
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 (за межами 

населеного пункту). 
2. Дані про земельні ділянки: 

 

Місце розташування                         

(за межами населеного 

пункту) 

Площа, 

га 

 

Угіддя 
Цільове 

призначення 
Кадастровий номер 

Городоцький район 

Долинянська сільська рада 

(за межами населеного пункту) 

23,1660 пасовища 
для сінокосіння і 

випасання худоби 
4620983300:20:000:0009 

Жидачівський район 

Бережницька сільська рада 

(за межами населеного пункту) 

19,9000 рілля 

для ведення  

фермерського 

господарства 

 

Жидачівський район 

Бережницька сільська рада 

(за межами населеного пункту) 

14,0000 рілля 

для ведення  

фермерського 

господарства 

 

Жидачівський район 

Мельницька сільська рада 

(за межами населеного пункту) 

12,2000 рілля 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

4621584700:02:000:0572 

Жидачівський район 

Мельницька сільська рада 

(за межами населеного пункту) 

19,2500 рілля 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

 

Жидачівський район 

Любшанська сільська рада 

(за межами населеного пункту) 

33,0000 пасовища 

для ведення  

фермерського 

господарства 

4621584400:02:000:0343 

Жовківський район 

Туринківська сільська рада 

(за межами населеного пункту) 

4,5000 пасовища 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

  

Жовківський район 

Туринківська сільська рада 

(за межами населеного пункту) 

6,2000 пасовища 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

 

Жовківський район 

Туринківська сільська рада 

(за межами населеного пункту) 

4,8000 сіножаті 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

  

Жовківський район 

Гійченська сільська рада 

(за межами населеного пункту) 

2,0000 рілля 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

  

Жовківський район 

Гійченська сільська рада 

(за межами населеного пункту) 

2,0000 рілля 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

  

Жовківський район 

Гійченська сільська рада 

(за межами населеного пункту) 

2,0000 рілля 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

  



 

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). 

Відповідно до п.5 статті 136 Земельного кодексу України фінансування 

організації та проведення земельних торгів здійснюється виконавцем земельних 

торгів відповідно до договору між організатором земельних торгів та виконавцем. 

Витрати (видатки), здійснені виконавцем земельних торгів на їх проведення, 

відшкодовуються йому переможцем земельних торгів за кожним лотом.  

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. 

Жовківський район 

Боянецька сільська рада 

(за межами населеного пункту) 

0,7849 рілля 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

4622780400:18:000:0047 

Золочівський район 

Сасівська сільська рада 

(за межами населеного пункту) 

12,1773 сіножаті 

для ведення  

фермерського 

господарства 

4621886400:12:000:0220 

Золочівський район 

Сасівська сільська рада 

(за межами населеного пункту) 

10,2737 рілля 

для ведення  

фермерського 

господарства 

4621886400:14:000:0199 

Золочівський район 

Сасівська сільська рада 

(за межами населеного пункту) 

12,9215 рілля 

для ведення  

фермерського 

господарства 

4621886400:14:000:0198 

Золочівський район 

Почапівська сільська рада 

(за межами населеного пункту) 

13,0000 сіножаті 

для ведення  

фермерського 

господарства 

  

Золочівський район 

Почапівська сільська рада 

(за межами населеного пункту) 

34,0065 сіножаті 

для ведення  

фермерського 

господарства 

4621885800:06:000:0239 

Золочівський район 

Почапівська сільська рада 

(за межами населеного пункту) 

17,6112 сіножаті 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

4621885800:06:000:0240 

Золочівський район 

Новосілківська сільська рада 

(за межами населеного пункту) 

26,4393 пасовища 
для сінокосіння і 

випасання худоби 
4621884300:06:000:0748 

Золочівський район 

Великовільшаницька сільська 

рада 

(за межами населеного пункту) 

15,0000 сіножаті 
для сінокосіння і 

випасання худоби 
 



Під час обрання переможця із числа учасників конкурсу з відбору виконавців 

земельних торгів враховуватиметься загальна оцінка балів конкурсної пропозиції 

кожного з учасників за критеріями: 

запропонована учасником конкурсу вартість послуг (робіт); 

запропонований учасником конкурсу строк виконання послуг (робіт) у 

календарних днях. 

Проведення  земельних торгів не пізніше 01.10.2018 року. 

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або 

несвоєчасності їх подання претендент до участі в конкурсі не допускається. 

Під час проведення земельних торгів виконавець забезпечує наявність місця 

для проведення торгів у м. Львові. Розмір обладнаної операційної зали для 

проведення земельних торгів має бути не менше 30кв.м. для забезпечення можливості 

розміщення учасників земельних торгів, представників організатора та інших 

представників відповідно до чинного законодавства (пункт 11 статті 137 Земельного 

кодексу України).   

 4. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору 

виконавців: 
- заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з проведення земельних 

торгів; 

- копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено для 

проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів (за 

наявності); 

-  вартість послуг (робіт) - (розроблення документації із землеустрою та 

документації із нормативної грошової оцінки земельних ділянок) ; 

- строки виконання послуг (робіт); 

- підтвердження щодо володіння необхідним технічним і технологічним 

забезпеченням виконавців (розробників) робіт із землеустрою та у складі яких працює 

за основним місцем роботи не менше двох сертифікованих інженерів-

землевпорядників, які є відповідальними за якість робіт із землеустрою; 

- копії кваліфікаційних сертифікатів інженерів-землевпорядників претендента, яких 

буде залучено до розробки документації із землеустрою. 

 5. Строк подання конкурсної документації:  до 16.00  год. 17.04.2018 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 розпочнеться об 11.00 год. 

23.04.2018 року в приміщенні Головного управління Держгеокадастру у Львівській 

області за адресою: 79019, м.Львів, проспект В.Чорновола, 4, 6 поверх. 

 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  Фариняк О.В. 

голова комісії – Петришин Андрій Григорович. 

Заступник голови комісії – Собко Василь Богданович. 

Контактна особа –Балух Л.В. 

 


