
  

УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

                                Х  СЕСІЯ   VII   СКЛИКАННЯ 

              

                         РІШЕННЯ № 2047 
  

 26.06.2020              м. Хуст 
 

Про внесення змін до рішення IX сесії VІІ 
скликання № 1539 від 11.07.2019 «Положення про 
конкурсну комісію з визначення переліку 
земельних ділянок комунальної власності, які або 
права на які виставляються на земельні торги та 
відбору виконавця земельних торгів на 
конкурентних засадах» 

 

З метою впорядкування Положення про конкурсну комісію з визначення 

переліку земельних ділянок комунальної власності, які або права на які 

виставляються на земельні торги та відбору виконавця земельних торгів на 

конкурентних засадах, керуючись ст. 26, пунктом 5 ст.60 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», висновком постійно діючої депутатської 

комісії з питань контролю за проведенням приватизації та управлінням 

комунальною власністю Хустської міської ради, сесія Хустської міської ради  
 

    ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до Положення про конкурсну комісію з визначення переліку 

земельних ділянок комунальної власності, які або права на які виставляються на 

земельні торги та відбору виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, а 

саме:  

- пункт 3 «Підготовка до проведення конкурсу» доповнити пунктами 3.3. 

наступного змісту: 

«Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім 

поштових реквізитів, робиться відмітка "На конкурс з відбору виконавців 

земельних торгів» із зазначенням 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 послуг з проведення 

земельних торгів за формою згідно з додатком 1 до цього Положення; 

- 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 
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орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для 

претендента - фізичної особи - підприємця); 

- згода на обробку персональних даних (додаток 2) (для претендента - 

фізичної особи - підприємця); 

- копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому 

ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента - юридичної особи); 

- копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде 

залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних 

торгів; 

- копії кваліфікаційних документів інженерів-землевпорядників та інженерів 

геодезистів, яких буде залучено до робіт з підготовки лоту; 

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

порівняно зі стартовою ціною, строки виконання робіт із землеустрою. 

- інформація про підготовлені лоти (кількість виготовленої документації із 

землеустрою та/або землеоціночних робіт.  

Конкурсні пропозиції претендентів подаються в запечатаному конверті. 

Приймання заяв припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення 

конкурсу. 

Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на 

засіданні комісії. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійно діючу 

депутатську комісію з питань контролю за проведенням приватизації та 

управлінням комунальною власністю Хустської міської ради, секретаря ради  

В.І. Ерфана.  

 

 

Міський голова Володимир КАЩУК 
 

 


