СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
V СКЛИКАННЯ V СЕСІЯ

РІШЕННЯ
від 27 вересня 2006 року № 188 - МР
м. Суми
Про затвердження положення про
проведення
конкурсу
на
право
розміщення об’єктів містобудування для
здійснення господарської діяльності на
землях Сумської міської ради
З метою визначення і раціонального розташування територій житлової та
громадської забудови, промислових, рекреаційних, природоохоронних,
оздоровчих, історико-культурних та інших територій і об’єктів, впровадження
відкритих економічних методів регулювання земельних відносин та залучення
додаткових інвестиційних коштів для виконання програм соціальноекономічного розвитку міста, відповідно до Законів України „Про планування і
забудову території”, “Про оренду землі”, статей 12, 124, пункту 12 розділу Х
Земельного кодексу України, керуючись пунктом 34 частини першої статті 26
Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Сумська міська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити положення щодо проведення конкурсу на право
розміщення об’єктів містобудування для здійснення господарської діяльності
на землях Сумської міської ради.
2. Вважати таким, що втратило чинність рішення Сумської міської ради
від 23 квітня 2003 року №469-МР „Про затвердження Положення про
проведення конкурсу на право оренди земель несільськогосподарського
призначення для здійснення господарської діяльності в місті Суми”.
3. Організацію виконання цього рішення покласти на першого заступника
міського голови Бойка С. О., а контроль – на постійну комісію з питань
архітектури,
будівництва,
регулювання
земельних
відносин,
природокористування та екології (Шилов В. О.).
Міський голова

Г. М. Мінаєв

Додаток
до рішення Сумської міської ради
„Про затвердження положення
щодо проведення конкурсу на право
розміщення об’єктів містобудування для
здійснення господарської діяльності на
на землях Сумської міської ради”
від 27 вересня 2006 року № 188 - МР

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення конкурсу на право розміщення об’єктів містобудування
для здійснення господарської діяльності на землях Сумської міської ради
І. Загальні положення
1.1 Положення визначає порядок надання юридичним та фізичним особам
права на розміщення об’єктів містобудування для здійснення господарської
діяльності на землях Сумської міської ради шляхом проведення конкурсу на
право оренди відповідних земельних ділянок.
1.2 Конкурси проводяться з метою визначення і раціонального розташування
територій житлової та громадської забудови, промислових, рекреаційних,
природоохоронних, оздоровчих, історико-культурних та інших територій і
об’єктів, впровадження відкритих економічних методів регулювання земельних
відносин та залучення додаткових інвестиційних коштів для виконання програм
соціально-економічного розвитку міста, забезпечення потреб населення в
об'єктах ринкової інфраструктури, ефективного використання землі, належного
рівня якості забудови та благоустрою території.
1.3 В конкурсі можуть брати участь фізичні та юридичні особи, іноземці та
особи без громадянства, іноземні юридичні особи, міжнародні об’єднання та
організації.
1.4. Проведення конкурсу має на меті вибір суб'єкта, який запропонує найбільш
ефективне використання відповідної земельної ділянки (ділянок), найкращу
проектну пропозицію по розміщенню об’єкта містобудування та благоустрою
земельної ділянки, а також гарантує при виділенні земельної ділянки під
комерційне використання, внесення до міського бюджету коштів для
будівництва об’єктів інфраструктури міста не менше ніж 20% від нормативної
грошової оцінки даної земельної ділянки, а також не менше ніж 15 грн. за 1 м2
даної земельної ділянки, при виділенні земельної ділянки під будівництво
багатоповерхових будинків, внесення до міського бюджету міста коштів для
будівництва об’єктів інфраструктури міста не менше ніж 10% від нормативної
грошової оцінки даної земельної ділянки, не менше ніж 50 000 грн. внесення

