
ІНФОРМАЦІЯ 

ПРО ПРОВЕДЕННЯ  ЗЕМЕЛЬНИХ ТОРГІВ У ФОРМІ АУКЦІОНУ  

Організатор земельних торгів: Бердичівська міська рада Житомирської області. 

 

Виконавець земельних торгів: ПП «Фірма «СОМГІЗ», 79012, м.Львів, вул.Сахарова,46.  

Характеристика лоту №54764: 

• право оренди строком на 49 років земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення, що розташована за адресою: Житомирська область, м.Бердичів, вул. Одеська;  

• кадастровий номер: 1810400000:01:035:0195; 

• площа:  0,4200 га; 

• категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 

іншого призначення; 

• цільове призначення – для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових 

транспортних послуг та допоміжних операцій 

Стартовий розмір річної орендної плати – 18130 грн. 14 коп. без ПДВ.  

Гарантійний внесок – 5439 грн. 04 коп., без ПДВ 

Містобудівні умови: Використовувати земельну ділянку виключно за цільовим призначенням 

з дотриманням санітарних, екологічних вимог. 

Обмеження використання: Обмеження у використання земельної ділянки не зареєстровані. 

Витрати, здійсненні на підготовку лота до продажу, організацію та проведення земельних 

торгів, що підлягає відшкодуванню переможцем земельних торгів: Відповідно до ч.5 ст.135, 

ч.31 ст.137 Земельного кодексу України та Рішення шістдесят шостої сесії сьомого скликання 

Бердичівської міської ради «Про затвердження до продажу на конкурентних засадах (земельних 

торгах) вільної від забудови земельної ділянки» від 16.07.2020 року №1231 на переможця 

земельних торгів покладаються наступні зобов’язання: відшкодувати витрати Організатора 

пов'язані з розробленням документації із землеустрою (9269 грн. 90 коп.) та оплатити витрати 

(видатки) Виконавця, здійсненні на організацію та проведення земельних торгів у розмірі 50 

(п’ятдесят) % річної плати за користування земельною ділянкою, але не більше як 2000 (Дві 

тисячі) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Характеристика лоту №54765: 

• право оренди строком на 49 років земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення, що розташована за адресою: Житомирська область, м.Бердичів, вул. 

Вінницька;  

• кадастровий номер: 1810400000:01:025:0233; 

• площа:  0,0668 га; 

• категорія земель – землі житлової та громадської забудови; 

• цільове призначення – для будівництва та обслуговування інших будівель громадської 

забудови 

Стартовий розмір річної орендної плати – 4472 грн. 34 коп. без ПДВ.  

Гарантійний внесок – 1341 грн. 70 коп., без ПДВ 

Містобудівні умови: Передбачити в проектній кошторисній документації приміщення 

конференц-залу для прийому делегацій та популяризації міста, а також громадського 

каналізованого туалету, а проект будівництва повинен відповідати архітектурно-художнім 

вимогам міського дизайну із збереженням історичного середовища кварталу. Використовувати 

земельну ділянку виключно за цільовим призначенням з дотриманням санітарних, екологічних 

вимог. 

Обмеження використання: Обмеження у використання земельної ділянки не зареєстровані. 

Витрати, здійсненні на підготовку лота до продажу, організацію та проведення земельних 

торгів, що підлягає відшкодуванню переможцем земельних торгів: Відповідно до ч.5 ст.135, 

ч.5 ст.136, ч.31 ст.137 Земельного кодексу України та Рішення шістдесят шостої сесії сьомого 

скликання Бердичівської міської ради «Про затвердження до продажу на конкурентних засадах 

(земельних торгах) вільної від забудови земельної ділянки» від 16.07.2020 року №1231 на 

переможця земельних торгів покладаються наступні зобов’язання: відшкодувати витрати 

Організатора пов'язані з розробленням документації із землеустрою (7720 грн. 00 коп.) та 

оплатити витрати (видатки) Виконавця, здійсненні на організацію та проведення земельних торгів 



у розмірі 50 (п’ятдесят) % річної плати за користування земельною ділянкою, але не більше як 

2000 (Дві тисячі) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Характеристика лоту №54782: 

• право оренди строком на 49 років земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення, що розташована за адресою: Житомирська область, м.Бердичів, вул. Одеська;  

• кадастровий номер: 1810400000:01:035:0196; 

• площа:  0,3800 га; 

• категорія земель – землі житлової та громадської забудови; 

• цільове призначення – 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) 

Стартовий розмір річної орендної плати – 126574 грн. 20 коп. без ПДВ.  

Гарантійний внесок – 37972 грн. 26 коп., без ПДВ 

Містобудівні умови: Використовувати земельну ділянку виключно за цільовим призначенням 

з дотриманням санітарних, екологічних вимог. 

Обмеження використання: Обмеження у використання земельної ділянки не зареєстровані. 

