
        Збаразька міська рада оголошує конкурс на вибір суб'єкта оціночної діяльності
для виконання експертної оцінки земель несільськогосподарського призначення, яка
підлягає продажу шляхом викупу,

Місце розташування
земельної ділянки

Розмір
земельної
ділянки,

м кв.

 Цільове призначення земельної ділянки

        вул. Тихого, 3
           м. Збараж

5000  для розміщення та експлуатації основних
підсобних і допоміжних будівель та споруд

підприємств, машинобудівної та іншої
промисловості

вул. Січових Стрільців,1Г 
м. Збараж

322   для розміщення та експлуатації будівель та
споруд автомобільного транспорту та

дорожнього господарства

вул. Заводська, 65
м. Збараж

522 для розміщення об'єктів туристичної
інфраструктури та закладів громадського

харчування

який відбудеться 08.09.2021 р. о 10.00 год. в приміщенні міської ради. 
Претенденти,  які  бажають взяти участь  в  оголошеному конкурсі,  подають  до

03.09.2021 р.  включно, такі документи:
– заяву;
–  копії  кваліфікаційних  документів  оцінювача  з  експертної  грошової  оцінки
земельних ділянок, у тому числі посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювача з
експертної грошової оцінки земельних ділянок;
- інформацію претендента (яка повинна містити відомості про досвід роботи з оцінки
подібного  майна,  про  кваліфікацію  оцінювачів  з  експертної  грошової  оцінки
земельних ділянок, які будуть залучені суб’єктом оціночної діяльності до проведення
оцінки об’єкта, про кількість звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок,
які на час проведення конкурсу підготовлені претендентом; наявність оцінювачів, які
перебувають у трудових відносинах із претендентом і будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна; наявність зауважень до
практичної діяльності з оцінки майна учасника конкурсу та оцінювачів,  які будуть
залучені  ним до виконання робіт  з  оцінки,  за  останні  3  роки до  дати проведення
конкурсу);
–  в запечатаному конверті пропозиції  учасника конкурсу щодо вартості  виконання
робіт з оцінки.
З питань подачі заявок для участі у конкурсі, переліку необхідних документів, інших
умов проведення конкурсу звертатись за адресою: 

м. Збараж вул. Б.Хмельницького, 4
 e-mail: info@zbarazh-rada.gov.ua  ,  

Телефон для довідок: (03550) 2-14-12, 2-13-09

mailto:info@zbarazh-rada.gov.ua
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