окремих коштів, а також передати місту не менше ніж 5% площі від загальної
площі забудованого будинку. Внесення коштів до міського бюджету
проводяться протягом 5 банківських днів після прийняття рішення конкурсної
комісії, передача площ здійснюється після здачі об’єкта в експлуатацію.
1.5 Якщо конкурс проводиться за ініціативою органу місцевого самоврядування
з наданням заздалегідь розробленого і затвердженого у встановленому законом
порядку з наданням затвердженого проекту відведення земельної ділянки,
учасник конкурсу повинен також гарантувати відшкодування витрат на
розробку проекту відведення відповідної земельної ділянки протягом п’яти
банківських днів після прийняття рішення конкурсної комісії про визначення
переможця конкурсу.
1.6 Несплата коштів передбачених п.п. 1.4 та 1.5 цього Положення у
встановлені строки може бути підставою для прийняття конкурсною комісією
рішення про скасування результатів конкурсу.
1.7 Право на розміщення об’єктів містобудування для здійснення господарської
діяльності на землях Сумської міської ради надається шляхом проведення
конкурсу у випадках:
- ініціювання відповідним органом місцевого самоврядування конкурсу на
отримання права оренди відповідних земельних ділянок;
- надходження двох або більше заяв (клопотань) на оренду однієї і тієї самої
земельної ділянки відповідно до частини 6 статті 16 Закону України “Про
оренду землі”;
- прийняття відповідного рішення судом.
1.8 Предметом конкурсу є право оренди земельної ділянки під розміщення
об’єктів містобудування для здійснення господарської діяльності не менш ніж
на 3 роки з переважним правом продовження на наступний строк.
1.9 Перелік земельних ділянок, що виставляються на конкурс разом з
можливими об'єктами інженерної та соціально-культурної інфраструктури, а
також строки оренди цих земельних ділянок та їх призначення за пропозицією
постійної депутатської комісії з питань архітектури, будівництва, регулювання
земельних відносин, природокористування та екології підлягають розгляду і
затвердженню Сумською міською радою.
1.10 Інформація про переможців та учасників конкурсів, їх кількісний та
персональний склад, інформація, що міститься в поданих ними заявках на
участь в згаданих конкурсах, та інформація про результати розгляду заявок,
оцінки конкурсних пропозицій є конфіденційною та не підлягає розголошенню
до публікування оголошення про результати конкурсів, окрім випадків,
установлених законом. Проектні та інші матеріали, розроблені учасниками та
подані ними для участі в конкурсі є власністю учасників та можуть

використовуватися іншими особами тільки під час та у зв’язку з проведенням
конкурсів, для участі в яких вони подавалися. Будь-яке інше використання
проектних та інших матеріалів можливе лише з письмового дозволу учасників.
1.11 За реєстрацію осіб, які бажають прийняти участь в конкурсі, справляється
реєстраційний збір, величина якого складає 5 відсотків розміру мінімальної
заробітної плати на дату публікування оголошення (повідомлення) про
проведення конкурсів. Кошти, сплачені учасниками як реєстраційний збір,
поверненню не підлягають.
2. Підготовка до проведення конкурсу
2.1. Виконавчий комітет Сумської міської ради не пізніше, ніж за 30 днів до
дати проведення конкурсу, публікує у засобах масової інформації оголошення
про проведення конкурсу та дані про земельні ділянки, що пропонуються на
конкурс на підставі рішення Сумської міської ради. Інформація про конкурс
має містити такі відомості: розташування земельної ділянки, її площу та
функціональне (цільове) призначення, допустиму площу забудови, строки
оренди, строки освоєння ділянки, мінімальну орендну плату, можливі об'єкти
інженерної та соціальної інфраструктури, кінцевий термін прийняття заяв на
конкурс, дату, час та місце проведення конкурсу, конкурсні умови, а також
адресу, номери телефонів та час роботи комісії по організації конкурсу, іншу
інформацію.
Конкурсні умови визначаються для кожної земельної ділянки окремо.
2.2 Конкурсна процедура реалізується за наявності заяв, що надійшли не менш
як від двох учасників.
2.3 Для проведення конкурсу, виконавчий комітет пропонує, а Сумська міська
рада затверджує склад конкурсної комісії. Кількість членів конкурсної комісії
має бути непарною.
2.4 У випадку коли на конкурс, що проводиться за ініціативою органу
місцевого самоврядування було подано лише одну заяву, конкурс визнається
таким, що не відбувся і не пізніше як у місячний термін оголошується і
проводиться повторно. Якщо при повторному оголошенні конкурсу знов не
подано більше однієї заяви про участь у конкурсі, конкурсна комісія може
розглянути конкурсну пропозицію одного учасника і рекомендувати Сумській
міський раді укласти з ним договір оренди земельної ділянки з урахуванням
конкурсних умов або зняти об’єкт з конкурсу.
2.5 Обов’язковою умовою проведення конкурсу щодо права розміщення
об’єктів містобудування для здійснення господарської діяльності є здійснення
підготовчих заходів.