Використовувати земельну ділянку виключно за цільовим призначенням. 

Витрати, здійсненні на підготовку лота до продажу, організацію та проведення земельних 

торгів, що підлягає відшкодуванню переможцем земельних торгів: Відповідно до ч.5 ст.135, 

ч.31 ст.137 Земельного кодексу України та Рішення шістдесят шостої сесії сьомого скликання 

Бердичівської міської ради «Про затвердження до продажу на конкурентних засадах (земельних 

торгах) вільної від забудови земельної ділянки» від 16.07.2020 року №1231 на переможця 

земельних торгів покладаються наступні зобов’язання: відшкодувати витрати Організатора 

пов'язані з розробленням документації із землеустрою (9269 грн. 90 коп.) та оплатити витрати 

(видатки) Виконавця, здійсненні на організацію та проведення земельних торгів у розмірі 50 

(п’ятдесят) % річної плати за користування земельною ділянкою, але не більше як 2000 (Дві 

тисячі) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Порядок оформлення результатів торгів та умови продажу: 

1. Протокол земельних торгів підписується Переможцем, Ліцитатором та Організатором 

земельних торгів або його представником негайно після закінчення торгів за лотом.  

2. Договір оренди земельної ділянки між Бердичівською міською радою  та Переможцем 

торгів укласти безпосередньо в день проведення торгів.  

3. Ціну продажу лоту, право користування  яким набуто на земельних торгах у формі 

аукціону, сплатити переможцю торгів не пізніше 3 (трьох) банківських днів з дня укладання 

договору оренди. 

4. Право користування земельною ділянкою, набуте за результатами проведення земельних 

торгів у формі аукціону, підлягає державній реєстрації в порядку визначеному законом. 

5. Переможцю земельних торгів, який відмовиться від підписання протоколу торгів, 

укладання договору оренди, повного розрахунку за придбаний лот в терміни, визначені чинним 

законодавством та умовами договору, гарантійний внесок не повертається, результати торгів 

анульовуються, сам покупець до наступних торгів не допускається, а кошти в розмірі продажної 

ціни, що склалася за результатами торгів стягуються з Переможця торгів, як неустойка (ст.549 

ЦКУ) в судовому порядку згідно чинного законодавства. 

Для участі в земельних торгах необхідно:  

1. Сплатити через банківську установу: 

• реєстраційний внесок – 1098 грн. 50 коп, в т.ч. ПДВ 20%, на рахунок ПП “Фірма 

“СОМГІЗ” р/р UA823395000000026001904420002 у АТ “ТАСКОМБАНК”, ЄДРПОУ 

20810095; призначення платежу: «Реєстраційний внесок, в т.ч. ПДВ 20%».  

• гарантійний внесок на рахунок ПП “Фірма “СОМГІЗ” р/р 

UA643395000000026002904420001 у АТ “ТАСКОМБАНК”, ЄДРПОУ 20810095; 

призначення платежу: «Гарантійний внесок без ПДВ». 

2. Подати документи що підтверджують сплату реєстраційних та гарантійних внесків, 

оформити та подати заяву з необхідною інформацією та підтверджуючими 

документами особи, яка бажає взяти участь у земельних торгах, Виконавцю торгів за 



адресою Житомирської філії №06 ПП «Фірма «СОМГІЗ»: м. Житомир, вул. 

Рильського, 9, оф. 323, відповідальна особа – Столбова Інна Валеріївна, телефон для 

довідок: +380959349868, години прийому заяв на участь в земельних торгах: у робочі 

дні з 12.30 год. до 16.30 год., у п'ятницю - з 12.30 год. до 14.30 год., 

3. Укласти договір про умови участі в земельних торгах у формі аукціону з Виконавцем 

земельних торгів в редакції Виконавця. 

 

Земельні торги у формі аукціону призначено на 28 вересня 2020 р. Прийом заяв 

закінчується за три робочі дні до проведення земельних торгів.  

Останній день прийому заяв – 22 вересня 2020 р. до 16 год. 30 хв.  

Місце проведення торгів: Житомирська обл., м. Бердичів, пл. Центральна, буд.1, каб. 32.  

Початок торгів об 11.00. год. Реєстрація учасників земельних торгів в день проведення з 08.00 год. 

до 10.40 год. за адресою: Житомирська обл., м. Бердичів, пл. Центральна, буд.1, каб. 32.  

 З питань детального ознайомлення з технічною документацією на земельну ділянку 

звертатись у ПП «Фірма «СОМГІЗ»  в робочі дні з 12.30 год. до 16.30 год. за адресою: м. 

Житомир, вул. Рильського, 9, оф. 323, тел.(095)9349868. 

 

Офіційна інформація оголошення про проведення земельних торгів розміщена на веб-сайті 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних 

відносин, - Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру 

http://torgy.land.gov.ua/auction/lots/27699 

http://torgy.land.gov.ua/auction/lots/27699

