Оголошення
про відбір виконавців земельних торгів земельних ділянок
сільськогосподарського призначення державної власності
1. Мета проведення робіт: проведення земельних торгів з продажу права оренди на
земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності.
2. Дані про земельні ділянки:
Перелік
земельних ділянок сільськогосподарського призначення
державної власності права оренди яких може бути реалізовано на земельних торгах
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3. Умови надання пакету документів:
Документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів
робиться відмітка “Для відбору виконавців послуг з виконання земельних торгів” із
зазначенням дати проведення відбору Виконавців.
У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний
конверт з пропозицією.
Пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити: вартість
виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з
виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях), інформацію про
кількість проданих лотів, ціну їх продажу порівняно зі стартовою ціною, згоду на
фінансування підготовки лотів та проведення земельних торгів, а також відсоток винагороди
за проведення земельних торгів.
Переможець забезпечує підготовку лотів (виготовлення документації із землеустрою та
оцінки земель) до продажу на земельних торгах, а також проведення земельних торгів за
власний рахунок на підставі відповідних договорів між організатором та виконавцем
земельних торгів з наступним відшкодуванням витрат виконавцю земельних торгів за
рахунок коштів, що сплачуються покупцем лота у відповідності до абзацу 2 пункту 5 статті
136 Земельного кодексу України;
У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності
їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

4. Перелік підтвердних документів, які подаються з метою відбору та визначення
виконавців:
- копії провоустановчих документів претендента та довідки про присвоєння йому
ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);
- згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи –
підприємця);
- копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента;
- інформація про сертифікованих інженерів-землевпорядників, які працюють у
штатному складі або залучатимуться з метою розробки землевпорядної та землеоціночної
документацій;
- нотаріально завірені копії договору оренди або правовстановлюючих документів на
приміщення ліцензіата в м. Вінниці, площею не менш 100 кв. м., обладнаного для
проведення публічних торгів;
5. Строк подання документації: до 31.08.2016 року, включно.
6. Поштова адреса, за якою подаються документи:
21027, м. Вінниця, вул. Келецька, 63, каб. 309.
7. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони:
м. Вінниця, вул. Келецька, 63.
телефон для довідок: (0432) 51-39-84
контактна особа - Сарабун Сергій Олександрович