2.6 Якщо ініціатором проведення конкурсу виступають органи місцевого
самоврядування, підготовчі заходи включають:
- замовлення відповідним органом місцевого самоврядування проекту
відведення земельної ділянки та його погодження у встановленому законом
порядку;
- нормативну грошову оцінку земельної ділянки, право на оренду якої є
предметом конкурсу.
2.7 Якщо конкурс проводиться у разі надходження двох або більше заяв про
надання в оренду однієї земельної ділянки відповідно до частини шостої статті
16 Закону України “Про оренду землі”, підготовчі заходи включають:
- погодження місця розташування об’єкту на земельній ділянці у
встановленому порядку (у разі необхідності такого погодження у передбачених
чинним земельним законодавством України випадках);
- нормативну грошову оцінку земельної ділянки, право на оренду якої є
предметом конкурсу.
2.8 Якщо за рішенням Сумської міської ради земельна ділянка, право на оренду
якої є предметом конкурсу виставляється на конкурс без розробки проекту її
відведення, підготовчі заходи здійснюються відповідно до п.2.7 цього
Положення.
2.9 Якщо розміщення об’єкту містобудування на земельній ділянці передбачено
генеральним планом міста або іншою містобудівною документацією,
погодження місця розташування об’єкта на земельній ділянці, як складова
частина підготовчих заходів, не проводиться.
2.10 Організатор конкурсу зобов’язаний забезпечити рівні та прозорі умови
участі усіх учасників в конкурсі та додержання режиму конфіденційності
інформації, що міститься в заявах та конкурсних пропозиціях учасників.
2.11 З моменту виникнення підстав для проведення конкурсів, визначених цим
Положенням, земельні ділянки, право оренди яких є предметом конкурсу, не
можуть надаватися в постійне користування, передаватися в оренду,
відчужуватися на користь третіх осіб, а також змінювати свій правовий режим у
будь-який іншій спосіб, якщо це призведе до обтяження земельної ділянки чи
іншого обмеження прав набувача права оренди.
3. Порядок подачі заяв на участь у конкурсі та конкурсних пропозицій
3.1 Зацікавлені в участі у конкурсі юридичні або фізичні особи одержують у
визначеному організатором конкурсу місці інформаційний пакет, який включає
відомості про земельну ділянку (місце розташування, розмір, грошову оцінку,
цільове призначення тощо), конкурсні умови, час, місце та правила проведення
конкурсу, а також іншу, необхідну для участі у конкурсі інформацію.

3.2 Юридичні або фізичні особи, які погодились з умовами проведення
конкурсу і бажають взяти у ньому участь, подають заяву на ім’я організатора
конкурсу не пізніше, ніж за три дні до його проведення. До заяви додається
квитанція про сплату реєстраційного збору відповідно до п.1.11 цього
Положення.
3.3 Право підпису заяви мають:
- від юридичної особи - керівник або уповноважена ним особа, чий
підпис засвідчується печаткою юридичної особи:
- від фізичної особи - заявник або за дорученням уповноважена ним
особа.
3.5 Після реєстрації заяви, юридична або фізична особа, що її подала, набуває
статусу учасника конкурсу.
3.6 Для безпосередньої участі в конкурсі, учасник в день проведення конкурсу
подає до конкурсної комісії конкурсні пропозиції, які повинні включати:
- назву і місцезнаходження об’єкта;
- відомості про учасника (включаючи дані про наявність у нього виробничої
бази, про наявність і джерела (власні чи залучені) коштів для проведення
будівництва та про досвід роботи у відповідній сфері господарської діяльності);
- запропонований розмір орендної плати;
- пропозиції по обов’язковим пунктам конкурсних умов;
можливі додаткові зобов’язання (виділення певного відсотку житлової
або іншої площі для передачі у комунальну власність, інвестиційні
зобов’язання тощо) .
3.7 Конкурсні пропозиції подаються у непрозорих запечатаних конвертах
скріплених печаткою учасника та особистим підписом особи, що представляє
учасника на конкурсі.
3.8 Дані про учасників конкурсу вносяться до книги реєстрації окремо по
кожній земельній ділянці згідно із встановленою формою.
4. Вимоги до учасників конкурсів
4.1 Учасник конкурсу - юридична особа має відповідати наступним вимогам:
- на момент подання заяви про участь у конкурсі та протягом останніх
двох років не мати простроченої заборгованості по сплаті податків та
зборів;
- на момент подання заяви про участь у конкурсі не мати простроченої
заборгованості по виплаті заробітної плати працівникам;

