
IНФОРМАЦIЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ТОРГIВ У ФОРМI АУКЦIОНУ

з продА}ку прАвА орЕши зЕмЕльноi дIлянк}l

Органiзатор земельних торгiв: Головне управлiння ,Щержгеокадастру у Львiвськiй
областi.

ilttкоrrавець земельних торгiв:
lj,, ,I. (]axapoBa.46.

.'r,l,illактерllстика лоту J\b 06:

пп <Фiрма (СОМГIЗ>, 19012, м.Львiв,

. Право оренди на земельну дiлlянку сiльськогосподарського призначення, що
розташована за адресою: Львiвська обл., Каlrл'янка-Бузький район, с/рала
Батятицька (за межаirли населеного пункту);

r кадастровий номер 4622|80800:03:000:0005;
. площа: 2,0779rа;
о к&т€горiя земель - землi сiльськогосподарського призначення;
о цiльове призначення - дJIя веденЕя товарного сiльськогосподарського виробництва.

Стартовий розмiр рiчноi орендноi плати -520грн.94коп.(П'ятсот двадцять грн.94коп.)
без ПЩВ.

Строк користування земельною дiлянкою - 10(десять) poKiB.
Обмеження на використання земельноi дiлянки: Вiдомостi про обмеження У

вL,користаннi земельноi дiлянки, вст€шовленi Порядком ведення .Щержазного земельного
кадастру, затвердкеного Постаrrовою Кабiнеry MiHicTpiB УкраЪи вiд 17.10.2012р. ]ф1051,
не зареестровано.

ГIорядок оформлення результатiв торгiв та р{ови продiDку:
l. Протокол земельних торгiв пiдписусться Переможцем, Лiцитатором та

Органiзатором земельних торгiв або його предстi}вником негайно пiсля закiнченrrя
торгiв за лотом.

2. ffоговiр оренди земельноi дiлянки мiж Головним улрЕlвлiнням ,Щеркгеокадастру у
Львiвськiй областi та Переможцем торгiв укJIадаеться безпосередньо в донь
проведе}lня торгiв.

З. IfiHa продажу лоту, прtlво користувЕlння яким набуго на земельних торгЕlх у формi
аукцiону, слачуеться переможцем торгiв не пiзнiше 3 (трьох) банкiвських днiв з дня

укладання договору оренди земельноi дiлянки.
4. Право користування земельною дiлянкою, набуте за результатами проведеJIня

зомельних торгiв у формi аукцiону, пiдлягае державнiй реестрацii в поряДКУ

визначеному закошом.
5. На виконання Наказу Головного управлiння ,Щержгеокадастру у Львiвськiй областi

Jфl 5 вiд l 7.01 .20i 7р. Переможець земельних торгiв зобов'язуеться:
- вiдшкодувати Виконавцю земельних торгiв витрати на пiдготовку лоту До
проведення земельних торгiв в cyMi: 16975грн.41коп.(Шiстнадцять тисяч дев'ятсот
сiмдесят п'ять грн.4 1 коп.);
- оплати винагороду Виконавцю земельних торгiв вiдповiдно до п.6.ст. 135

Земельного кодексу УкраiЪи.
6. Перепrожltю земельних торгiв, який вiдмовиться вiд пiдписання протокоJry

земельних торгiв, укладанш{ договору оронди земельноi дiлянки, tIовного

розрахуЕку за придбаний лот в термiни, визначенi чинним зtжонодавством та

умовами договору, гарантiйний внесок не повертаеться, результати торгiв
анульовуIоться, сам покулець до Еаступних торгiв не допускаеться, а кошТи В

розмiрi продажноi цiни, що склаJIася за результатап,lи торгiв стягуIоТЬСя З



l
I

Перемо;кrц торгiв, яrс неустойка (ст.549 tЦry) в судовому порядку згiдно tмнного
закоЕодЕlвства.

.Щля участi в земельних торгах необхiлно:
1. Сплатити з р€}хунку, вiдкритого в бшrку :

. реестрацiйний внесок - 800,00грЕ. в т.ч. ПДВ 20% на рахунок ПП "Фiрма' "СОМГIЗ" п/р26004000001З41 у ПАТ "BiEc Банк)", МФО З2521З, €ДРПОУ
20810095; призначення платежу: кРесстрацiйний внесок в т.ч. П,ЩВ 20Уо>>.

