОСІІІІКВМ, Rкi Ilе nepe~lorJlII 
в oyкцiOlli (крім ВIIПадків, Вllзначеl.IIХ QIIM ПоложеIIНRМ); 

- піCJIR ПРIІВlIJrтrR РішеННR про "адаНІIК земenы�оіi діJlКНlО1 в opellдY 30 Ре3УJlЬТВ~1ІІ 
аукціону, перераховує 110 ВIf3начениR Броварською r.,іСЬКОIО радою рахУ'IОК гapВlIТiBlli 
ВllесlOl Переможцк; 

- ПРI,Вмає рішеННR про ПРИПIІнеННR твlабо поновnенНR ayкцiOlry у ВІІПЦДКУ 
ВІIRDЛенНR порушенНR поркдку проведеннк аукціОlІУ, кке може вnnинynl на Вого 
результаТlІ, а ТВІОКО у інших випадках, передбачеНl1Х цим ПорRдlCОМ; 

- приймає рішеННR про поновnеннк торгів по JlОТУ або ПРllПllllенНR аукціону, у 
ВllПадку КОJIИ Переможець відмОВИВСR від підписанНR протоколу аукціону; 

приймає рішенНR про визнаннR недійсними результатів оукціОlІУ в разі 
ВlfRDЛенНR піCJIR закінчеННR аукціону порушень, ккі ВnnИНУJIИ (МОГJlИ вrшивynl) на Вого 

результати. 

2.3. ОрганізвцiR, RКВ проводить аукціон, звnyчаЄТЬСR до проведеНВR аукціону 
Уповноваженою особою. 

2.4. ОрганізвцiR, па проводить аукціон, має нвступні повноважеННR: 

організовує підготовку приміщенНR, оБJlВДНанНR та персонапу ДJIJI 

безпосереднього проведенНR аукціону; 

_ проводить реєстрацію Учасників в день проведенНR аукціону; 

_ за погоджен8RМ з УповноважеНОIО особою та відповідно до цьоro Порвдку 
приймає рішеННR щодо допуску на аукціон третіх осіб; 

_ самостійно призначає Jlіцитатора ДnR проведенНR аукціону; 

_ забезпечує дОТРИМВННR поридку під час проведеННR аукціону; 

_ сJCJI8ДВЄ ПРОТОКОJl про результати аукціону. 

3. Пїдготовка лоту до продажу па аукціопі 

• • иває не більш кк ОДИВ ~,iCJIЦЬ та ВJCШ01ІВЄ забезпечеННR 
.3.1. ПідгОТОВКВ В)'ІСЦ10НУ тр начеmlХ ЦIW ПорJlДlCOМ) УПОВВОВlDКеною особою: 

ОРІ'ВІІlЗатором або (у випlІДІСВХ виз _ • 
оо шової oЦЇНКII Jlота та затвердженНR стаРТОВОl Ц1JDI Jlота; 

- заМОDJIевНR експеРТНОl rt:'0 • о до Методики затвердженої постановою КМУ 
• ОДИТЬCR ВlДПоВIДН , -

експертна ОЦІВКВ пров • JlОта дорівН1ОЄ цінll, BCТDНoвneвol за рсз)'JIЬТВТIWИ 
від 11.10.02 р. N!IS31. Стартова ЦІна 
експертної грошової оціНКИ; _ • • 

'чноro паспорта земельНОl дUUIНКII, - виroТОDJIеННR ТСХНl _ • 
• про проДIDIC права оренди зеМC:nЬНОl ДUUIIIICII ВВ 

_ оприmoднеННR ПОВIДО~fЛенНR 
аукціоні 1ПJIRX0м: 
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- опубnіКУВВlШR оronошеllllR в l'D3eтi Броварської міської Paдll «Броварська 
ПВllорама» та ІІа всб-саАті Броварської міської Paдll із 383llачеlllIRМ P03~lipy 
та МІСЦС3IIDXОДЖСIIIIR 3CMCnLIIOЇ дinкllКlI, її ЦЇnЬOBoro ПРII3IIВЧСIIIIR, IIO~ICPB 
ТCnСФОIIУ, за ВКІІМ МОМlа О1рllмаПI додаТКОВУ іІІформацію; 

- розміЩСlllIR ІІа земелы�ійй ділRlщі peКnDllloro іllформаціnllОro ЩlIТD; 

- передачу відповідіlllХ матсріanів oРГDIlізатором УПОВllоважСllіn особі; 

• - підготовку організаціnIIО-РОЗПОРRдЧОЇ та техніЧIІОЇ ДOKYMellТDЦiї щодо npOBeдellllR 
аУКЦІОНУ; 

- ПРllnlUlТl'R завв ІІа участь в аукціоні. 

3.2. Аукціон ПРОВОДIПЬСR ВИКnЮЧIIО за УМОВИ BIIKOIIDlIIIR З83llачеИIIХ в пункті 3.1 
цьоro Порвдку. 

3.3. ДокумеllТИ щодо nото, RКИЙ виcтaвnRєrьСJl ІІа аукціои, фОРМУIОТЬСJl 
УПОВllоважеНОIО осоБОIО в окрему справу і піcnя закінченИJI аукціону передвютьСJl nоro 
пере~IОЖЦIО за УМОВИ, щО він здійснив відповідно до договору купівni-продажу права 
ореНДІІ земельної діJUlНКИ розрахунки за придбаний на аукціоні пот. Переможець піcnя 
укладенИJI договору оренди земельної дinяНКІІ, передає йоro ДIIJI державної реєстраціі в 
ycтaнoвneHoMY порвдку. 

3.4. УМОВИ, огоnошені перед проведенИJlМ аукціону, під час yкпaдeHНJI доroвору 
оренди зміні не пiдnягають. 

3.5. Броварська міська рада затверджує технічний паспорт З~lenьної ДЇJUIИКIІ, ЩО 
ВИCТВВJUIєrьCR на аущіон, дату проведеИНJI аукціону та істотні УМОВІІ доroворів ореJIдП. 

3.6. На підставі рішенНJI Броварськоі міської ради Уповноважена особо, не пізніше 
JlK за 30 днів до проведенИJI аукціону ОПРИnЮДИlоє в l'ІІ3еті Броварської ~Iicькoї paдll 
"Броварська ПВИОрВМ8) та на веб-саАті Броварськоі міської ради у мерехсі Ьпернет 
офіціRиy інформацuо про проведенНJI аукціону. 

3.7. Офіційна інформація про проведенНJI аукціону має вкnючатн такі відомості: 

- дату тв час проведенНJI аукціону; 

- місце проведенНJI аукціону; 
_ харlllП'CРИСТИКИ nоту, що виcтaвnяєтьCJI на аукціон, із зазначеНIIDI: 

_ місцезнаходженНJI земельної дinянКІІ; 

- мощі земельноі дinянКII; 
_ цільовоro призначенНJI З~lenьної дinянКll, допустшПІХ та пріорптcmпlХ 
видів її ВИКОРИCТDИНJI; 

. б • их умов і об~lежеиь заБУДОВl1 зе~lenьної дinявКlI; - МІСТО УД1Вн 
_ стартової цішl nоту; 

- УМОВИ участі в аукціоні; • _. 
• • стрвціnного внесКІВ 'I'D порядок ІХ спnaш, 

_ РОЗМІР гapВJmAHoro та реє 

_ вартість інформаційноro пакету; • _ 
• входжеННJl орraи1Затора, УповноважеНОI особll. 

- наіы�иуввннJI 'I'D ~IIСЦезн lожна отрнмml додаткОВУ інфОР~laцito та ДЇЗнаПICJI. 
niцитаторо, номер телефону. за Jll(lПtI.~w ПDспорто~1 земenьної дinянКIr. технічною 
Де можна ознаАОМИ'DICJI з технl договорУ ореНдІІ; 
Документацією із з~шеустрою. проектоМ 
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• дату • по~атку та закіlIЧСIII" npllnt.lUII .. AOкyr.IClrriB ДПJI осіб ЩО бllЖDlОТЬ взml 

участь D aYКЦIOIII. ' 

3.8. 3 t.lОМСllту ОПрIШIОДlIСIII" ф··П •• ф •• • б. о ІЦІ 1101 ІІІ Opt.laцll УПОDllОDВЖСllа особа IIDДaє 
МОЖПІІDІСТЬ осо ВМ, ЯКІ БDЖIUOТL взml участь •• • 
DCТDIIОВnlOєrься УПОВІІОВ • . D • aYКЦIOIII, ПРllдБВПI за UIIIOIO, що 

б • DЖСІ!~ІО осоБОIО, IІІформацlПНllП пакет учаСllllка аукціону та 
IIIIдDЄ С3КОUП'OВIII КОІІСУЛЬТDЦІІ 3 nllТDlIL проведеІlllJl ayкцiOIIY. 

3.9.lllформаціЙНIIЙ пакет має ВКnIОЧШI іІІформацію щодо: 

- міСЦе3НDXОДЖСIIIIЯ, площі тв цїnЬOBOГO ПРl1311аЧСНІІЯ зсмельної ДЇnЯНКIІ; 

- ВІІкопіlОВDlІІІЯ з ГСJlПnDlry, схсму розr-lіЩСIIJIJI зсмельної дinяJІІСІІ; 

- УМОВІІ ВІІКОРІІСТВННЯ зсмельної ДЇnЯІIІСІІ; 

- іСТОПІі УМОВІ! ДОГОВОРУ орснди; 

- копіІа ЦЬОГО ПОЛОЖСННJI; 

- іllші матеріали і докуменПІ (при Jlеобхідності); 

- номер рвхунку, відкритого ДJIJI обcnyroВУВDIIНЯ ayкцiOIIY; 

- блamc договору про умови участі В аукціоні. 

3.10. Особв, Jlка бажає ПРИЙНJlТ1I участь У аукціоні, має подаТlI Уповноввжеllій 
особі зВJIВУ на участь В аукціоні з H8дВННJlftl згоди щодо УМОВ nOBcplleННJI або yrpllltlUНJI 
реєстраційних та гарантійних внесків. Приймання зВJIВ розпочинається з r-IОr-IСНТУ 
оголошення про проведенНJI аукціону тв закінчується за 3 робочих диі до дml проведенНJI 
аукціону. 

3.11. Заява на участь у аукціоні подається Уповноваженій особі зriдно із 
затвердженою формою (додаток 1). Підпис на 3ВJIBi керівника Учасника - IОРlrдJlЧВОЇ 
особи має бути скріплений печаткою цієї юридичної особи. Пiдnис на ЗВJIВі Учасника -
фізичної особи має бути завірений Hoтapianьнo. 