4.2 Фізична особа, що бажає взяти участь у конкурсі має бути зареєстрована як
підприємець та протягом останніх двох років не мати простроченої
заборгованості по сплаті податків та зборів;
4.3 Відсутність простроченої заборгованості по сплаті податків та зборів
підтверджується довідкою податкового органу.
5. Порядок проведення
переможцю

конкурсу та надання

земельних

ділянок

5.1 Конкурсна процедура розпочинається із встановлення повноважень
конкурсної комісії. Голова конкурсної комісії оголошує кількість присутніх
членів конкурсної комісії, перевіряє наявність заяв учасників та наявність
конвертів з конкурсними пропозиціями поданих відповідно до вимог цього
Положення.
5.2 Засідання конкурсної комісій є правомочним, якщо на ньому присутні не
менш ніж дві третини членів конкурсної комісії, склад якої затверджений
рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради. Заміщення відсутніх
членів конкурсної комісії іншими особами не допускається.
5.3 В разі відсутності необхідної кількості членів конкурсної комісії, конкурс
вважається таким, що не відбувся. Рішення про призначення нової дати
проведення конкурсу приймається виконавчим комітетом Сумської міської
ради, про що мають бути повідомлені всі учасники конкурсу. Прийняття нових
заяв на участь у конкурсі в період до нової дати проведення конкурсу не
допускається.
5.4 Дані про наявність членів конкурсної комісії, наявність заяв учасників та
наявність конвертів з конкурсними пропозиціями заносяться в протокол
засідання конкурсної комісії який ведеться секретарем конкурсної комісії.
5.5 У разі встановлення правомочності засідання конкурсної комісії та за
наявності необхідної для проведення конкурсу кількості заяв та конкурсних
пропозицій, голова конкурсної комісії оголошує відкриття конкурсної
процедури.
5.6 Для ведення засідання конкурсної комісії, із числа членів комісії обирається
головуючий. Пропозиції щодо кандидатури головуючого на засіданні можуть
вносити всі члени комісії. За згодою простої більшості від присутніх на
засіданні членів конкурсної комісії, ведення засідання може бути доручено
голові конкурсної комісії.

5.7 Після обрання головуючого конкурсна комісія визначає черговість розгляду
об’єктів конкурсу.
5.8 Після визначення черговості розгляду об’єктів конкурсу, до приміщення,
в якому відбувається засідання конкурсної комісії, запрошуються
представники всіх учасників конкурсу для визначення черговості розгляду
конкурсних пропозицій. Визначення черговості розгляду конкурсних
пропозицій здійснюється шляхом жеребкування.
5.9 Результати жеребкування заносяться в протокол засідання конкурсної
комісії після чого головуючий з’ясовує, чи всім учасникам відомі конкурсні
умови і чи є у учасників запитання стосовно конкурсної процедури. У разі
необхідності учасникам надаються відповідні роз’яснення.
5.10 Після надання необхідних роз’яснень стосовно конкурсної процедури
учасники залишають приміщення, в якому відбувається засідання
конкурсної комісії і викликаються по одному відповідно до черговості
встановленої відповідно до п.5.8 цього Положення.
5.11Учасник конкурсу представляється конкурсній комісії, переконується у
цілісності конверту з його конкурсною пропозицією, власноручно
розпечатує конверт і передає конкурсні пропозиції головуючому.
Головуючий на засіданні конкурсної комісії оголошує конкурсну
пропозицію учасника, після чого члени комісії можуть задавати запитання
учаснику.
5.12 Запитання, що задаються членами конкурсної комісії учаснику
конкурсу можуть стосуватися лише проектного рішення або уточнення
змісту конкурсних пропозицій. Членам конкурсної комісії забороняється
задавати учасникам конкурсу запитання про можливість зміни ними
конкурсної пропозиції.
5.13 Після того, як учасник надасть відповіді по всіх поставлених членами
конкурсної комісії запитаннях, йому пропонується залишити приміщення,
де проводиться засідання конкурсної комісії і запрошується наступний за
черговістю учасник.
5.14 Після представлення останнього учасника конкурсу, комісія розпочинає
обговорення конкурсних пропозицій і визначення переможця конкурсу.
5.15 Переможцем конкурсу пропонується визнати учасника, який, на думку
членів комісії, надав найкращі конкурсні пропозиції по всіх або по більшості
пунктів конкурсних умов.

