
 

Інформація 

Головного управління Держгеокадастру у Львівській області про 

проведення конкурсу з відбору виконавця послуг з виконання земельних 

торгів з продажу права оренди земельних ділянок 

 сільськогосподарського призначення 
 

1. Мета проведення робіт: відбір виконавця землевпорядних, землеоціночних 

робіт та робіт з виконання земельних торгів з продажу права оренди на земельні 

ділянки сільськогосподарського призначення державної власності. 
2. Дані про земельні ділянки: 

Місце розташування                         

(за межами населеного 

пункту) 

Площа, 

га 

Угіддя 
Цільове 

призначення 
Кадастровий номер 

Дрогобицький район 

Опарівська сільська рада 

(за межами населеного пункту) 

44,5000 сіножаті 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
4621285700:04:000:0401 

Дрогобицький район 

Грушівська сільська рада 

(за межами населеного пункту) 

55,3000 сіножаті 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
4621282400:04:000:1119 

Дрогобицький район 

Михайлевицька сільська рада 

(за межами населеного пункту) 

9,7225 пасовища 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
4621294700:02:000:0002 

Дрогобицький район 

Раневицька сільська рада 

(за межами населеного пункту) 

49,5440 сіножаті 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
4621286100:04:000:0011 

Золочівський район 

Червоненська сільська рада 

(за межами населеного пункту) 

19,9562 пасовища 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
4621888000:05:000:0248 

Золочівський район 

Червоненська сільська рада 

(за межами населеного пункту) 

20,2880 пасовища 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
4621888000:05:000:0247 

Золочівський район 

Червоненська сільська рада 

(за межами населеного пункту) 

9,9100 сіножаті 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
4621888000:05:000:0246 

Золочівський район 

Червоненська сільська рада 

(за межами населеного пункту) 

11,0961 сіножаті 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
4621888000:05:000:0245 

Золочівський район 

Червоненська сільська рада 

(за межами населеного пункту) 

13,4962 сіножаті 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
4621888000:05:000:0244 

Золочівський район 

Червоненська сільська рада 

(за межами населеного пункту) 

16,7242 сіножаті 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
4621888000:05:000:0243 

Миколаївський район 

Горішненська сільська рада 

(за межами населеного пункту) 

5,8422 
Рілля 

пасовища 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
4623082800:07:000:0035 

Перемишлянський район 

Липовецька сільська рада 

(за межами населеного пункту) 

64,5979 пасовища 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
4623384900:08:000:0019 

Перемишлянський район 

Липовецька сільська рада 

(за межами населеного пункту) 

19,5000 пасовища 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
4623384900:08:000:0018 

Самбірський район 167,4992 пасовища 
Для ведення товарного 

сільськогосподарського 
4624286000:14:000:0001 



 

Умови конкурсу: Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на 

якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка “На конкурс з відбору виконавців 

послуг з виконання земельних торгів з продажу прав оренди земельної ділянки ”із 

зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу. 

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий 

запечатаний конверт з конкурсною пропозицією. 

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті на всі 

земельні ділянки 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). 

Фінансування підготовки лотів до продажу на земельних торгах, відповідно до 

частини 5 статті 136 Земельного кодексу України, здійснюється за рахунок коштів 

виконавця земельних торгів. 

Переможець конкурсу забезпечує підготовку лотів до продажу на земельних 

торгах та їх фінансування за власний рахунок з наступним відшкодуванням йому 

витрат переможцем земельних торгів. 

Підготовка лотів включає розроблення документації із землеустрою, 

нормативної грошової оцінки земельних ділянок та виготовлення агрохімічного 

паспорту поля, земельної ділянки. 

Прийняття заяв припиняється за три робочих дні до дати проведення конкурсу. 

Під час обрання переможця із числа учасників конкурсу з відбору виконавців 

земельних торгів враховуватиметься загальна оцінка балів конкурсної пропозиції 

кожного з учасників за критеріями: 

 кількість проданих лотів, ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною; 

 запропонована учасником конкурсу вартість послуг (робіт); 

 запропонований учасником конкурсу строк виконання послуг (робіт); 

 кількість документацій із землеустрою та нормативно грошової оцінки розроблені 

за попередні 24 місяці учасником. 

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або 

несвоєчасності їх подання претендент до участі в конкурсі не допускається. 

 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); 

Дублянська селищна рада 

(за межами населеного пункту) 

виробництва 

Старосамбірський район 

Торчиновицька сільська рада 

(за межами населеного пункту) 

6,4348 пасовища 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

4625187400:04:000:0504 

 

Яворівський район 

Мужиловицька сільська рада 

(за межами населеного пункту) 

10,6428 рілля 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

4625885700:02:000:0013 

 



 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(за 

наявності); 

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

порівняно зі стартовою ціною; 

 вартість послуг (робіт); 

- кількість розроблених проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок, технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних 

ділянок, що складені за попередні 24 місяці, вартість послуг (робіт); 

- строки виконання послуг (робіт); 

 копії кваліфікаційних сертифікатів інженерів-земелевпорядників претендента, 

яких буде залучено до розробки документації із землеустрою. 

 5. Строк подання конкурсної документації:   до 16.00  год. 26.06.2017 року. 

 6. Поштова адреса, за якою подаються документи: 79019, м.Львів, проспект 

В.Чорновола, 4, управління адміністративно-організаційного забезпечення Головного 

управління Держгеокадастру у Львівській області.  

 7. Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться 03.07.2017року о 

11.00 год. в приміщенні Головного управління Держгеокадастру у Львівській області 

за адресою: 79019, м.Львів, проспект В.Чорновола, 4. 

 8. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони:  

79019, м.Львів, проспект В.Чорновола, 4, Головне управління Держгеокадастру у 

Львівській області  

Телефон для довідок: 235-13-21. 
секретар комісії  Луценко Вікторія Володимирівна. 

голова комісії – Тхір Ростислав Іванович. 

Заступник голови комісії – Петришин Андрій Григорович. 

Контактні особи –Балух Л.В., Фариняк О.В. 


