Інформаційне повідомлення
Про проведення конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності з викупу земельних ділянок
1. Дата, час і місце проведення конкурсу. Об 11.00, на 15 робочий день з дати публікації цієї інформації в ЗМІ.
2. Умови конкурсу. У відповідності до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності рішенням
сесії Оноківської сільської ради від 19.08.2017р. № 488.
3. Інформація про об’єкт оцінки.
3.1. Земельна ділянка: кадастровий номер 2124884801:02:001:0243, пл.0,1378 га, КВЦПЗ 03.07 для будівництва та
обслуговування будівель торгівлі, с. Оноківці, вул. Головна.
3.2. Земельна ділянка: кадастровий номер 2124884800:11:014:0164, пл.2,8530 га, КВЦПЗ 11.02 для розміщення та
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та
іншої промисловості с. Оноківці, вул. Тімірязєва.
4. Кінцевий термін подання документів. Конкурсна документація повинна надійти до комісії не пізніше ніж за
чотири робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
5. Строк виконання робіт. До 10 календарних днів з дати укладання договору.
6. Перелік документів, які подаються на розгляд комісії:
- заяву про участь у конкурсному відборі суб’єктів оціночної діяльності;
- копії установчих документів суб’єкта оціночної діяльності (для юридичних осіб);
- копії кваліфікаційного свідоцтва оцінювача;
- копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності;
- копію свідоцтва про включення інформації про оцінювача до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів
оціночної діяльності;
- конкурсну пропозицію.
Учасники конкурсу для участі в конкурсі надсилають (або подають особисто) до комісії конкурсну
документацію в запечатаному конверті з описом (всередині) документів, що в ньому містяться. Конкурсна
пропозиція подається в окремо запечатаному конверті з відмітками “Конкурсна пропозиція”, «Голові комісії з
проведення процедури конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Копії документів, що подаються у складі конкурсної документації, завіряються відміткою “Згідно з оригіналом”
із зазначенням назви посади, ініціалів та прізвища особи, яка завіряє копію, її особистого підпису, дати завірення
копії, засвідченої печаткою (за наявністю та згодою).
7. Місцезнаходження комісії, контактні номери телефонів:
89412, Закарпатська область, Ужгородський район, с. Оноківці, вул. Головна, 59, тел. (0312) 739-844, 739-644.