5.16 Результати визначення переможця фіксуються голосуванням членів
конкурсної комісії. Члени комісії можуть голосувати лише “за” або “проти”
визнання переможцем конкретного учасника конкурсу. Переможцем
конкурсу визнається учасник, за якого проголосували більше половини від
присутніх на засіданні членів конкурсної комісії.
5.17 В разі, якщо думки членів комісії стосовно найкращих конкурсних
пропозицій розходяться, що унеможливлює визначення переможця в
процесі одного голосування, головуючий оголошує рейтингове голосування.
5.18 У рейтинговому голосуванні беруть участь конкурсні пропозицій всіх
учасників конкурсу.
5.19 Рейтингове голосування проводиться наступним чином:
- головуючий ставить на голосування конкурсні пропозиції відповідно до
черговості учасників;
- члени комісії голосують “за” або “проти” визнання конкурсної пропозиції
конкретного учасника найкращою, при чому кожен член комісії може
голосувати “за” тільки за одну конкурсну пропозицію;
- до другого туру рейтингового голосування допускаються дві конкурсні
пропозиції, які набрали більшість голосів «за» у першому турі голосування;
- члени комісії голосують «за» або «проти» визнання конкурсної
пропозиції одного із двох учасників найкращою, при цьому кожен член
комісії може голосувати «за» або «проти» тільки за одну конкурсну
пропозицію;
- переможцем конкурсу оголошується учасник, конкурсна пропозиція якого
набрала більше голосів «за» у другому турі рейтингового голосування;
- інформація про результати рейтингового голосування заноситься до
протоколу засідання конкурсної комісії.
5.20 В разі, якщо конкурсна комісія не може визначити переможця конкурсу
шляхом рейтингового голосування або, за наявності всього двох учасників,
голоси членів конкурсної комісії розподілилися порівну, цим учасникам або
двом учасникам конкурсу, конкурсні пропозиції яких виставлялись на
другий тур рейтингового голосування, пропонується покращити свої
конкурсні пропозиції і надати їх конкурсній комісії протягом часу, який
визначається конкурсною комісією, але не більшому ніж 1 година.
5.21 Після надання покращених конкурсних пропозицій, процедура
визначення переможця конкурсу повторюється.
5.22 Якщо один із учасників відмовився від надання покращених
конкурсних пропозицій, переможцем конкурсу оголошується той учасник,
який надав покращені конкурсні пропозиції.