. гарантiйний внесок - 26грн.05коп.(,Щвадцять шiсть грн.O5коп.) без П!В на

рахуЕок ПП "Фiрма "СОМГIЗ" р/р2600000001З209 у IIAT "BiEc Банк))", МФО
З2521З, СДРПОУ 20810095; призначенЕя IIлатежу: <ГаршrтiЙниЙ внесок без

ПДВu.
2. Подати докумонти, що пiдтверджують сплату реестраuiйних та гарантiЙниХ
BHecKiB. Оформити та подати зtulву з необхiдною iнформацiею та пiдгворджуючиМи

документaми особи, яка бажае взяти rIасть у земельних торгах, ВиконавцЮ ТОРГiВ

за адресою ПП кФiрма кСОМГIЗ>: 79012, м.Львiв, вул.Сахарова,46, вiдповiДа.llьна
особа I]ифуляк Оксана IBa:riBHa). Телефон дJIя довiдок: (0З2)244-З0-92,
+380961 31542|. Години прийому заяв на гIасть в земельЕих торгах: у робочi днi з

12,30. год. до 16.30.год., у п'ятницю - з |2.З0. год. до 14.30.год.

З. Укласти договiр про умови 1..lacTi в земельних торгilх у формi аУЩuiОнУ.

Земельнi торги у формi аукцiону призначено на 21 березня 20t7p-
Останнiй день прийому заяв - 15 березня 2017р. до 16 год.30хв.

Мiсце проведення торгiв: м. Львiв, вул. Сахарова,46. Початок торгiв о 11.00 год.

Ресстрацiя 1^rасникiв земельних торгiв торгiв в день проведення з 8-00 год, до 10-40 год. за

адресою: м.Львiв, вул. Сахароьа,46.

поряДОК СПЛАТИ BHECKIB: сплачуються з рахунку Учасника та
зараховук}ться на рахунок Виконавця до 1б.30год. 15.03.17.:

призначення платежу: 1. <<Ресстрацiйний внесок 800оOOгрн., в т.ч.ПДВ_
20Уо>; 2. <Гарантiйний внесок 2боO5грн. без пдВ >>. Прийом заяв та
iloKyMeHTiB в робочi днi з 12.30 до 1б.30 год. останiй день прийому
I 5.03.17р. до 16.30год.



про провЕдЕнgl:ryЬЪ?##1ЪЁ* 
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Фqрш Аукцrонуз продАжу прАвд орвйи зпмЬЪfrоfдлянки

ПП кФiрма (СОМГIЗ), 7g0l2, м.львiв,

, Право оренди на земельЕУ;riлянкr сiльськогосподарського призначеЕЕя, щоtr;ffi:llХl GТ"#ffiъ л"вi"сiка ;; к"*,й-ъ_Бу."ьи район, сlрада. кадастровий номер, OUr' 
' 'rJЙ',ЪiТЙЖil]'. площа: 19,2654га;

, категорiя земель - землi сiльськогосподарського ,,ризЕаченшI;

. 9r"оll1'"ТilffiЪ',"J#r;ЁffiЁННЯ 
ТОВаРНОго сiльськогосподарського виробництва.

"':Уj.:_"r шiсть грн.77коп.l о". ЙI 
ПЛаТИ -15886ЦРН,77КОП.(П'ЯrrЬЙr" тисяtI BiciMcoT

LTpoK корисryвання земел""о. дiлянкою - 10(десять) poKiB. !обмеэкенНя на виКористання земельно[ дiлянки: Охоронна зона н€вколо (вздовж)rl б' с кта ен ергетичн оТ сийем" ;;;;;;;*л ..r"оiоi]ойrr.", площею 4, 8 0 8 4 га

,.П;ffi:ХОпФОРМЛеННЯ резулътатi1 To91iB та умови продажу:

2, flоговiр оренди земельноi дi"rrянки мiж ГоловЕи\rпгавлiнц.mл 
Щержгеокадастру у#oTfiýL;:#;' "u d;;;"Жцем торгiв укладасться безпосередньо в деньj, L{iHa проЛu*l_оо", правО користуваIrЕя яким набуго на зомельн}гх торгах у формi

;IxilЖ}"'fi ."ffi ;Uж**нj#*#iff ,ift ,t"р""- j6""кlъuu"*днiвъдrr,п
4. Право користування земельноj

земельних т(

( в из н ачен o*y'*ЯJ^,'i;;;;";;fr , fl#Чift ,УЁж JrЁ.ffi , тнЁж;
J' Гlа ВИКОНаННЯ НаКаЗУ ГОЛОВНого_ управлiння щержгеокадастру у львiвськiй областiJftt 5 вiд l? .01 .2017р. ПЙ.r"*"ч" ..*.rr"них торгiв зобов'язуеться:- вiлlтlлбдувати в"по"Ыцй--i*.о"""1 торгiв витрати на пiдготовку лоту до'#fffi il;r'#Х"#J"d1l'i"i,:*;;1'iii.Ь.i'*Ъ".rд",оБJ^.,о""о"тисячi