3.12. Подана ЗВJIВа разом з доданими доtcyr.lеН'I'DIИ Д1UI участі в аукціоні 
реєструєrьСJl УповноважеНОIО особою У хсурнani реєстрації (Додаток 2), іА присвоюється 
реєстраційиий номер. У журнanі реєстрації також міCТJIТЬCJI інфорr-Іація про дпу ПОдвнНJI 
ЗВIDИ, а також порядковd номер ЗВJIDИ. 

3.13. Учасник аукціону - юридична особа разоr-І із ЗВJIDою r-IIЄ подаПI наступні 
Докумеиm: 

_ нотаріально посвідчені копії устанОВЧlIХ Aotcyr.leНТЇB; 
_ копію та ориriнan свідоцтва про державну реєстрацпо ЮРІІДІІЧНОЇ особll; 

_ коппо та оригін8JI платіжного документа про спnату rврантійноro ввеску; 
_ копію та ориriН8JI платіжного документа про спnury реєстрацШвого внеску; 
_ копію та оригіН8JI пnатіжноro докумевта про ОПnВ1'У вартості інформаціЯвоro 

пакету; 

_ довідку про банківський pвxyнoк/pВXYНICII, з JlJQIX здШснюватимyrься розрахунки 
за придбану земeJlЬНУ дїJlJПDC)'; 

• • 8JI доtnn.fента, ЩО посвідчує право уповноваженої особв ва 
- коmю та ориnН PJ'- • (у б • ') 

ВllКОВВИНJI діЯ. пов'юаних із проведенняr.! аУКЦІОНУ ВIШадху нео ХJДИОCТJ • 

Цей перелік документіВ є вичерПНJIltI. 
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3.14. УЧВСІІІІК вукціОllУ - фїЗllЧllВ особв разом Ь 3DRООЮ МВЄ ПОДDТIІ IIBc:тynllї 
ДОКУМСlml: 

- ~onilO тв opllrillВn соідоцтва про ДСРЖВDІІУ реєстрацію фі311Ч110і особll-пiдnРIIЄ~IЦJI 
(ДnI nono, OllKOpJtCТDJll1R IКJIX псредбачає пiдnРIІDШllЦЬКУ дiRnы�ість);; 

- KonilO тв ОРltПllВn матіЖlIОГО доlC)'rtlСl1ТD про смату rapDlrтiRltoro ВІІССКУ; 

- KonilO тв оРItПJlDJI матіЖlIОГО доlC)'rtlСl1ТD про сплату pcccтpaцiRlloro ВJlеску; 

- KonilO тв ОРltПllDJI пnатіЖlIОro ДOКYMCIIТD про оплату вартості іllфОР~lаціRIIОro 
пакету; 

- довідку про БDllкіВСЬКJIR PВXYlIOк!pВXYlIКJI, з IКJIX здіRСlПовmlМyrьс. рОЗрlІХ)'ІlКlI 
за ПРJlДБDlIУ зсмenы�уy дinНllКY (Д1UI фізичних осіб - не niдnpllEMQiB така довідка подаЄТЬСІ 
3В IIВlВllОсті БDllківського РВХYlIКУ); 

- копі. тв OPltriJlDJI ДОКУМСIl1'D, що посвідчує право уповноваженої особll на 
В.IКО.IDlIН. діА, пов'.3D1ШХ із проведеНllВI ayкqiOl1)' (у випадку IlеобхідаIОсті). 

фі311Ч1lа особа також подає свНI паспорт тв довідку про nPllCBOElIl1R 
ідеlmlфіквціRного номеру фізичної особи - nла11шка податків. 

ЦеА псрелік докумснтів є ВllчерпнJtМ. 

3.15. Всі дії, пов'юані із ЗВIJовненНRМ тв ПОДDIIНRМ ЗВlВII на участь в аукціоні, 
ВIIКОНYlОТЬС. безпоссредньо Учасником або йоro уповноважсНОIО осоБОIО. 

3.16. Уповноважсна особа при приАIUIТ1'Ї зВІВ Учасників перевір.є: 

- правнnьність оформленн. закви; 
_ відповідність документів, що ДOДВJOТЬCН до З8JIВИ, переліку, BCТВНOВnCHOМY 

DylIКТВМИ 3,13 чи 3.14 ПоnожеННR; 
_ відповідність копііі докумснтів їх ориІінвnlМ. 

Оригінвnи документів повертвютьСН ЗВRВНИКУ безпосередньо піCJUI зшнчеННR 
перевірки. 

3.17. Якщо під час перевірки пoдaНllХ ДO~leнтiв не ВWUlJlено помІШОК тв 
порушень, nPСДСТВВНIІК уповноввжсною особи: 

_ У npисymості Учасника (уповноваженої особи Учаснпкв) peectp)'E п~і 
, I"'I'nIIпії до аої 3D11OCllТЬCJI порJIДКОВИЙ HO~lep, даТІ, реКВl3l1Т11 

документи в КИН31 pec .. •r - '. і зВЗНВЧDЄ'I'ЬСН' 
Учасника або уповноваженої особи. Крв.1 ТОro, в КНII3 ' 

Ф. их ОСl'б - прізВllще ім'. тв по батькові, зареєстроване місце 
- ДJJR IЗlfЧН 'д , фЬ 'б ідентифікаціАн.1Й HOltlep у ержввно~1У реЄстрІ ІІЧНІІХ ОСІ 
ПРОЖИВDII~ тв ....,;.. та iнumx обов'аКО8.1Х пnатежів. дпа іноземних _ платниКІВ подв~- , • , 

'б без rpOltlllДJlНCТВD - гpoMOДRIICТВO. ПРI3Вlпце. шк та по 
ГPOMВДR.H та ОСІ ') постііы�e ltlicne прохаШВНІIJI 3D ltlСЖВМJI УкраіШt; 
баТЬКОВІ (за HВR8IIOCТ1 • 

сіб (засновВНlIХ грОltlВДІІНIМП Укpвiиu або ЮРПДІІЧІПІМП 
- ДJJR 10PНДIf~UIX) О -К''JеII)'ВDIIНR ltlісцезпаходжеНRR, ідеВ11lфіквціnНUіі код 
особами YкpD1HII - НІІІІР • 

,ГЇДJIO 3 ЄДРПОУ; .' 
IЧИIIХ осіб сп1nЬНJ1Х ПlДDpпЄltIСТВ - HaAмeнyвaJlD, 

- ДJJR іllО3СМШІХ юр,1ДІ В ..dй зареЄС1рОВDllа "1'ВКІ1 ЮРJlД1lЧ11а особа та 
місцсзнаходжсНRR та державв. Украіні 
адреса реЄС1рвції прсдставНJlЦТllа в ' 

, і доку.lеlml CBOЇltl пiдПJlсоltl та печаткоlО; 
- засвІДЧУЄ по_ у CНJlкoltl зU8у та копії додан.ІХ до неі доlC)'rtlентїв; 
_ ЗDJIишає D себе по_У ча 
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- BIIДDC УЧІСIШJCy довідку про 

(додаток 3), DХЇДІшn КOIIТOK іІІфор .:т"IIМDlIIII ДОКУМСllТЇв із ЗD3IIIЧСIIIIDI їХ псрcnіку 
3D3IIIЧСIIIIЯ.1 ІІІ ЗDОрО1110МУ 'боці ~~В:~рl~ картку ІІІ n~ (Додаток 4) та картку УЧІСllllка (із 

оедСllll1 IYКЦIOIIY) (Додаток S). 
3.18. Illформвціl про особу УЧОСІІІІКО (Аого • ІІІІМ ДOKYMCIIТDX, ІІС niJUIJII"Dc роз • пред~lІІlка), що r-IIСТІIТЬСI D nOДDIll1X 

ГОnОШСIIІІЮ, КРІМ ВIIПQДКIО, YCТDIloВnClll1X ЗDКОllоr-r. 

3.19. ДОКУМСlml nODcp1'DIOТЬCI ЗВlВIIIIКУ б- рсє ... .... СТРВЦІІ У ВIIПQДКВХ: 

- BIIIВnCIIIII поr-шnок, які BMllBalOТЬ ІІа зміст ЗВlВII; 

- відСУПIОсті ІІа МОМСІІТ nOдaнIII з . ВlВII ДОКУМСlто, псредбаЧСlll1Х ЦlВI ПОnОЖСIIIIJlr.I· , 
- nOДDIlllI ЗDRВІІ осоБОIО, яка ІІС має ІІа цс BiдnoBiДlll1X ПОВllоважСIIЬ. 

ЦсП псрenік підстав є ВllчеРПIIIIМ. 

Піcnя Вllпрaвnеннк ВИRвnеllИХ поr-IИnОК УЧВСІІІІК має право ПОдDПI ДОКУМСlтl 
nOBтopIIO • 

• з.20. Учасн~к має право огnянyrи земельну дinянку до проведСIІИR ayкцiOlry. 
~Рl"Dlllзатор ЗОб~В JlзвниА створити моЖJIИВОСТЇ ДJIJI доступу УЧВСІІІІКЇВ дО зсr-ICnЬНОЇ 
ДШJIНJaI з метою 11 orJUlД)'. 

3.21 •. 3apeЄC'1)'o~внa ЗВJIВа є підставою ДJIJI укладенИR з УчаСНllкоr-1 договору про 
умови учаСТІ в аУКЦІОНІ тв набyтrR Учасником СТВ1)'су Зареєстрованого учаСIIIIКD. 

4. Порядок та УМОВІІ провсдеllНЯ аукціону 

4.1. Аукціон проводиться оргвнізвціЄlО, JIКВ проводить аукціон, на підставі 
доroВОРу з Уповноваженою особою не раніше ніж через 30 днів nїcnя оnyбniкyвaно 
офіціАноі інформації про проведнИR аукціону. 

4.2. На аукціоні можуть бути присутні 3ареєстроввні учаснИІСИ (іх представННIОІ), 
представники органів MicueBoro свмоврRдYВВНИR м. Бровари, засобів масової інфорr.lвціі та 
rpомвдсыolx організацій. Інші особн можуть бути присутні на аукціоні за зroдою 
Уповноваженої особи. Аукціон провоДИТЬCR за HВRВHOCТЇ не менше двох ЗарсєcrpoвВІІІIХ 
учасНИІСів. 

4.3. у день проведеННJI аукціону особою орrвнiзвцією, JIКD провоДІІТЬ аукціон, 
проводиться peEcтpaцiR присутніх УчаСНlmв. Учасник (його npедставвнк) зобов'JI3В111IЙ 
пред'аити паспорт тв (ДnR представників учасНIIКЇВ) доручено на ВЧJlНеННJI діВ під час 
аукціону, зокрема участь в тoprвx тв пiдnнCВIIИJI np~копу про резуnьТDТII тopriв. Пїcnя 
цьoro представник організації, JJКD проводить аУКЦІОН, ВІІДВЄ учасвпку твБJПlЧlC)' 3 
номером, ва повертаєrься niCJIJI закінченИR аукціону. 