5.23 В разі, якщо при розгляді покращених конкурсних пропозицій від двох
учасників, конкурсна комісія не визначить переможця конкурсу або обидва
учасники відмовляються від надання покращених конкурсних пропозицій,
визначення переможця конкурсу відбувається шляхом жеребкування. Для
цього в чисті конверти закладаються аркуші паперу на яких позначаються
назви (або прізвища) учасників конкурсу. Після цього, незацікавленій особі
(наприклад представнику преси або громадськості) пропонується взяти і
відкрити один із конвертів. Переможцем конкурсу оголошується той
учасник, назва якого міститься на аркуші, закладеному в обраному
незацікавленою особою конверті.
5.20 Рішення конкурсної комісії про визнання конкретного учасника
конкурсу переможцем оголошується відкрито у присутності інших
учасників конкурсу.
5.21 Рішення конкурсної комісії оформлюються протоколами, які
підписуються всіма членами комісії, що взяли участь в її роботі. У разі
незгоди одного або декількох членів Комісії з рішенням, вони мають
підписати протокол та викласти свою думку окремо в письмовому вигляді,
про що робиться відповідна позначка в протоколі. Окрема думка членів
конкурсної комісії долучається до протоколу.
5.22 Після завершення конкурсу і оголошення переможця, конкурсна комісія,
уповноважений представник виконкому та учасник-переможець підписують
протокол у чотирьох примірниках, які передаються: два виконкому міської
ради, один - переможцю конкурсу, один - конкурсній комісії.
5.23 У разі проведення конкурсу за ініціативою органу місцевого
самоврядування і наявності розробленого і затвердженого рішенням Сумської
міської ради проекту відведення на відповідну земельну ділянку та документів
по виносу земельної ділянки в натурі, рішення конкурсної комісії про
визначення переможця конкурсу відображене в протоколі засідання конкурсної
комісії є підставою для укладення договору оренди земельної ділянки з
переможцем конкурсу.
5.24 У разі проведення конкурсу на підставі частини 6 статті 16 Закону
України “Про оренду землі” або за ініціативою органу місцевого
самоврядування і відсутністю розробленого і затвердженого рішенням
Сумської міської ради проекту відведення відповідної земельної ділянки,
рішення конкурсної комісії про визначення переможця конкурсу відображене в
протоколі засідання конкурсної комісії є підставою для прийняття Сумською
міською радою рішення про надання дозволу на розробку проекту відведення
земельної ділянки.

6. Прикінцеві положення
6.1 Організатор має право відмовитись від проведення конкурсу, про який
здійснено повідомлення у засобах масової інформації в таких випадках:
- скасування у встановленому законом порядку рішення Сумської міської ради
(варіант – виконавчого комітету Сумської міської ради) про виділення
земельних ділянок для проведення конкурсу на право їх оренди;
- набрання чинності рішенням суду, яким забороняється вчинення відповідних
дій стосовно земельної ділянки, право оренди якої є предметом конкурсу.
6.2 Інформація про відміну конкурсу має бути оприлюднена у засобах масової
інформації не пізніше, ніж за 7 днів до раніше оголошеної дати його
проведення.
6.3 Результати конкурсу можуть бути скасовані його організатором у
десятиденний термін з моменту оголошення результатів конкурсу у таких
випадках:
- відмови переможця конкурсу підписати підсумковий протокол конкурсу;
- відмови переможця конкурсу виконувати умови набуття права оренди
земельних ділянок;
- у випадках невиконання переможцем конкурсу обов’язків передбачених
пунктами 1.4. та 1.5 цього Положення;
- виявлення факту надання переможцем конкурсу конкурсній комісії
недостовірних даних, які вплинули на прийняття рішення про визнання його
переможцем конкурсу;
- ухилення переможцем конкурсу від виконання конкурсних пропозицій.
Рішення про скасування результатів конкурсу може бути оскаржене у
судовому порядку.
6.4 У разі повторного проведення конкурсу внаслідок скасування його
результатів, можлива зміна умов набуття права оренди земельних ділянок,
включаючи зміну розміру початкової (стартової) орендної плати за земельну
ділянку, але не нижче рівня земельного податку, а також зміна критеріїв
визначення переможця та інших умов проведення конкурсу.
6.5 Повторний конкурс проводиться в порядку, визначеному цим Положенням.
6.6 Заяви на участь в конкурсі, подані учасниками під час попереднього
конкурсу результати якого були скасовані, вважаються недійсними, якщо
учасник протягом строку, визначеного в оголошенні (повідомленні) про
проведення повторного конкурсу, не надасть підтвердження їх дійсності.
6.7 У повторному конкурсі не може брати участь переможець попередніх
конкурсів дії або бездіяльність якого стали підставою скасування результатів
конкурсу.

6.8 Порушення порядку і правил проведення конкурсу на право оренди
земельних ділянок під розміщення об’єктів містобудування для здійснення
господарської діяльності на землях Сумської міської ради є підставою
скасування результатів конкурсу в судовому порядку.

Міський голова

Г.М. Мінаєв