, ';#iilХ"lХ}:l:i"+Ь:rН:НаВЦЮ 
земельЕих торгiв вiдповiдно до п.6.ст, 1з56' 

rTJýЖ"*,;}Н;Т;хТ; який вiдмовиться вiд пiдписання протокоJý/

fi '"lЖ-';.iL"fi :d;ffi;l,f Ж,iТЪ.r;'ЖНi,'.Жl,f*.fl"#Т;
[Ё#ЪТЖТЖI;йI"Ё}{:"*"r.,,,"*"оо.,l'НТli]i"-:"";JЁ'Тi;Н';
*ilжтfr fr .iu,*-;;;#;-iНН;Ъ,11,,Т.#Ъffi 

ЫНlТ...fi**";

j]:,jrl"rr"Top зеr,tельнIlх торгiв: Го-rовне управлiння Щержгеокадастру у Львiвськiй,i:j;tltriilittletll, 
J

; ( a-xzrpoBa.-{(l. 
e,\le,lbI{Hx торгiв:

-,..1]-r;]кl,еристi{ка .loTr Лg 07:



f.,rя r час l i ts ]e\te.lbнIrx торгах необхiдно:
i . С г;:,;;i;;: j ра\\нк\. вt:крлtтого в банку :

с Pc'i..,];_l;:HltiT внесок - 800.00грн. в т.ч. ПДВ 2О% на рах}.нок ПП '.Фiрма"С(]',IГiЗ" п р]6(jt)-+0000(]1j+7 }. пАт "BiEc Банк))'', мФо з2521з, €дрпоу
]rl\ , '' : . ПРltзНаЧення l]--laTe/fu\,: ,,Реестрацiйний внесок в т.ч. ПДВ 20%).
]-.1i]j:]:l;::illit внесоК - 7t)-1грн.З-{коп.(Сiмсот дев'яносто чотири грн.З4коп.) безil.ilj нз ]]а\\нок пП "Фiрrtа "СоI\4ГIЗ" р/р260000000lз2Og 

' 

пдТ '.BiEc
Бзнь: "_ \,1Фо j]52lз. сдрпоу 20810095: призначення платежу: кГарантiйний
внесс)к без ПЩВ>,

]. По-Lатrt документи, Iцо пiдтверджують сплату реестрацiйних та гарантiйних
BHecKiB. Оформити та подати заяву з необхiдною iнформацiею та пiдтвердiу.""r"
документаtии особи, яка бажае взятИ участЬ у земельних торгах, Виконавцю торгiв
за а/lресою ПП кФiрrvrа <СоМГIЗ>: 79012. м.Львiв. вул.Сахарова,46, вiдповiдальна
оссlба Ilифуляк оксана IBaHiBHa). Телефон для доuiдоп, (оз2)244-зO-g2,
г,l]8096l]]_5421. ГодинИ прийомУ заJ{в на участь в земельних торгах: у робочi днi з
] ].j0. i'од. до l6.30.год.. у п'ятницю - з 12.30. год. до 14.ЗO.год.
_l, Уклitсти договiр про умови участi в земельних торгах у формi аукцiону.

itъtе;lt,rti тоr)l,И у формi аукцiонУ призначеНо на 21 березня 20]17р.
{,lcl allнil"r день llрилioму заяв - 15 березня 20l7p. ло 16 год.30хв.

]!jiсце llрOведення торгiв: м. Львiв, вул. Сахарова,46. Початок торгiв о 11.00 год.
: 
"-,, с,t,раrtiя учас:нl,tкiв земельних торгiв торгiв в день проведення з 8-00 .од. до 10-40 год. за

] i)ccoto: M.jIbBiB, вул. Сахарова.46.

llорядок сплАти BHECKIB: сплачуються з рахунку Учасника та
i;i i)ltx0By}Oтl'cя на рахунок Виконавця до I6.30год. 15.03.17.:
il!tl_t}tаlleнHЯ платежУ: 1. <РеСстрацiйний внесок 800rOOгрН.l в т.ч.ПДВ-
,i""")}; 2. <<Га;lантiйний внесок 794,34rрн. без пдВ >>. Прийом заяв та
;,,l;yllellTilt в робочi днi з 12.30 до 1б.30 год. останiй день прийому
l r"tJЗ.l7p. ito l б.30год.
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