
Інформація Харківської обласної державної адміністрації 

про проведення конкурсу з відбору виконання послуг з 

проведення земельних торгів 
 

1. Мета проведення робіт: проведення земельних торгів з продажу 

права оренди на земельні ділянки водного фонду державної власності для 

рибогосподарських потреб. 

 

2. Дані про земельні ділянки: 

 

№ 

з/п 

Місце розташування 

земельної ділянки 

Площа, 

га 

1 2 3 

1 
Валківський район, Старомерчанська селищна рада (за межами 

населених пунктів) 

82,3277 

2 
Золочівський район, Жовтнева сільська рада (за межами населених 

пунктів) 

22,4078 

3 
Золочівський район, Жовтнева сільська рада (за межами населених 

пунктів) 

14,0990 

4 
Золочівський район, Жовтнева сільська рада (за межами населених 

пунктів) 

4,4978 

5 
Золочівський район, Жовтнева сільська рада (за межами населених 

пунктів) 

1,1666 

6 
Борівський район, Ізюмська сільська рада (за межами населених 

пунктів) 

16,4145 

7 
Шевченківський район, Семенівська сільська рада (за межами 

населених пунктів)  

4,5000 

 

3. Умови конкурсу: Конкурсна документація подається в запечатаному 

конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з 

відбору виконавця послуг з проведення земельних торгів» із зазначенням 

об’єктів. 

У конверті мають міститися прошиті підтвердні документи з їх описом та 

окремий запечатаний конверт з прошитою конкурсною пропозицією. 

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і 

має містити інформацію про сумарну кількість проданих лотів на земельні 

ділянки на земельних торгах за 2013-2015 роки та відповідний період 

поточного 2016 року (на день подачі заяви), ціну їх продажу порівняно зі 

стартовою ціною у гривнях та у відсотках, надати при цьому додаткову  



 

інформацію в розрізі кожного аукціону із зазначенням дати, організатора 

торгів, стартової ціни, ціни продажу, зростання (збільшення) ціни їх продажу 

порівняно зі стартовою ціною у гривнях та у відсотках, а також має містити 

пропозицію про вартість виконаних робіт з урахуванням податку на додану 

вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк 

виконання робіт ( у календарних днях).  

Прийняття заяв припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення 

конкурсу. 

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або 

несвоєчасності їх подання претендент до участі в конкурсі не допускається. 

 

Особливі умови конкурсу: 

  

- виконавець забезпечує наявність приміщення та обладнання 

(обчислювальну, розмножувальну техніку, електронні засоби оперативного 

висвітлення інформації про земельні торги та показу фото і картографічної 

інформації про земельні ділянки та інше) необхідні для проведення торгів у 

місті Харкові. 

 

 

4. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з 

відбору виконавців: 

 

- заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з 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 (для претендента – фізичної 

особи – підприємця); 

 

 

 

 



- копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння 

йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної 

особи); 

- копія ліцензії; 

- копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде 

залучено для проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних 

торгів; 

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

порівняно зі стартовою ціною. 

 

5. Строк подання конкурсної документації: 

до 18.00 год. 30 червня 2016 року 

 

6. Поштова адреса, за якою подаються документи: 61200, м. Харків, 

вул. Сумська, 64 , Харківська обласна державна адміністрація. 

 

7. Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться  

05 липня 2016 року об 11.00 в приміщенні Харківської обласної державної 

адміністрації за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 64. 

 

8. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони:                       

м. Харків, вул. Сумська, 64 

Контактна особа: Ващенко Артем Вікторович — заступник начальника 

відділу соціального розвитку, інвестицій та виставкової діяльності управління 

соціально-економічного розвитку ДАПР ХОДА, телефон для довідок: 705-01-60 

 

 

 

 
Нездюр 705 21 65 


