
Оголошення! Земельні торги

Державне підприємство «Одеський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» запрошує громадян, фермерів та сільськогосподарські підприємства
взяти участь у земельних торгах у формі аукціону з продажу права оренди на 7 років на земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної
власності для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Подільського району Одеської області.

Торги відбудуться  21 грудня 2017 року за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, 34, 2 поверх, 207 кімната (актова зала). Реєстрація учасників торгів
відбуватиметься з 7.00 до 09.40. Початок торгів о 10.00. 

Для участі у земельних торгах необхідно до 17.00  15 грудня 2017 року включно подати за вищезазначеною адресою заяву про участь у земельних торгах та
сплатити реєстраційний та гарантійний внески.

Банківські реквізити виконавця земельних торгів:

- для сплати гарантійного внеску: отримувач – Державне підприємство «Одеський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою», Код (ЄДРПОУ)
00702995, в банку ПАТ «МАРФІН БАНК» м. Чорноморськ,               МФО 328168, п/р 26008242032.

- для сплати реєстраційного внеску: отримувач - Державне підприємство «Одеський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою», Код (ЄДРПОУ)
00702995, в банку ПАТ «МАРФІН БАНК» м. Чорноморськ,                    МФО 328168, п/р 26007242033.

З текстом договору оренди, який укладатиметься за результатами земельних торгів за кожним лотом, можна ознайомитись на офіційному веб-сайті
Держгеокадастру України:  http://land.gov.ua/ у розділі «Земельні торги». На цьому ж сайті у розділі «Публічна кадастрова карта» можна переглянути на карті
місце розташування відповідних земельних ділянок.

Форму заяви на участь у земельних торгах та інформацію про документи, що треба додавати до неї, можна отримати у Виконавця торгів або на сайті Головного
управління Держгеокадастру в Одеській області: http://odeska.land.gov.ua/   у розділі «Земельні торги».

Більш детальну інформацію про торги можна отримати у виконавця торгів: ДП «Одеський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» за
телефоном: (048)765-84-15 (контактна особа – Петрушка Василь Михайлович).

 

Основні характеристики земельних ділянок, розташованих на території  Подільського району, право оренди на які виставляється на земельні торги
окремими лотами 21.12.2017 р.

 

№ Місце розташування (адреса)
земельної ділянки

Цільове призначення
(функціональне
використання) земельної
ділянки

Загальна
площа ріллі,
га

Кадастровий номер
земельної ділянки

Стартовий
розмір річної
орендної плати,
грн.

Розмір
гарантійного
внеску, грн.

Розмір
реєстраційного
внеску, грн.

1 2 3 4 5 6 7 8

Подільський район Одеської області

1 Одеська область, Подільський
район, Качурівська сільська
рада (за межами населеного
пункту)

для ведення товарного
сільськогосподарського
виробництва

17,2600 5122982500:01:001:0488 20 140,00 1 007,00 842,00

2 Одеська область, Подільський
район, Косівська сільська рада
(за межами населеного пункту)

для ведення товарного
сільськогосподарського
виробництва

43,6068 5125280500:01:001:0337 106 100,00 5 305,00 842,00

3 Одеська область, Подільський
район, Косівська сільська рада
(за межами населеного пункту)

для ведення товарного
сільськогосподарського
виробництва

12,4464 5122983400:01:002:0192 26 300,00 1 315,00 842,00

4 Одеська область, Подільський
район, Любомирська сільська
рада (за межами населеного
пункту)

для ведення товарного
сільськогосподарського
виробництва

21,4407 5122983400:01:002:0194 57 450,00 2 872,50 842,00

5 Одеська область, Подільський
район, Любомирська сільська
рада (за межами населеного
пункту)

для ведення товарного
сільськогосподарського
виробництва

5,8057 5122984600:01:001:0183 11 370,00 568,50 842,00

6 Одеська область, Подільський
район, Любомирська сільська
рада (за межами населеного
пункту)

для ведення товарного
сільськогосподарського
виробництва

11,6105 5122984600:01:001:0185 8 240,00 412,00 842,00

7 Одеська область, Подільський
район, Любомирська сільська
рада (за межами населеного
пункту)

для ведення товарного
сільськогосподарського
виробництва

7,2333 5122984600:01:001:0186 5 130,00 256,50 842,00

8 Одеська область, Подільський
район, Петрівська сільська рада

для ведення товарного
сільськогосподарського

5,6067 5122986000:01:002:0085 11 030,00 551,50 842,00

http://land.gov.ua/
http://odeska.land.gov.ua/


(за межами населеного пункту) виробництва


