Оголошено конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою для
проведення робіт із землеустрою з метою визначення кадастрового номера
земельної ділянки під об’єктом приватизації
Мета проведення робіт із землеустрою: формування земельної ділянки під
об’єктом приватизації та присвоєння їй кадастрового номера (проведення робіт з
присвоєння кадастрового номера земельній ділянці).
Дані про об’єкт землеустрою: об’єкт державної власності групи А – єдиний
майновий комплекс колишнього державного підприємства – фірми «ОризонТранс» за адресою: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Промислова, 13.
Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташований комплекс
нежитлових будівель, що була надана в постійне користування колишньому
державному підприємству – фірмі «Оризон-Транс», площею 1,1764 га (Державний
акт на право постійного користування землею від 11.12.2003 № 85, серія II-ЧР
№ 002853).
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 21.01.2013
№ 74 «Про перелік об’єктів державної власності групи А, що підлягають
приватизації» зі змінами, вимоги п. 6 ст. 120 Земельного кодексу України.
Перелік документів, які необхідно отримати після проведення робіт із
землеустрою: витяг з Державного земельного кадастру про реєстрацію земельної
ділянки.
Умови конкурсу: претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ
ФДМУ по Черкаській області конкурсну документацію в запечатаному конверті, на
якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору
виконавців робіт із землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення
конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та
окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.
До підтвердних документів належать: заява про участь у конкурсі з відбору
виконавців робіт із землеустрою (додаток 2 до Положення про конкурсний відбір
виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011
№ 1420); копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному
реєстрі фізичних осіб – платників податків, крім 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; копії установчих документів претендента та
довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для
претендента – юридичної особи); копії документів, що підтверджують
відповідність претендента вимогам, встановленим чинним законодавством до
виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація претендента про його
досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання робіт, у якому, зокрема,
має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити
претендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник, та перелік
документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт;
згода на обробку персональних даних (відповідно до додатка 4 до Положення про
конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ
від 29.09.2011 № 1420) для фізичних осіб – підприємців – претендентів на участь у
конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.
Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням

податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних
днях.
Останній день подання конкурсної документації – 14.07.2016.
Конкурс відбудеться 22.07.2016 об 11.00 у РВ ФДМУ по Черкаській області за
адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205.
Конкурсну документацію претенденти подають до канцелярії РВ ФДМУ по
Черкаській області за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, каб. 410.
Додаткова інформація щодо умов конкурсу за телефоном (0472) 37-26-61, у газеті
«Відомості приватизації» від 22.06.2016 № 49-50 (965-966) та на офіційному вебсайті www.spfu.gov.ua