PetcтpaцiR починаєrься за roДИНУ тв закінчується за 1 О ХВIIJDІН дО почапсу аукціоlty. 
4.4. Піcnя оronошенНJI початку проведенИR аукціону представНlП\ орraнізаціі, па 

проводsnь аукціон, ознаАоr.rnює ЗОpCf:C'1'JИ?ВDНIIХ учаСПI~В та ПРllСУТНіх на аукціоні осіб 3 
основними npaвнnвми проведСННJI аУКЦIОIІУ (в чаСТІІНІ, .що безп~середньо стосується 
проведСННJI аукціоlty nїCJIJI цьоro оronоШСННJI) та оronОШУЄ шформoцuo щодо: 

_ харвхтериCТИJC зCftleJIЬпоі ДЇJWJJCИ (місцезнаходхссНИR, ~o~ цїnьoBoro 
ПризначсНИR, можnиві види функціОНВJlЬНОro ВJIКОРПC1'DllllR зCftleJIЬНОI ДШJIIIКII, yr.IOBB 

оренди тощо); 
_ звrвnьної кinьxoCТЇ зарсєСТРОВВНl1Х УЧВСНlпсів, доnyщеНІІХ до аукціону; 

- стартової цiНlI nоту. 
4.5. Проводить аукціон JIjцитoтор в hoctynhOr-ry порядку. 



8 

• AYICЦiOl1 ПОЧllllаaLCJI з оroЛО~СIІІIR ЛіЦlIТDТOРО .. XapDJCТepllCТIIK лоту та стартовоі 
ЦІІ.ІІ. Якщо протяro .. тp~ox ХDІШІІІІ nlcmr ТРllРазовоro оroлошеНllЯ стартовоі цillll Ilіхто З 
З~реССТРОDШIІІХ учаСllllКIВ ІІС ВIICnОВIIВ бажаНllЯ ПРllДбаl1l лот за ціlIОЮ. оroЛОШСllОЮ 
ПЩІIТDТОРО". або таке бажШIІІЯ ВIICnОВII Лllше OДJIH ЗаРСЄСТРОDDlIІІR учаСIІІIК. ayкцiOl1 
ПРІІПІІІІЯСТЬСЯ. 

у разі КОЛІІ про roтoBllicть ПРllдбаl1l лот за стартовою qillOIO сповіСТІШllllе r.lеllШ як 
два ЗаРСЄСТРОDDllі учаСIIIIКlI,. ліЦlIТDТОР збільшує стартову qilКY, ЗВnРОПОIIОВDlIУ 
ЗареССТРОDDlIІІМ учаСlІІlКОМ (даЛІ - ціllа), ІІа крок ayкцiOllY з подanЬШII.. поcnідОВIПI" 
збільшеllllЯ" uillll. ЗllачеllllЯ кроку аукціОIlУ ВСТВIIОВnЮСТЬСЯ ЛіЦlIТDТОРО .. за поroДЖСllllD1 
з Орraнізатором у мсжах до 1 О відсотків стартової uillll. 

ЗареЄСТРОDDНIІМ учаСНIlКОМ, які віДМОВIШllСЯ ПРllдбаТlI лот за CТDPТOBOIO qilIOIO, 
raРШlтіRllі ВllеСКl1 не ПОDСpтDlОТЬСЯ. 

у ході аукціону Зареєстровані учасники повідоr.шяють про IIВlір ПРllДбаl1l лот за 
оroлошеною ЛіЦllТDТОРОМ qiHOIO двома способar.lІІ: піДJUIТI'nl таБЛllЧІСІI з Ilомеро .. , 
повернynlМ до ліцитатор&, що засвідчує ПРІІАІUIТI'Я ціни, ЗВnРОПОIIОВDlIОЇ ліwlТDТOРОМ 
(ПРIIRНJI1'ТЯ пропозиції ціни без голосу), або пiднятrям табmlЧКН з ОдJlочаСllJIМ 
оroлошенНRМ своєї пропозиції стосовно ціни лота, яка повинна бynl більшою, ніж назВDНа 
niЦllТDтopOM цін&, мініму.. на ОДНН крок аукціону, впс обов'язково кpamOIO кроку 
(пропозиція ціни з голосу). 

Ящо запропонована Зареєстрованиr.1 учасником ціна переВIІІЦУЄ оголошену 
niQllТDТOPOM ціну, ліцитатор назllває номер учасника і повідОМJIRЄ про ЙОГО пропозицію. 

у разі коли цін&, запропонована з голосу одним із ЗареєстровDIIИX учасНllків, 
більша за ціну, оголошену Ліцитатором, впс не кратна кpo~ аукціону,. Ліцитатор тp~є 
таку пропозицію як згоду Зареєстрованого учасника зБUlЬШИТН ЦІНУ. на ВlДПовlДН)' 
кinькicть кроків аукціону, називає номер цього Зареєстрованого учасника І запропоновану 

ШІМ ціну, кратну кроку аукціону. 

МовЧ8ННJI Зареєстрованого учасника, що першим підняв таБJlИ1ПC)' з HOMepOr.1 піcmr 
оголоmеВИJI ліцитатором ціни, трактується як згода ЗареЄСТРОВDIIОГО учасвика на 
запропоновану Ліцитатором ціну. Піcnя ~oro Ліцитатор назвв&Є. номер. Зареєстрованого 
учасника, що першим пїдJIRВ табличку, І оronошує наступну ЦІну, збшьmену на крок 

аукціону. 

у разі копи протягом трьох хвиmm пі~ триразового повторенвя OCТDВВЬOї ціви не 
буде запропонована вища ціна, Ліцитатор З~пє торm"за лотом о~очасно з ударом 
ayкцiollВOro молотка та проголошенням ~OBa родако. назllВає ЦІНУ продажу. лота, 

П . иквє ЙОГО ДJIR mдписання протоколу, JlJGIЙ ведеться ПІД час 
номер еремоЖЦR І викл 

аукціону. • 
vvnіону організація яка nPОВОДlIТЬ аУКЦІОН, СКЛDДDє протокол 

4.6. За результатами а"._ ' 
в якому зазначає: 

- назва лоту; 

- стартова ціна лоту; 
_ результати торгів (остаточна ціна продвzy); 
_ прізвище, ЬІ'JI та по батькові або нalblенування п~ре~оZЦR. 

• • сується Переможцем 1 ЛїЦllТВТOром та затвеpдzyЕ'1'ЬCJI 
4.7. Протокол аУКЦІОНУ пlДlПl eННJI аукціону. 

Уповноваженою особою У день npовед • • 
• ну пiдmlС8НІln ЛЩІlТВтороr.1 протокол аУКЦІОНУ 

Одразу піCJIJI закі~енНR .a~:. сплml перer.lоащем комісійної BннaroPOДJI в 
передаєтьCJI уповноважеНІЙ осоБІ. 
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строк ІІС бїnьшс 3 дllіо з дllЯ провсдеllllЯ ayкцiOl1)' УповноважеІІа особа передає 
псрсмоЖWО 011ТЯГ з протокопу. 

Псрсможсць, ЯК1I~ ~іДМОВIIОСЯ від ПЇДПIIСDlIIIЯ протоколу, позбввnяється права ІІа 
ПОДlUlь~ участь в аУКЦIОIl1. Д~ протоколу ВIIОСIIТЬCЯ 3DПІІС про BW.IOBY Переможця від 
noro ПIДDIICВlIНЯ. У цьому разІ протокоп підllllСУЄТЬCR ЛіЦlrraТОРО~1 та затвсрджується 
УПОDllооажСllОIО осоБОIО у ДСІІЬ провеДСllllЯ ayкцiOll)', сума rapDlmnlloro ВІІССКУ 
ПеРС~IОЖWО IIС ПОВСртасться. 

За )')IОВII IIDЯВllОсті достаПIЬОЇ кіnькості У чаСІІІІків, що ВllЯВIШl1 бажанllЯ ПРІlДбаПI 
ПОТ, УПОВlІоважеllа особа nOllOBntot ТОр"1 у день проведеІІНЯ аукціону. 

4.8. КОШТІІ спnаЧСllі ЗаРСЄСТРОВDlIИМ учаСllІIКОМ як petcтpaцinlllln Вllесок та за 
іllформаціПllllП пакет nOBcpllCHHIO ІІС піДJUlГDIОТЬ. 

4.9. Копія Протоколу та докумеllТИ, що підтвсрджують сnnату Персможцеt.1 
ВІ1311ачеllОЇ за резуnьтатами аукціону ціllИ nоту відповідно до yxnaдeHoro договору 
купівnі-продажу права оренди є підставою ДJUI ПРIlПНRТrЯ ріШСНl1Я oРfDllїзатором про 
укпадення між Броварською міською радОIО та Переможцсм доroвоРУ ОРСIIДИ 3C~lenЬHOЇ 
дinRнЮI. 

4.10. Усі спори (розбіжності) щодо ПОрJlДlC)' проведеІІНЯ аукціону Р03В'язуються 
(врегуnьовуаоться) під час loro проведення oРfDllізвціЄlО, яка ПРОВОДІІТЬ ayкцiOll, за 
поroдженням 3 преДСТавником Уповноваженої особи. 

4.11. Гарантійний внесок перераховується всім УЧDСННКDN відповідно ДО пункту 7.2 
Цioro ПорJIдJCY на іх поточні рахунки, зазначені в докумснтах. ui ДОДlllOТЬСЯ дО 3DRВII про 
участь в аукціоні, крім Переможця та Учасників, JПCi не ВRRВИnИ баж8ННJI прндбапs пот за 
стартовою ціною. 

4.12. Реєстраційні внески повернению не пїдmlГDIОТЬ, кpїt.1 ВIIПадків, передбачеНl1Х 
цим Порядком. 

