
Оголошення про вибір виконавців земельних торгів з
продажу права оренди земельних ділянок

не сільськогосподарського призначення комунальної
власності на території м. Збаража

Тернопільської  області (з підготовкою лоту
до проведення земельних торгів)

Збаразька  міська  рада Тернопільської   області проводить  відбір  виконавця земельних

торгів  з  продажу  права  оренди  п'яти  земельних  ділянок  несільськогосподарського

призначення  комунальної  власності  на  території  міста  Збаража,  Тернопільської  області

(з підготовкою лоту до проведення земельних торгів)

1.  Мета  проведення  робіт:проведення  земельних торгів з  продажу  права  оренди  на

земельні ділянки 

2. Дані про земельні ділянки:

-  земельна ділянка для   будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури

(код КВЦПЗ- 03.10 ),   площею – 0,078 га, кадастровий номер 6122410100:02:003:1234, місце

розташування –Тернопільська область м. Збараж, вул. С. Стрільців ;

-  земельна ділянка для   будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури

(код КВЦПЗ- 03.10 ),   площею – 0,10 га, кадастровий номер 6122410100:02:003:1235, місце

розташування –Тернопільська область м. Збараж, вул. С. Стрільців ;

-   земельна  ділянка  для    будівництва  та  обслуговування  будівель  торгівлі (код  КВЦПЗ-

03.07  ),    площею  –  0,0750 га,  кадастровий  номер  6122410100:02  :005:0956,  місце

розташування –Тернопільська область м. Збараж, вул.Д. Галицького ;

-   земельна  ділянка  для    будівництва  та  обслуговування  будівель  торгівлі (код  КВЦПЗ-

03.07 ),   площею – 0,15 га, кадастровий номер 6122410100:02:003:0209, місце розташування

–Тернопільська область м. Збараж, вул. Грушевського,161;

-   земельна  ділянка  для    будівництва  та  обслуговування  будівель  торгівлі (код  КВЦПЗ-

03.07 ),   площею – 0,15 га, кадастровий номер 6122410100:02:003:0208, місце розташування

–Тернопільська область м. Збараж, вул. Грушевського,163 ;

 

3. Умови конкурсу:

Претендентом на участь в конкурсі подається два конверти.

Перший  конверт  повинен  містити  конкурсну  документацію,  на  якому  крім
поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання
земельних  торгів»  із зазначенням об’єкта  та  дати проведення  конкурсу.
У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом.



Другий -  окремо запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

 У  разі неповноти,
невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання  претендент
до участі у конкурсі не допускається.

Під  час  обрання переможця із  числа  учасників  конкурсу  враховуватиметься найбільша
кількість   продажу земельних ділянок або прав на них .

Витрати на підготовку лотів до продажу, організацію і проведення земельних торгів, у тому
числі виплата винагороди Виконавцю земельних торгів,  здійснюватимуться
без витрачання бюджетних коштів (відшкодовуються переможцем земельних торгів).

4. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців:
 

- заява про участь у конкурсі з відбору виконавця послуг з виконання земельних торгів за
формою згідно з додатком 1;

- копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних
осіб  платників  податків,  або  копія  сторінок  паспорта  для  осіб,  які  через  свої  релігійні
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника
податків  та  повідомили  про  це  відповідний  орган  державної  податкової  служби  і  мають
відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);

-  копії  установчих  документів  претендента  та  виписки  з  Єдиного  державного  реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (для претендента – юридичної особи);
- згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи-підприємця);
- копія витягу з Державного реєстру платників податку (єдиного податку);

5.  Конкурсна пропозиція:
-  інформаційна  довідка  про  кількість  проданих  лотів  на  земельних  торгах  за  останні
24  місяці,  ціна  їх  продажу  порівняно  зі  стартовою  ціною,  кількість  проведених
результативних проданих лотів по нашому регіону.

6. Строк подання конкурсної документації:
до 11.01.2021 р. включно.

7.  Поштова адреса, за якою подаються документи:
   Тернопільська обл. м. Збараж  вул. Б. Хмельницького,4 
 8.Інформація про проведення конкурсу:
конкурс  відбудеться 15.01.2020  року  об  11.00  годині  за  адресою:  Тернопільська  область,
м. Збараж  вул. Б. Хмельницького,4, каб № 4
9.Відомість про місце знаходження комісії:
 Тернопільська область, м. Збараж  вул. Б. Хмельницького,4,  приміщення Збаразької міської
ради (2 поверх), 2-14-12
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