
 

ІНФОРМАЦІЯ 

 

Бердичівська міська рада повідомляє про конкурс з відбору виконавців послуг 

з виконання земельних торгів на земельні ділянки, що підлягають продажу, згідно з 

рішенням міської ради від 16.07.2020 №1231 «Про затвердження до продажу на 

конкурентних засадах (земельних торгах) вільної від забудови земельної ділянки». 

Претенденти на участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з виконання 

земельних торгів повинні подати: 

- заяву про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з виконання робіт 

проведення земельних торгів; 

- 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); 

- згода на обробку персональних даних; 

- копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому 

ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента - юридичної особи); 

- копія(ї) ліцензії(й); 

- копія кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до 

проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів; 

- інформація про продані лоти: кількість, стартова ціна, ціна їх продажу порівняно із 

стартовою ціною. 

№ п/п 
Місце знаходження 

земельної ділянки 

Орієнто

вна 

площа 

земельн

ої 

ділянки 

(га). 

Цільове 

призначення 

земельної ділянки 

Вид  

торгів 

Стартовий 

розмір 

річної 

орендної 

плати, без 

ПДВ 

(грн.) 

1 
м.Бердичів,  

вул.Вінницька 
0,0668 

для будівництва та 

обслуговування інших 

будівель громадської забудови 

Продаж 

права 

оренди 

4472,34 

грн. 

2 
м.Бердичів,  

вул. Одеська 
0,42 

Для розміщення та 

експлуатації будівель і споруд 

додаткових транспортних 

послуг та допоміжних 

операцій 

Продаж 

права 

оренди 

18130,14 

грн. 

3 
м.Бердичів,  

вул. Одеська 
0,38 

Для будівництва та 

обслуговування будівель 

ринкової інфраструктури 

(адміністративних будинків, 

офісних приміщень та інших 

будівель громадської 

забудови, які 

використовуються для 

здійснення підприємницької та 

іншої діяльності, пов’язаної з 

отриманням прибутку) 

Продаж 

права 

оренди 

126574,20 

грн. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1655-12/print1455184028615586#n122


 Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті 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 і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з 

урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з 

виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях). У конверті 

мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт 

з конкурсною пропозицією. 

Конкурсні пропозиції претендентів на участь у конкурсі з відбору виконавців 

послуг з виконання земельних торгів приймаються до 05 серпня 2020 року 

(включно) за адресою: 13300, м.Бердичів, пл.Центральна, 1, в Управління 

містобудування, архітектури та земельних відносин виконавчого комітету 

Бердичівської міської ради (каб. 84). 

Конкурс відбудеться 06 серпня 2020 року о 11:30 в приміщені виконкому 

Бердичівської міської ради за адресою: м. Бердичів, пл.Центральна, 1 кім. 74. 

Телефон для довідок: (04143)2-01-68. 

 

 
Заступник голови комісії щодо відбору виконавців  

робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення  

виконавця земельних торгів на конкурентних засадах            О.М.Повійчук 

 