4.13. Під час проведення аукціону (від моменту йоro початку до завершеИRR) не 
Д03ВОJUlЄТЬСЯ: 

потом; 

_ втрyчaиu В будь-JПCИЙ спосіб У тoprн осіб, що не ЗlUlВJlеИЇ в тoprвx за коикрc:твиr.1 

_ переміщення у звnі, де проводиться тoprн, без дозволу J!iцJsтaтopa; 
• ... nuv..:3 ""о порvnnnnтJ. порядок проведеИRR тopriв. - вчинення lо&AUOA ~IA, u.o; J-~._--

4.14. ЛіцитаТОР ДJUI ycyнeНВII порушень та поновnеНRR порJlДlC)' має право: 

Зареєстрованоro учасника ЧlI npиcynпo особу про усувеИRR - усно попередити • 
порушень, вne не більше одноro разу за КОХСІІиП ВІІД порушень: • 

. oro учасника ЧlI присyrиЬОI особll ЗВJIIllШfТD зал торпв 
- ВИМarDТИ вІД ЗареєстроВан то гів' 

за неодноразове порушення порЯДКУ проведеНВІІ Р , 
OBeдeНВII аукціону '1'D OronOClfТD перерву у разі 

- тимчасово припИНИТИ пр 11 РМ проведеНВІІ тopriв. 
поpymеИRR Зареєстрован~IИ учасникам пр 

РезУJlьтаТl1 аукціону 
.' OBeдeНВII аукціону Уповноважена особа пубпікує в 

5.1. ПроТJlfOМ 30 ДНІВ ПlссБCnЯ ПРрськв панорDt.lfI) або веб-caihi Броварської ~Iicькoї 
• Б ..' 0"1 "nnll рова raзm роваРСЬКОI МІСЬК r-- гів із ЗD3наче~l: 

ради повідомлення про резуnьтаТІІ тор '. 
• та розміру З~lenьиої дiJUUIКII, 

- ~IICЦII розташувDIIНJI 
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• uillll продажу права OPCIIДII аукціОIIУ; зсмenы�оіi дinaHКlI, ВІ1311DЧСllоі за резУnЬ'l'l1ТDltIll 

• цільовоro ПРl1311ачеllllR земcJlы�оіi дinRllКJI. 

5.2. AYICЦiOl1 ВІ1311ається ТDКIIM щО НС ВІ' n'б • , ~ увся, у рВЗI: 

• вїДСУПlості УчаСllІІків або Ilак . ОНОСТІІІа TOprвx тlШС OДlIOro УчаСIIIIКВ' 

• КОЛІІ жодеl13 УчаСllllків ІІС ЗВnРОПОllУВав uillY , • ' ОIllЦУ за стартову; 
• не ПIДnIIСDlIIIR Переможцем Пр . • отокопу ІЗ 3ВЗllаЧСІІНЯМ результатів ayкцiOlry; 

- не ПIДnIIСВНIIЯ Переможцем Aorooo •• 
OCТDIloвnellllR UIIM Порядком тсрміJl; ру КУПІВЛІ-ПРОдажу права орендІІ у 

- Ilcc~aТlI в YCТDIloВnCHllA СТРОК Персможцем IІDJlС'АОlоі C)'ltlll за ПРllдБUIllП лот; 

• не ПlДпнсання ДОГОВОРУ ореНДІІ в тepMillll, Вllзначені цим Порядком; 

• ПРlllПІнеННR та не поновnення ayкцiOllY В випадках, передбачених ШВІ ПОРRдкOм; 

• в разі ВИRвnеННR піспа закінчсння аукціону порушень, які вnnинутl (r.lorml 
ВПnllнyrи) на Aoro результати; 

- в інших випадках передбачених цим Поридком. 

РішенНR про визнанНR аукціону такиr.1 що не відбувси, приы�єI'ьcJI 
Уповноваженою особою у триденний СТРОК піспа виникненни підстави ДJI8 ТDКOro 
ВИ3НВННR. 

В разі виникиенни підстави Д1IJI визнанНR вукціону таким, що не відбувся 
Уповноважена особа HeBЇДКnВДНo nOBiдor.tnRE про це Оргвнізатора. ' 

РішенНR про визнанни аукціону таким, що не відбувси може бути оскаржено У 
судовому поридку. 

5.3. Результати аукціону, npOBeAeHOro з порушенНRМ вимог цьоro ПорRдкY, ... ожyrь 
бути визнані у судовому поридку недійсними. 

ВизнaннR результатів аукціону недійсними ТJП'Ие за собою ВI13Нанни недіАсинм 
AoroBOPY оренди, укладеноro 3 Переможцем. 

5.4. У разі ПрИЙНR1ТR рішеНИJI про внзнaНИJI аукціону ТІІІСИМ, щО не відбувси, або 
визнанни недійсними його результатів, повторниА аукціон МОже бути проведеНИП не 
пізніше ніж через шість місиціа з ДНJI набymr чинності 'I"ВlOIt.I рішеНlШtI. 

Яхщо повторний аукціон npoводитьси У зв'ОКУ З ТlШ, що жоден з учасників не 
ВИRВИВ бaжaнНR придбати відпОВідии!І лот за ціНОIО, ВІІЩОІО ~a С1'Вр1'Ову, t.IОZJIИВе 
знJD(CНИR стартової ціни лота ОрганlЗ8ТOроltl, аве не ИlDlCЧе Ц1ИІI, щО вшначеиа за 
результатами експертної rpошової оціНЮI, з ДОТРlwaНИJlltl ВІВІОГ, УС1'ВНовлеИlIХ ЦllAІ 

ПОPJIДКОМ. 
ПовторниА аукціон проводиТЬCR BiдnoBЇДJIO до цьоro Поридку. 
5.5. До участі У повторному аукціоні не ДОI!УСКDlотьси Переможе~ попередніх 

тopriв, що не сnnатив в ycтaнo8JIemSn ~OK ва~cn. лото за AoroBOPOM, ~IДltIОВИВСИ від 
yкпaдeHНR jtoroBOPY оренди ЗCltleJIЬноі дiJUIИКII чи ВІД ПІДПІІСDИНR ПротоКОЛУ ІЗ зазна'lеНIIDI 

результатів аукціону. 
5.6. У разі вИR8JIеИИJI порушень поpRдКY проведеВНJI аукці~иу, _ві ВПJШВІІІОТЬ на 

Об'єктивність визначенНJI ПереltlОЖЦR, ПРllЗВОдRТЬ дО ДUСКРDПИВЦU Зо реЄСТРОВаних 
VII • б' ... поnvnnnnтh іх прав .. Уповноважена особа має право визнати 
"...вснИJQВ а о ІНШИМ чино... r~-I'---
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аукціОl1 ТОКІ.,.., ЩО ІІІ: відбувся та розпочаТlI ОРnUlізаціlО nODТOp1111X торпв про ЩО 
nODiAor.llm. ОРl'Dllізатора. 

6. УКЛDДDІІІІИ дo~o~opio купівлі-ПРОДD3\")' ПрDВD ореllДl1 ,еl'leJlы�оіi ділИ11К11 тв 
opellДll ,еl'leJlы�оІ� ДШИІІКІІ 

б.l •• На підставі за~СРДЖСІIОГО протоколу ayкцiOllY ОРnUlізатор та Псреr.lожець 
зоБОВ'R3DНI протяг~м 3 баllКIВСЬКlfX Дllів укпаCnI договір кynівnі-продажу права ОрСІlДІl, а 
Пере,..ожець зобов я3atшR персрахуваТlI КОШnI за ПРllдбшшR лот (за BllpaxyвatlllDI cyt.111 
rвpВIIТЇAlloro ВІІССКУ) протягом 5 БШlкіВСЬКIІХ днів 3 дaТlI укпадеНІIЯ цього договору ІІа 
Вll3llачеllllR ОРl'Dllізатором paxytlOK. 

ЯКЩО Переможсць ІІС Вllіс IlвnеЖlIОЇ до сnлаТlI сyr.ш в строк, передбачеllJlR абзDЦОМ 
пеРШІІ,.. цьоro пункту, гарантіАlІнА внесок Аому Ilе повертааьск. 

б.2. Договір opellAI! зе,..cnьної діляllКИ піДJUlГВЄ lIoTapiВnhllo.IY посвідчеlllllО та 
державніR реєстрвції. 

б.3. Усі витрати, пов'кзвні з укпадвнНnl та IlотвріanЬНІIМ посвідчеННnl договору 
купівnі-продажу права оренди земcnьної дiJurнки та договору оренди зе.Icnы�оіi дїЛRJlJCJl, 
lІесе її Орендар. 

б.4. Договір ореНДІ! земcnьної діnкнки .Іає BЇДnOBЇДВТlI ТlmoBoMY договору, 
затвердженому постанОВОIО КМУ від 03.03.04 р. Н!!220. 

б.S. Умови договору. не зазначеllі в типовому договорі, yr.IOBax проведеНІОI 
аукціону та рішеннях Броварської міської pIДН, ПРIIЯwrrиx згідно З ЦІ_М Порадо,... 
ВlІ3начВlОТЬСЯ за погодженНJIМ сторін. 

б.б. Договір оренди yкnвдваься в 30-тн денниА ~~MiH з моменту ПРJІRІIR'IТJI 
рішенНІ БроваРСЬКОIО міською радою про H~HK зеМCnЬНО.1 ДIЛRIПCИ в ~peндy та прoткro,.. 
30 календарних днів піcnк Аого укладенНR ПIДIUIrDЄ державНIА petcтpaull. 

б. 7. У разі відмови ПеремоЖЦ8 укласти Договір оренди зCltfcnьноі дinRнJal аукціон 
визнається тахим, що не відбувск. а гарвнтійнd внесок ПерCltfОЖЦlO не повеpтaєтьcR. 

б.8. Право оренди земcnьної дiЛRнки виникає У Орендаря піCJUI пiдпuсDIIВR IUCТY 
DpиilмВННR-передачі земельної дiЛRнки згідно з укладеНDf договоро,.. оренди. 

