
Інформація  

20 жовтня 2020 року  відбудуться земельні торги: 

1. Продаж права оренди земельної ділянки  
         Найменування організатора земельних торгів: Глухівська міська рада  

Кадастровий номер: 5910300000:01:008:0381 

Місце розташування: Сумська область, м. Глухів, вулиця Ковпака, 2/1  

Площа земельної ділянки: 0,0042 га,  

Цільове призначення земельної ділянки: 03.07  

Містобудівні потреби (види використання): для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі 

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки, (грн): 19461,11 грн. 

Договір: оренди 

Умови договору, який укладається на земельних торгах: Право оренди 

надається на 25 років. Договір оренди земельної ділянки укладається між 

переможцем та організатором торгів безпосередньо у день проведення торгів. 

Детальні умови договору викладені в проекті договору оренди.  

Переможець аукціону відшкодовує витрати на підготовку лота в сумі 600 грн 

Стартовий розмір річної плати за користування земельною ділянкою 

(грн.): 583,83 грн. 

Містобудівні умови земельної ділянки: не зареєстровані 

Час проведення земельних торгів:20.10.2020 року об 10:00 

Місце проведення земельних торгів: вул. Шевченка, 6, м. Глухів, (зал 

засідань ІІ поверх) 

Обмеження забудови земельної ділянки: Відомості про обмеження у 

використанні земельної ділянки, встановлені Порядком ведення Державного 

земельного кадастру, затвердженого Постановою КМУ від 17.10.2012 № 1051, 

не зареєстровані. 

Розмір реєстраційного внеску: 1098,5 грн.  

Розмір гарантійного внеску: 0,00 грн. 

Порядок сплати внесків: одноразово та в повному обсязі, термін сплати 

та реєстрації на участь у торгах до 15.30 год. 13.10.2020 р. включно. 

 

 

2. Продаж земельної ділянки  

         Найменування організатора земельних торгів: Глухівська міська рада  

Кадастровий номер: 5910300000:01:009:0698 

Місце розташування: Сумська область, м. Глухів, вулиця Глухівських 

дивізій, 21  

Площа земельної ділянки: 0,0884 га,  

Цільове призначення земельної ділянки: 02.01  

Містобудівні потреби (види використання): для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

Грошова оцінка земельної ділянки, (грн): 72000,00 грн. 

Договір: Купівлі-продажу 

Умови договору, який укладається на земельних торгах: продаж 

земельної ділянки 

Переможець аукціону відшкодовує витрати на підготовку лота в сумі 2450 грн 



Стартова ціна продажу земельної ділянки (грн.): 72000,00 грн. 

Містобудівні умови земельної ділянки: не зареєстровані 

Час проведення земельних торгів: 20.10.2020 року об 10:00 

Місце проведення земельних торгів: вул. Шевченка, 6, м. Глухів, (зал 

засідань ІІ поверх) 

Обмеження забудови земельної ділянки: Відомості про обмеження у 

використанні земельної ділянки, встановлені Порядком ведення Державного 

земельного кадастру, затвердженого Постановою КМУ від 17.10.2012 № 1051, 

не зареєстровані. 

Розмір реєстраційного внеску: 1098,5 грн.  

Розмір гарантійного внеску: 3600,00 грн. 

Порядок сплати внесків: одноразово та в повному обсязі, термін сплати 

та реєстрації на участь у торгах до 15.30 год. 13.10.2020 р. включно. 

 

 

3. Продаж земельної ділянки  
         Найменування організатора земельних торгів: Глухівська міська рада  

Кадастровий номер: 5910300000:01:009:0699 

Місце розташування: Сумська область, м. Глухів, вулиця Глухівських 

дивізій, 23  

Площа земельної ділянки: 0,0811 га,  

Цільове призначення земельної ділянки: 02.01  

Містобудівні потреби (види використання): для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

Грошова оцінка земельної ділянки, (грн): 66000,00 грн. 

Договір: Купівлі-продажу 

Умови договору, який укладається на земельних торгах: продаж 

земельної ділянки 

Переможець аукціону відшкодовує витрати на підготовку лота в сумі 2450 грн 

Стартова ціна продажу земельної ділянки (грн.): 66000,00 грн. 

Містобудівні умови земельної ділянки: не зареєстровані 

Час проведення земельних торгів: 20.10.2020 року об 10:00 

Місце проведення земельних торгів: вул. Шевченка, 6, м. Глухів, (зал 

засідань ІІ поверх) 

Обмеження забудови земельної ділянки: Відомості про обмеження у 

використанні земельної ділянки, встановлені Порядком ведення Державного 

земельного кадастру, затвердженого Постановою КМУ від 17.10.2012 № 1051, 

не зареєстровані. 

Розмір реєстраційного внеску: 1098,5 грн.  

Розмір гарантійного внеску: 3300,00 грн. 

Порядок сплати внесків: одноразово та в повному обсязі, термін сплати 

та реєстрації на участь у торгах до 15.30 год. 13.10.2020 р. включно. 

 
 

 

 

 

 



Інформація про виконавця: 

 

Найменування суб’єкта господарювання: ПП «Фірма «СОМГІЗ» 

Поштовий індекс: 40000 

Область: Сумська 

Район: - 

Населений пункт: м. Львів 

Адреса (вулиця, номер будинку, номер корпусу, тощо): вул. Сахарова,46 

Діяльність: проведення земельних торгів  

 

Додаткова інформація: 

 

Контактна інформація особи в якої можна ознайомитися з документами: 

Посада: Заступник генерального директора 

П.І.П: Цифуляк Оксана Іванівна  

Контактний телефон: (032)244-30-92;        +380961315421 

 