7. Порядок розподілу та вuкорu~тання коштів від проведення 
аУКЦІОНУ 

б' з пiдroтoВICJI лоту ДО продвхсу на аукціоні здііісНlOЄТЬCR за 
7.1. ПроведеННІ ро lТ оо б n'"'"'"нпr.1 відшкодУВlIIIJIDI за рахунок 

pAYVU . уповноважеНОl осо и з Н_о"оо 
~"ooOK • коШТ1В. • 11 іону. ПроведенНR аукціону та ВJlПЛаТD BIIНВГOPOДJI 

реЄСТРВЦІЙНІIХ внесКІВ учасниКІВ укц . єcтpaцїnHIIX внесків учаСlIJlків аукціону. 
Ліцитатору здійснюється за рахунок копmв ре 

• несху Вll3начаєтьсЯ Уповноввжсною особою та 
Роз,..ір petcтpaцIRнoro в ебll у n01Cplrrri ВI!1рат. пов'кзвнпх з орnurізвuїєrо та 

обчистоється з ypaxYBaнНRМ потр 
проведенНJIМ аукціону. • • 

ажсноі особll від проведеННR аУКЦІОНУ сплачеНІ сyr.ш 
7.2. У разі відмОВІI Уповнов І платежів за банківські переказll повеpnuоться у 

реєстраційних внесків за ВIIРахув;пlWя вїдповїД!IОro рішсННR ycir.1 УчасВПВI У ПОВНО.ІУ 
П'RТПдсВВНn строк з r.lor.leвтy пр!! ~ пов'JlЗuі з організацією та проведСllllRlo1 аукціону. 
обсаі. а Вllтpати уповноважеНОl oc~ 11. рв. В інПDIХ BJmllДlCllX Cyr.UI рсЄC1pDЦЇnIlJlX внесків 
Відшкодовуються за рахунок орган1зато 

IІс повсpnuоться. 
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CYMI~ rapВllтi~IIIIX BIICC~B ЗВ Вllраху&ВlIІІJlМ rшатежів зв бвпківські ПСрСlCD3l1 
пропroМ n ml БШIКIDСЬ1CJ1Х діІ ІВ З МОМСlnY ПРIIПIIJIТrJl ріШС1111JI про IIIIДIUIIIJI ЗС~lenьноі 
ДUIJIIIКlI D OPCItд?' зв резУЛЬ1'l11'D1ІІ вукціону, ПРIIПIIJIТrJl ріШСНl1JI про ВIIЗIIВlIIIJI Byкцi011)' 
тaКlI~I. ЩО ІІС ~1ДБУВСJl, або ВІІЗІІ~ІІIJI IlсдіПСllllМl1 Поro результатів ПОВСр1'ВІОТЬСК усім 
УЧВСlІІlкам, JlКI ІІС БУЛl1 ВIIЗIIВlII ПСРСМОЖЦDШ, крім ВIIПадків, псрсдбаЧСIUIХ ЦІВІ 
ПОРЯДКОМ. 

7.3. УПОВІІОВВЖСІІВ особа BiдnoBiд1lo до доroвору з лішlТВТОРОМ сплачує ПОМУ 
Bllllaropoдy у розмірі, що З03llачаєтьса у договорі. 

7.4. Право на ОрСIІДУ зсмenы�оїї дinallКlI lІе можс БУТІI ПРllдБВlIС за РDXYIІОК 
бlОДЖCnIllХ коштів. 

7.5. lНОЗСМllі IОР"Д"ЧJlі особll, іllоземні rpoМDдЯllИ оплачyJОТЬ вартість лотів 
відповід110 до звкону в націоIlвnыlйй BВnloтi на заrвnьних підставах і mlше з БUlківсьКlIХ 
РВХУ1lків. 

7.6. Сумв rвpВНTiAHOro внеску, сплаченого Переможце~r, :lараховуєтьск в рахунок 
BIIKOIIDИНJI НІІМ зоБОВ'JlЗань за укладеним доroвором купівлі-продажу права opellд1l 
земenьноі дimmки і перераховуєтьсн УповноважеJlОЮ осоБОIО на рахунок ОРl'ВJlізатора 
ПРОТJlroм ОдНОГО банківського дна наступного за днe~I підпИСВНJUf протоколу аукціОІIУ. 

У разі відмови від укладеННJI договору купівлі-продажу rвpaнтinHlln внесок 

Пере~IО)JЩlO не повертаєтьсн. 

7.7. На рахунок Уповноваженої особи надходить кошти: 

- від реалізації Учасннкам інформаційних пакетів; 

- реєстраційні внески; 

- гарантійні внески. 
7.8. Кошти, що нвдійuши Уповноваженій особі від реалізації УЧВСНJIКDМ 

інформаціАних пакетів та реєстраційні внески не повертаютьс:н УЧDCНJІКDІ, та 
ВIІКОРИСТОВУ1ОТЬСR Уповноважен~ю особою на ПОКРИn:JI .витрат 3 пiдroтoВКJI та 
npовсденНJI аукціонів, а також на ПІДГОтовку наступних аУКЦІОНІВ. 

8. УМОВІІ ореНДІІ 

8.1. Істо11lИМИ умовами договору ореНДІІ, зокpertfа є: 
о еИд1l зГЇд1l0 :І типовим договором, затверджеНJВI 

- укладе~НJI ДMO~.BOP~ УКРР аіни від 03 03.04 р. N!220 та у.rОВDШ, ВJI3начCНJIШI ва 
постановою КаБІНету ІНІСТРІВ . 
аукціоні; 

оо .. ; .. auVt.f за цілЬОВIW ПРllЗнаЧeнв.Dr; 
- використанНJI земельНОІ ---

.. • RJC118 
- умови використанНJIзсмenьНОI ДШJI , 

enьноі .. ; lІаиК11 обr.rежень та обтаень; - BcтaнoвneHНJI ДJUI зе~1 _--о 

_ ДОТРИМВННJI державних будївenЬНJIХ HOP~I.. • • 
BCТDНoвneHl Орraн1Звтором. 

8.2. Істотні умови договору ореНДІІ, 

- термін ореиди: 25 років; оо _. • 

• оо а-' 10% відсотків від НОРМI1ТИВНОІ rpomOBol OЦIВКII зе~ШI ва 
- РО:l~IIР ореНДНОI пп ...... • 

рік; IТОк coцilUlЬHoi та інженерної інфраструктурн 
_ 3ДЇЙсненНJI відраХУВВНЬ НI1 ~озв~ртості будівНJЩТВI1 об'єкта містобудувlННJl, 

.. іств: 10% 3D1'anLHOi кошторисно. в 
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ВІ1311DЧСІІОЇ згіДJIО З ДCPiКDВllllMl1 будівcnы�llмl1� II0pr.IDMII, без урахУВDlIІІЯ ВIПрDТ 3 
ПРlsдБDllllЯ та ВllдinСlІІlЯ зсr.Icnы�оїї ДЇnЯIIКlI, звinы�сlll1я будівcnы�оro r.taRдDIlЧІllCD від 
будівcnь, споруд та іllЖСllСРllІІХ мсреж, ВnDlD'l')'llDlIIIЯ Вltyrpішньо- та П03DlaRдDIІЧІІКОВІІХ 
іltЖСllСРllJIХ мерС"АС і споруд та ТРШІСПОРПІІІХ комуаlікаціА. 

8.3. Про УМОВІІ ОрСllДІ1 МDlcrп. бynl поінфОРr.tОВDllі всі УЧDСIIIIКlI. 3а цієї yr.IOBII 

OpJ'D1IЇ3DТOP Mo~e. Biдr.loBlml Персмо~cr-1f~_~~~!lі доroвору opellДll ІІВ yr.10DDX, які 
В·U1рі311Я1ОТЬСR ВІД ICТOТlIIIX yr.IOB, В11311:tчеНIIХ зп/U(3 , І І Порядкоr.l. P'Il) ," -' , 

~
':( .. (CЬ - .... " " 

'0 " І '., + 
ВІІКОl1)'10ЧlІR оБОВ'ЯЗКIІ міс ~ /~: І',: . ;а 
ronoBl1 - секретар радll ..., :; I.B.ConoiICКO 

\ ~ ...... ,"" ,. 
"І' ь#h 

. "o-~. ; " "J 
'"- '0 ;-;'0 



ПОДАННЯ: 

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

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

С.А.МаЙборода 

В.О.Андрєєв 



Реєстрвціnшlіі Ilомер 3вввll ____ _ 

Дата реєстрації СС_)) ____ 200_ р. 

Реєстраroр ________________ __ 

ЗАЯВА 

Додаток 1 

до nopJUUCy npOBeдelll1Jl ayкцiOllY з 
продажу права opellДll зсАIcnы�оїї 
дїJulHКlI в М. БроваРll, в редакції 
р!шеlllJ'l/Я 6 оварської міської Paдll 
ВІД ;~ 6'4 ~e.-- 2010 р. 
Н! V - .. 

на участь у аук,(;он; 3 "рода;'ІСУ "рава opelldll 3єJf,елыl;; ділвlll(lІ 

Прошу ДОПУСТИТИ ДО участі в аукціоні 3 продажу права оренди зеr..cnьної дinянки 
площею _ ra, розташованої в м. Броварн ____________ _ 

3UВНИК (повне найменування) - ________________ __ 

ІдентифікаціЙІІИЙ код або номер - ________________ ' 

Свідоцтво про державНУ реєстраціІО (для юридичиих осіб та фізИЧНИХ осіб -
суб'єктів підприємницькОї ДЇJШЬності) 

Місцезнаходження (місце проживання) - _____________ __ 

Керівник або уповноважена особа - _______________ _ 
Паспорт - _ N! , вИДВІІИЙ СС __ » _____ р. ___ _ 

Документ, що посвідчує поввоважеВНR керівника або уповноваженої особи - _ 

-----------------------~_. 
Реквізити бавківського рахунку ДJUI повернеВIIJI rвравтійвоro внеску: 

&в _________ -----------------------

~им~n: ________ --------------------------------

~p~:---------------------------------
Код~~ач~--------------------------------------

МФО: б І -
аукціону 0знВnоr.rnениR та зо ов язуюсь ІХ 

3 умовамИ та правиламll проведеНJIJI MaТlI комісіАноі BuвaropoДlI орraвiзаціі, яка 
ВИКОнувати. ВИCJlовmОIО зroду ЩОДО УМОВ :. peєcтpвцlAВnX та raравтійпих внесків. 
ПРОВодиТь аукціон, повернeRJUI або утрПМDII 

СС_» 200_Р· 

м.п. (прізвище та івіціDJIII) 



(3ВОРОnlllJl сmОРОllа) 

Псрc:nік ДОКУМСlrriв, ЩО ДОДВЄТЬcJI дО ЗІІІВІІ 

IОРIIДII'lllа осо6а: 

- IlотвріDJIЬНО посвідЧСllі копії УСТВІІОВЧІІХ AOKYMelniB; 

- копів тв OPllrillDJI свідоцтва про ДСРЖВВIIУ реєстраціІО ЮРIIДІIЧlIОЇ особll; 
- копів тв OPlfrillDJI платіЖJIОГО AOKYMCllta про сплату гаршninllОГО Вllеску; 

- копів тв OPlfril18JI платіжного документа про сплату реєстраціПного Вllеску; 

- копію тв ОРllгіllDJI nлатіЖJIОГО AoкyмellТВ про оплату вартості іllфорr.lаціRtIОГО 
ПIlКC1)'; 

- довідка про б~ківський рахунок/рахунки, з Jlких здіЙСНlоваТllмyrьСJl розрвхytlКlI 
за ПРlsдбану земельну ДІЛвнку; 

- довідка про відсутність заборгованості щодо платежів до бlОДЖетів усіх ріВllів; 

- довідка про відсутність заборгованості по заробіmіn платі; 

- копів та оригіН8JI документа, що посвідчує право ynовноважеllОЇ особll на 
IIIКOHВВНR дій, пов' R3аних із проведенНJIМ зеr.lenьного аукціону (у випадку IlеобхiдJIОсті). 

фы�чнаa особа: 

- копів та оригіН8JI свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особll-пiдnpIIОIIUl; 

- копів та оригін8JI платіжного дoкyмellТВ про сплату raрантійного внеску; 

- КОПЇJI та оригіН8JI платіжного дoкyмellТВ про сплату реєстраційного внеску; 

_ копію та оригіН8JI платіжного документа про оплату вартості інформацШного 
пакery; 

_ довідка про банківський рахунок/рахунки, з RКИX здїЙснюватимyrьси розрахунКlI 
за придбану земельну дimlвкy; 

• • нап novvueнтa, ЩО посвідчує право уповноваженої особн на - КОП1Jl та ориn ,.. .~J ••• • (у б' сті)' 
ІИКОНIIIIIIJI дій, пов'R3аних із провсденНJIМ земельноro a)'КЦIOНY випадку вео XJДНO , 

- копів паспорту; 
•• о .... иа ;nеНТllФікаціЬого номеру. - КОD1Jl дов1ДІСИ про присв waпa_ 

8ихоВYJОчиl обов'R3JCН місь 
roлови - секретар ради 

I.В.Сапоzко 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицією 
постійної комісії з питань 
розвитку та блаГОУСТРОIО 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 



ДOдDтox2 

до ЛорндkY проведенНІ аукціону 3 

продаЖу права OpellДll зсr.scnьноі 
дlJlJlИlСІl в ,.1. Броварll, 
затвердженого рішСUJW.1 
Б?~ЬКОі Paдll від _ 

НІ f6W#uS- 20ІО р. 

Журнал реєстрації 

3tlЯtI У"ас""к;в ауКI(;ОllУ з "POdtl3lCj1 "рава ореll()" 3l!AІєllыll1 дїля""" 

1. реєстраціЙНІ!! номер 
OO~~ ________________________________ __ 

1 дата peєcnpaцii; номер 

.~----------------------------------

3. HalWell)'В8llJUl Учасника - юридичної особи 

4. Прізвнще, ім'. та по-батькові Учасника - фізичної особи, або представника УчасНIUQI-
lOpJJДUЧНоі ос05и __________________ _ 

5. МісцезиаходженШІ або місце проживаиu Учасника (поштові 

~~)~--------------------------

6. ВаихівсЬki 

~~.~---------------------------------

-

1.ДОJCyмеит про сплату peЄC1paцiAвoro внеску 
-

8·Дохумеит про сплату гараитійuоro виеску 

9.Дo~ про оплату івформаційНОro пакету 
10.з -::::::----:----::---::::::;.----

-cm.кою дimuпcОIО ознаАомлеНJIJi -
11.з"" .. _ 

-.... lfЛвми пpOBeдeHВJI аукціону 

(підпИс) 



ОЗIIВnr.ШСIIIIЙ і зroДС11 

12. З порядкоr.! ОМВ11! за ПРlщб8lШП 
об'єкт ОЗІІВnомnеlШП і зroдеll 

13. Картку УЧDСНІ!КD DукціОllУ одержав 

14. Ь С8llКЦWШ ЗD порушеНІІЯ правил 

озНDftоr.шеНI!Й і згодеll 

15. Достовірність даних, внесених до 

журнапу реєстрації, засвідчую 

Документи у кinькості. ________ Вркушів 
~dшD. __________________ ___ 

Виконуючий обов'язки м 
гоnови - секретар ради 

(nїДnIIC) 

(nїДnIIC) 

(niДnIIC) 

(nїДnIIC) 

(підпис) 

(підпис) 

I.В.Сапозсхо 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицієJO 
постійної комісії з Пlfтань 
РОЗВ1fТКУ та блаroУСТРОIО територій, 
земелЬНlfX відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій -
ВJfКОНУ10ча обов'язки начальника 
земельного відділу - заступник 
начальника 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

С.А.майборода 

В.О.Андрєєв 



Довідка 

Додаток 3 

до Порцку проведе'I'1' аУКЦіОIlУ з 
продаЖу проа оре'lДІl зсАlenыlїї 
дimr.IJOI в .1. БроваРll, 
затверджеllОro ріше'I'IJI" 
Б~ОВ~СЬКОі .. іської Paдll від 
~ ~-p~ 2010 р: 

про ОlllР'IJf,а"'1R дОК1А,е"",ів від УчаСІІІІна аун,(іОllУ J "родlІ3lСУ "рввв ореllдІІ 
JI!Jt,елыl;; tJілвllНІІ 

ЦІ довідка видана Учаснику аукціону 3 продажу права орендИ зе.lenЬНIIХ дimlllОК в 
~Б~ваРD ____ ~ ____ ~ __ ~ __ ~~ __ ~~ ____ ~ __________ ~~~ 

(пріЗВllще, ім' І, по-батькові фїЗllЧНОУ особl', ПОВllе наnr.Jеl'УlаIIНlIOРIШІIЧНОТ осоБІ') 
вm.~,що ____________________________________________ __ 

-
-

(HIRr.JeНYВIНIII УПОIНОIIlЖeНОТ осоБІ') 

npвiburri наступні документи: 

- ка УПОIНОlвжеllОТ особll) (nOCi4l. підпис, ПРЬВllще та іиіціUl1 npeдc:raвНII 

м.п. 

Виконуючий обов'взки місько 
ronови - секретар ради 

І.В.Canожко 



ПОДАННЯ: 

земельного віддіnу, за пропозиціЄIО 
постійної комісії з питань 
розвитку та бnаГОУСТРОIО територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будіВНIІцтва та інвестицій -
ВИКОнyJоча обов'язки начальника 
земельного віддіnу - заступник 
начальника 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського гоnови 

С.А.МаЙборода 

В.О.АнДРЄЄВ 



Додаток 4 

до ПорJIJUCY проведеш .. аУКЦЇОllУ 3 
продажу права opelIДlI зе~IсІІы�оіi 

ДЇJbrIIJOI в ~I. БроваРII. 
затвеРДЖСlfОro рішеlflf.~1 
БРОВDjJськоі ~liCЬKoi Paдll від 
f'~I(.t- 2010 ро 

Н! !Со - 'У-05 

ІнформаціЙІІа картка ІІа лот 

Дата проведеНІ •• аукціону - СС_» 200_ року. 

НаАменуванИR лоту - право ореНДІІ земельної РНЮІ площею _ nІ, 
розташованої за вдреСОIО м. Бровари, _____________ ' 

Цільове призначенНR земельної дimIнки - _____________ __ 

СтрОК орендн - років. 

Розмір орендної плати - ________ гривень на рік. 

Стартова ціна лоту - ______ гривень. 

(ПDCIUUa. nUuulc. npі3Dllще та ініиіlnll npЦCТUНll1СВ УПОlноnжeноі особll) 

М.П. 

І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицією 
постійноі комісії з питань 
розвитку та блаГОУСТРОIО територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій
ВИКОНУlоча обов'язки начальника 
земельного відділу - заступник 
наЧВJJьника 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

С.А.Маііборода 

В.О.АнДРєєв 



Додаток' 

до ПорJIдICY проведСIІІ" aYIЩiOl1)' з 
продажу права ОрСllДІ1 зс~Icnы�оіi 

дimrllКlI в м. БроваРll, 
заТВСРДЖСllОro ріШСШIDI 
БРЯJl.ярськоі міськоі Paдll від 
f'~eк-L. 2010 ро 
N!f6~JY-lJ5" 

Картка учаСНІІка аукціОllУ 

Дата проведення аукціОllУ - сс_» ____ 200_ року. 
НоАМенуванняучвсника- _____________________________________ _ 

Прізвище ім'я та по-батькові предСТВВllІІка учаСlшка - __________________ _ 

ЛОТ, на якиА претендує учасник: _______________________ ~ 

(пос:аав, nWlllc, npїЗ811ше та ЇHiQЇIUIll npедC'ПUIНIIІСВ УПО8НО81UКeНОТ особll) 

М.П. 



(3вороm'lR сmОРОІІа) 

УМОВІІ проведеllllЯ аукціОllУ 

(Оll"Шl з Поряdку "рооеdеllllЯ aYHI(iOllY з "роdаЗIСУ "раоа opelldll зєIJІєllыl;; 
dілЯІІНIІ) 

4.1. АукціОl1 npOBOДlIYЬCI ОРnUlізацією, Іка ПРОВОДІІТЬ аукціОII, ІІа підставі 
доroвору з УПОВllоввжеllОIО осоБОIО Ilе раllіше ніж через ЗО дllів піcnя опубnіКУВDlIНJI 
офіційної іllФормвції про прОВСДllllJl ayкцiOIIY. 

4.2. На аукціоні можyrь БУПI ПРIІСУПlі Зареєстровані учаСllllКlI (іх npeдCТВВIIIIКlI), 
npcдcтaвllllКlI ОРГШlів місцсвого самоврlдуваllllJl м. БроваРll, засобів ltlaCOBOЇ іllфорltlації та 
rpоltlllДСЬКlIХ організацій. Інші особll можуть БУПI ПРIІСУПlі на ayкцiOlli за згодою 
УПОВllоввженоі осоБІІ. Аукціон ПРОВОДlIТЬСІ за IIDJlВllОсті Ilе меllше двох ЗареЄСТРОВDНl1Х 
учаСНllків. 

4.З. у день проведеННJI аукціону особою ОРnUlізацією, Іка ПРОВОДІІТЬ ayкцiOII, 
ПРОВОДИТЬСJl реєстраціl присyrніх Учасників. Учасник (Вого представНIIК) зобов'язшшВ 
прсд'JI8ИТ1I паспорт та (дnя представників учаСНlІків) доручеllllJl на ВЧllllеНl1JI дій під час 
аукціону, зокрема участь в торгах та підписанНJI протоколу про резУnЬТВТІI торІів. Піcnя 
цього представник організаціі, JlKa проводить аукціон, видає учаСНllКУ твБШIЧКУ з 
HoltlepOM, Іка повертаєrЬСJI після закінченНJI аукціону. 

Реєстраціl починаЄТЬСJl за годину та закіНЧУЄТЬСJl за 1 О ХВІШІІН до початку аукціону. 

4.4. Шcmr огоnошенНJI початку проведенНJI аукціону представНllК ОРnUlізаціі, JIКD 
проводить аукціон, ознаАомmоє Зареєстрованих учасників та npисyтtlіх на аукціоні осіб з 
основними правилами проведенНJI аукціону (в частині, .що безп~середньо СТОСУЄТЬcJI 
проведенНJI аукціону після цього огоnошенНJI) та огоnошує ІнфорltlацllО щодо: 

_ характеристик земельної. дinянки (місцезнаходженНJI, ~o~, ЦЇnЬOBOГO 
призначеННJI, МОЖJIиві види ФУНКЦlОНВJlьноro використання зеlt.eJlЬНО1 ДUUIНКII, у.IОВII 

оренди тощо); 

_ зaranьної кількості зареєстрованих Учасників. доnyщеНllХ до аукціону; 

- стартової ціни nоту. 
4.5. Проводить аукціон Ліцитатор в наступному порадку. 

А • ЧИН8L'"1'LCJI З оголошенНJI ЛіцJIТDТОРОМ характеРllСПIК nО1)' та стартової 
УКЦ10Н ПО ~&.. _. • . а.__ трьох хвИnИН піcnя трllрDЗОВОГО огоnошенНJI стаРТОВО1 ЦlНlI НІХТО З 

:1Ни. ЛАЩ0 ПРОТJlГОМ ків не висловив бвжвнНJI npидбаТlI пот за ціною, оronошеною 
~реєстрованИХб учасни б .. _..... вислови Шlше OДlIH ЗареєстрованпП учасНlIК, аукціон 

nЩИ1'ВТОРОМ, а о таке -
ПРИIIИНJIЄТЬcJI. 

• вність nPllДбатп пот за стартовою ціною сповіспшп не менш JIIC 
у разІ копи ~po готаники nїWIТВТOP збільшує стартову ціну, запропоновану 

два ЗареєстрованІ учвс І ~ _ ціна), на крок аукціону з ПОДВnЬШІВI поcniдовlIШtl 
Зареєстрованим учасНlIКОr. • ІУ вCТDIIовmoЄТЬcJI ЛiцJrraтoром за поroджеНIIDI 
збільшенням ціни. 3наченНJI кpo~ a~:"'PТOBOi цiНlI. 
з Організатором у мС:ЖВХ до 1 О ВIДСО'1'К1 • 

_І акі вїДМОВllmIСІ ПРlІДбаТlI пот за стартовою ЦІНОЮ, 
Зареєстрованим учаСН11 , 

rapaнтinlli внески не повертаІОтьCl. 
. . еє ОВDllі учаСНllКlI повідоr.1JUIIOТЬ про НВlір ПРІІДбвтп пот за 

у ХОДІ аУКЦІОНУ 3ар ~IO двома спосоБОМII: пiдшrrrам 1'ВБJlll1DClI з HOltlepOM. 
оronошеНОIО Ліцитатором ЦІН ідчує nplliblJl'rI'Jl цїНІI, запропонованої nїцитатором 
повернyrим до niцпТDторв. ЩО зDCВ 



(npIIRIIRТI'R ПРОП031щіі ціllJl бсз ГОЛОСУ), вбо nїДI11IТnIrt1 табnllЧJCII 3 ОдllОЧВСllllМ 
О~ЛОШСIIIIЯ.1 c~oєi П~0~03Iщіі С1'ОСОВIIО цillll лO'1'D, _ІШ ПОВІІІІІІВ бynl бinЬШОIО, Ilіж II83ВDlIВ 
JlЩIIТDТОР~" !"ШІІ, "11ІІ .. у.1 ІІВ ОДІІІІ крок ByкцiOllY, ВПС обов'R3КОВО КРШІОІО кроку 
(ПРОП03IЩI- ЦІІІІІ з ГОЛОСУ). 

Якщо ~ВnР~ПОIIОВDlIВ ЗврееСТРООDlIІІ.1 УЧВСІІІІКОМ цillB переВIIЩ)'Є оголошеllУ 
JlіЦIIТDТОРО" ЦIIIУ, ЛЩlnUТОР 1183110ве lІомер УЧВСllІІка і повідо.ШJJЄ про Аого ПРОП03IщіIО. 

У розі КОЛІІ uilla, ЗВПРОПОllованв з голосу Oдllll.1 із 3ареЄСТРОВDlІІІХ УЧВСllllків, 
більшв 3В uillY, оголошеl'У ЛіЦllтатором, впс Ilе краПІВ кроку вукціоІІУ, ЛіwlТDТОР ТPВlC'l)'Є 
таку ПРОП031щіlО _к згоду ЗврееСТРОВВlIОГО УЧВСІШІШ збinЬШlml ціІІУ ІІВ BЇДnOBiдllY 
кількість кроків ByкцiOIlY, ІІОЗІІВВЄ lІомер цього ЗвреЄСТРОВВlIОГО УЧВСІІІІІШ і ЗВnрОПОllООDlIУ 
1111 .. uillY, крВТlIУ кроку BYKQiOIlY. 

Мовчанн_ Зареєстрооаного учаСIІІIКа, що перШИ.1 підll_В таБЛllЧКУ з IIО.lером піcnв 
оroлошенНR ліцитатором ціни, трактується як згода Зареєстрованого учаСlІІlКВ ІІа 
ЗВnРОПОllОВану Ліцитатором ціиу. Піcnя цього ЛіWlтатор I1l13иває IIО.lер ЗареЄСТРОВВlIОГО 
учаСНIІІСа, що першнм підняв таблнчку, і оголошує IlaCТYnllY ціІІУ, збinьшеtry 110 крок 
аукціоІІУ. 

У разі коли прот_гом ТРЬОХ ХВIШlIН піcnя триразового повторенНR ОСТВІlllьоі uillll Ilе 
буде запропонована вища цін&, Ліцитатор закінчує торги за лотом одночасно з удар0" 
аукціонного молотка та проголошеllНЯМ cnова "Продано", 1ІІ1311ває ціну продажу лота. 
номер Переможця і внкликає Аого для пiдnИСВННR протоколу, _КlIА BeдCТЬCJI під час 
аукціону. 

4.6. За результатами аукціону організація, яка проводить аукціон, складає протокол 
в _кому зазначає: 

- назва лоту; 

- стартова ціна лоту; 

- результати торгів (остаточна ціна продажу); 

_ прізвище, ім'_ та по батькові або нШ.енуввнНR Перer.rоzцв. 

4.7. Протокол аукціону підписується Пер~моzцем і Ліцитаторо •• та затверджуєтьCR 
Уповноваженою особою у день проведенНR ayкцJoIIY. 

О . ·нченНR аукціону підписаний ліцитатором протокол аукціону 
дразу ПІCЛR З8lC1.А особі Піcnя сплати пере.lоzце.1 ко •• ісіАноі BllНВГOPOдll в 

пер~~4%CR rnовноваже~llцiнll пр~дажу лоту в строк не більше] днів з ДIIR проведеlDUl 
РОЗМІРІ вІД остаточно 
аукціону Уповноважена особа передає перемоЖЦІО ВІП'JIГ з протоколу. 

" . -fОВИВСЯ від підпllСВННR протоколу, позБD8JUlЄТЬСЯ права на 
Переможець, _кип BI~.. • П • 

. • До протоколу вносИТЬСЯ запис про ВІДМОВУ ерer.rоЖЦІІ вІД 
подапь~у участь в аУКЦІОНІ. азі п QТOкол підписується Ліwrraтoром та затвердzyєтьCR 
Аого ПІДПИсвнНR. У цьому Р Р ОВ сння аукціону, сума гарантійного внеску 
Уповноважевою особою У день пр ед 
ПеремОZЦIО не повертається. 

• rиьоі кількості УЧВСВJІКЇВ, щО ВПJlВIIJПI бllЖDllllJl прпдБВПI 
За умови HВJlBHOCn доста nІ девь проведено аукціону. . 

лот, Уповноважена особа поновnює тор у • 
• '!J cCТPOBaнlllt. учаСНllкоlt. ак реєстраціАВІІА ввесок та за 4.8. Коurпl сплачеНІ .;,аре • 

•• рненвю ве ПlДJUlnПOТЬ. ІНФОрlt.DЦIАНlrA пакет пове • 
докумеНТІl, що ПJДТВерджylO1'Ь сnnату Переt.IОZЦOltI 

4.9. КопiR протоколу та іону цiнll лоту відповідно до укладеного договору 
ВІlЗначевоі за резуnьтаТ8МІ1 аукцпідC11lВОЮ ДJUI ПРIIIiвJrmJ рішеВВJI Оргавізвторо.. про 
купівлі-продажу првва ореНДІІ є 



~aдCIIIII між БроваРСЬКОIО міСЬКОIО paдOIO та Псрсr.IОЖЦСАІ доroвоРУ ОрСllДІ1 зсr.Icnы�оіi 
ДUUlIIКlI. 

4.10. Усі СПО~ІІ (розбіЖlIОсті) ЩОДО порJIдICY npOBeдClIIlI ayкцiOllY РОЗВ'ЯЗ)'lОТЬСІ 
(ВРСГУnЬОВ)'ІОТЬСІ) ПІД час noro npOBeдClIIlI ОРrDJlізаціао, Іка ПРОВОДІІТЬ ayкцiOII, за 
поroДЖСllllDI 3 предCТDВllllКОМ УПОВІІоважСllоі особll. 

4.11. ГаршmПНllП Вllесок псрераховується всім УчаСllІІкам BЇДnOBЇДlIO до n)'llКТY 7.2 
uьoro ПОрRДК)' ІІа іх ПОТОЧllі рахYlIКII, зазllаЧСllі в дoкyr.lellТDX, lкі ДOДDIOТЬCl до ЗDRВІІ про 
участь в аукціОllі, крім ПсрсмоЖЦІ та УчаСlІІlків, які lІе ВІІІВІІЛІІ БВЖШIІІІ ПРllДбаПI пот ЗD 
CТDPТODOIO ціlIОIО. 

4.12. РеєстраціПІІі ВllеСКl1 nOBepllClllllO ІІС під1UlrDIОТЬ, крім ВIIПадків, псредбачеllllХ 
ЦlIr.1 ПОРЯДКОМ. 

4.13. Під час проведеllНJI aYIЩiOIlY (від r.ror.relrry noro початку до завершеllllR) не 
ДОЗВOJIIЄТЬСІ: 

- втручанНІ в БУДЬ-ІКНЯ спосіб У торги осіб, ЩО не ЗDRвлені в торгах за КОІІКРСПІІІМ 
лотоr.l; 

- переміщенНJI у змі, де проводяться ТОрПI, без дозволу ЛіЦlIТDтора; 

- вчинеННІ інших діЯ, ЩО порушують порядок проведеНII. торІів. 

4.14. Ліцитатор ДJIJI усуненн. порушень та поновленн. ПОРJlДК)' має право: 

- усно попередити Зареєстрованого учасннка чи присyпllO особу про ycyнeHНJI 
порушень, ме не більше одноro разу за кожииЯ вид порушень; 

- вимагати від Зареєстрованого учасника чи ПРИСyпlьоі особи ЗВJIIIШlml зап торІів 
за неодноразове порушенНJI ПОРJlДК)' проведенНR торІів; 

_ тимчасово припинити проведенНR аукціону та оro~осити перерву у разі 
порушено Зареєстрованими учасниками прввиn проведенНR торпв. 

ВИКОНYlDчиЯ обов 'язки міського 
roлови - секретар ради 

І.В.СanоЖІСО 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицієlO 
постійної комісії з питань 
розвитку та благоустроlO територій, 
земельнltX відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій -
ВИКОНYJоча обов'язки начальника 
земельного відділу - заступник 
начальника 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського гоnови 

С.А.МаЙборода 

В.О.Андрєєв 



Договір 

ДОДDТOкб 

до Поридку проведСlІІ1R ayкцiOllY з 
продажу права 0PClrдll зсАІcJlы�оїї 

ДUurНIQI В м. БроваРll, 
заТВСРДЖСllОro ріШСIIIuu.1 

Бр.вJ~СЬКОї міської РIUUI від 
f'l~~,f'.t- 2010 Р 

Н! ~-д -()6 . 

купівлі-продажу права ореllдll зеl\ІелЬІІОЇ діЛИllКl1 

М. БРОВВРІІ СС_» ____ 200_ р. 

Броварська міська рада Київської обпасті (Haдвni - Продавець) в особі 
що діє НВ підставі 

~_~ ___ з однієї сторони, та 
(Hвдani - Покупець) в особі ---------------.-щ-о-д-і-є 

на підставі ____________ " з другої сторонн, уклanи цей доroвір про 
викnадене нижче: 

1. Предмет договору 

1.1. Відповідно до резуnьтатів аукціону з продажу права оренди зеltlельної дiJunпal, 
підтверджених протокопом аукціону Н!_ від СС_» 200_ року, Продавець 
передає, а Покynцеь оnnачує та приймає право оренди земельної дinпюl, зазначеної в 
nymni 1.2 даного Договору, на умоввх, зазначених в пункті 1.3 дaнoro Договору. 

1.2. Договір поширюється на право оренди земельної дinJoпal впзнвченої 
наступними характеристиками: 

• місцезнвходхсенНJI: м. Бровари, ___ ---------------..J: 
• nпоща- _ га; 

• цільове DpнзначенНJI-__ --------------------t 

• HUВHi обмеженНJI та оБТнженНJI-_----------------~ 

• нормативна rpошова оцінкв _ rpllвень. 
1.3. Право оренди земеnьної ДЇJIJIНЮІ, ПРlrдбвне зв ЦIВl доroвором, передбачвє: 

• строк оренди - _ років; 

• орсндна nnата _ rpивень нв рік. 
Інші умови ореНДІІ внзнВчаютьCJ доroвором 

Сторони укладуть ва підставі даноro Доroвору. 

2. 3о60в'изанНD сторін 

OPCНдlI земельвої ДЇJuoпaI, JllCПй 



2.1. Продавець зобов'оуєn.ся: 

2.1.1. ПереДВnl ПОllVnцеві право opellДl - • 
~.J" І зI:A,enы�оІ� дlJlRlllOl UШRXоlt' yкJIодеllllЯ 

ДDroворv opellДll земenы�оI� дinRlllОl пр"'" • 
J v.ИГО" _ кaпclrдapllllX дJIIB з "olt,cmy yкJIOДClll1R 

ДIIIIOro Договору. 

2.1 :2. HQДD~I Покупцсві ВСІО іllфОР"fвцію щодо xapmm:pllCТIIK зе",enы�оіi дWlllOl, 
ЗD3llаЧСllОІ D nyнm 1.2 ДВlIОГО договору, та у"ов її ВIIКОРlfCТD1IIIЯ. 

2.2. Покупсць зобов'ЯЗУЄТЬСR: 

2.2.1. Оплаnlnl Bapтicn. ПРlsдБШIОГО права OPCllдlf зс",enыlіi діnR1lК1! протяго.. 5 
(П'ШІ) Бвllківсыox дllів З .. o",ell'l)' УJCJJадСllІІЯ цього договору. 

2.2.2. ПРІIRІIRnI від ПродаВЦІ право opellдlf зе"'c:nы�оїї дinRІIКlI UШJIXО"f yкпaдellllR 
доroвору opellДll зсмenьноі дinRlllСИ ПРОТІГОМ 1 О (десmf) кanСllдaРIШХ дllів з "'O"lell'l)' 
yкnoдeHl1R даного Договору. 

3. Порвдок розраХУІІків 

3.1. Покупець оплачує придбане право ореllДИ зеftlenы�оїї ДЇnRlIК1I 1WUlX0'" 
перерахувВНRН коштів на банківсьпй рахунок ПродавЦІ, ЗD3начеllИЙ в ЦЬО"ІУ договорі. 

3.2. Вартість права оренди земenьноі дinRнп, визначена за результатar.ш аукціОl1)' з 
продажу права оренди земельних дWHOK в м. Бровари згідно з ПРОТОКОЛО"f аукціону 
НІ_ від СС_» 200_ року, становить ГРllвень. 
З урахувввннм попередньо сплаченого Покynце"f гарантійного внеску в су .. і 
_____ гривень оплаті за цим ДОГОВОРОftf піДJUlГВЄ гривень. 

3.3. Покупець зобов'JI3УЄТЬCR оплатити вартість права оренди зе",cnьної дiJuJикаl в 
повному розмірі протягом 5 (п'нти) банківських днів з ftfOftfell1)' укпадеНJIR даного 

Договору. 

4. Відповідальність сторін 

4.1. у випадках невиконання або ненanеЖІІ~ГО BНК~HВIIJIR зобов'JI3ВНЬ передбачешlХ 
цим Договором, Сторони несуть відповідальНІСТЬ зПДІІО з ЧlIНШIltI зDКОНОдавство". 

Украіни. 

4 2 С vrr. ВІДП' oB:nDnLHicть за порушеШIR своіх зобов'RЗВНЬ за ЦІІМ •• торони не HecJ .- --. • 

Д ення бvло ВИJ(Jllucaно зftfIНD!.' В ЧllННоftl)' ЗDКонодавСТВI 
DІ'ОВОРОМ, якщо тахе поруш J' 

Украіни. 
• П купцеftf пункту 3.3 даного Договору Продавець ftlat право 

• 4.3. В P~I порушення о о еиди земcnьної дїJJRНКII. В ЦЬО"І)' ВІПІВДКУ дamfЙ 
вщ.IО~ИТИCR ВІД укладення ДOГOBOP~ вр односторонньоftl)' порJlДКУ з ",o",ell1)' OТPIВIВIIJIR 
ДОI'OВlР вважа~етьCR прнпиненИlt ро BЇДltIOBY від договору. СпnaчеШIЙ Покупцем 
Покynцем ПОВІДомленНІ ПродавЦІ n не ПЇДJUIГВЄ 
raрантійннА внесок В цьому випадкУ поверненню • 

s. Форс-мажорні обстаВІІІІІІ 
•• ЇДDJ1ЬHOCТЇ за часткове або повне невиконВIIJIR 

5.1. Сторони звШьНJIIОТЬCR ВІД ВІДпОВ невпконaRJIR є прJlМ1W HВCJ1ЇДКOft. обставив 
зо60В'JI3ВНЬ за цИltI ДогоВОРОМ, JI~O ц:їдписaRНJI Договору, JDCi CroPOНII не моrnu 
непереборної сипи, що ВUШІICJDІ ПІCJIJI 
передбачити та попередити. 

6. Термін діі договору 



6.1. Доroвір Ilобуває ЧIШllОсті 3 МОМСII1)' пїДnllСВІll1R noro Сторона"ll і діє до noro 
ocratoЧllОro ВIIКОIIDlIIIR. 

6.2. OДlIOcroPOllllE розіРВDlІІІR ДlUIOro Доroвору допускається ВIIКJПOЧlIО В ВllПадку 
31D1ІОЧСІІОМУ В ПУІІІСТЇ 4.3 ДВlIOro ДоroвоРУ. 

7. PeKobllТl1 сторі •• 

Продавець 

Броварська міська рода 

07400. М. БроваРII, вул. Гагаріна, 1 S 

П/р_----

ВIIКОIІ)'ІОЧlIВ обов'язки міського голови -
секретар РОДІ! І.В.Свпожко 

Покупець 

І.В.Свпожко 



ПОДАННЯ: 

земельного віддіnу. за пропозиціЄIО 
постійної комісії з Пlfтань 
РОЗВIfТКУ та бnаroУСТРОJО територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій
виконуюча обов 'язки начальника 
земельного відділу - заступник 
начальника 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського гоnови 

. . 

. :':. 

С.А.МаЙборода 

В.О.Андрєєв 



Виконуючому обов'язки міського 
голови - секретарю ради 

Сапожку І.В. 

ПОДАННЯ 

Просимо розгuнути на черговому засіданні Броварської міської ради питання 
про продаж права оренди земельної ділянки орієнтовною площею 0,0120 га. 
розташованої на перетині вул. Олександра Блока та вул. Марії Лагунової: 

1. Продати право оренди земельної діЛЯНКlІ орієнтовною площею 0,0 І 20 га, 
розташованої на перетині вул. Олександра Блока та вул. Марії Лaryнової, lІШяхом 
проведення аукціону. 

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

з. Визначити уповноваженою особою на підготовку та проведення аукціону 
комунanьне підприємство Броварської міської ради «Бровариінвестбуд)). 

4. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
зцмельної ділянки Броварській міській раді ДJIJI виставлення на аукціон з продажу 
права оренди земельної ділянки орієнтовною площею 0,0120 га. розташованої на 
перетині вул. Олександра Блока та вул. Марії Лaryнової, ДJIJI розміщеВНJI 
автостоянки. 

Виконуюча обов'язки начальника 
земельного відділу - заступник 

нач8JIЬника 
С.А.Майборода 

Броварський МВК 

ВSI.цвDA:N! r/.~~З 
" .If!' IJ.9 to ~. 


	18-Рішення №1647-89-05 сесія №89 від 14.09.2010
	0143
	0144
	0145
	0146
	0147
	0148
	0149
	0150
	0151
	0152
	0153
	0154
	0155
	0156
	0157
	0158
	0159
	0160
	0161
	0162
	0163
	0164
	0165
	0166
	0167
	0168
	0169
	0170
	0171
	0172
	0173
	0174
	0175
	0176
	0177

	18-Рішення №1647-89-05 сесія №89 від 14.09.2010-інформація
	0178


