ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОГОЛОШЕНІ ТОРГИ
Організатор земельних торгів

БІЛОВОДСЬКА СЕЛИЩНА РАДА БІЛОВОДСЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

№ аукціону

26607

26607

26607

№ лоту в аукціоні

52145

52147

52168

Дата проведення торгів

12.08.2020

12.08.2020

12.08.2020

Час проведення торгів

11-00

після закінчення торгів за
попереднім лотом

після закінчення торгів за
попереднім лотом

Дата закінчення подання документів для
реєстрації у торгах

06.08.2020

06.08.2020

06.08.2020

Місце проведення земельних торгів

92801, Луганська область, Біловодський район, смт. Біловодськ, вул. Центральна, 109 (мала
актова зала Біловодського районного будинку культури)

Виконавець земельних торгів

Луганська регіональна філія Державного підприємства «Харківський науково-дослідний та
проектний інститут землеустрою»

Контактна інформація особи в якої можна
Ліцитатор: Трунова Світлана Олександрівна;
ознайомитися з документами та зареєструватися
Контактний телефон: (06452) 3-03-03, 099-549-75-72
на земельні торги:
Площа земельної ділянки, га
10,3999
17,5000

19,6577

Угіддя земельної ділянки

рілля

Сіножаті

рілля

Кадастровий номер

4420681100:14:003:0117

4420681100:14:004:0140

4420689200:02:001:0054

Цільове призначення

01.02.

01.01.

01.01.

Місце розташування земельної ділянки

Біловодський район,
Бараниківська сільська рада

Біловодський район,
Бараниківська сільська рада

Біловодський район,
Плугатарська сільська рада

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки,
грн.
Стартовий розмір річної плати за
користування земельною ділянкою

280965,27

170862,23

491866,65

% від НГО 8

8

8

сума (грн) 22477,22

13668,98

39349,33

Крок торгів, встановлений на рівні 0,5% від
стартового розміру грн.

112,39

68,34

196,75

Строк орнеди, встановлений Організатором

10 (десять) років

10 (десять) років

10 (десять) років

Гарантійний внесок, грн.

6743,17

4100,69

11804,80

Реєстраційний внесок, грн.

1098,50

1098,50

1098,50

Відшкодування витрат виконавцю на підготовку
4 273,80
лота, грн.

4 273,80

4 273,80

50% річної плати за
користування земельною
ділянкою, але не більше як
2000 неоподаткованих
мінімумів доходів громадян
(34000,00 грн.)

50% річної плати за
користування земельною
ділянкою, але не більше як
2000 неоподаткованих
мінімумів доходів громадян
(34000,00 грн.)

Винагорода виконавцю, грн.

50% річної плати за
користування земельною
ділянкою, але не більше як
2000 неоподаткованих
мінімумів доходів громадян
(34000,00 грн.)

Банківські реквізити виконавця земельних торгів для сплати гарантійного та реєстраційного внесків:
Отримувач: Луганська регіональна філія Державного підприємства «Харківський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою»
Код отримувача (ЄДРПОУ): 43588103; ІПН 006892320301, код філії 01
Банк отримувача для сплати гарантійного внеску: АТ КБ «Приватбанк»
Рахунок отримувача для сплати гарантійного внеску: UA903047950000026000053725364
Рахунок отримувача для сплати реєстраційного внеску: UA793047950000026004053737842
Порядок сплати внесків:
Реєстраційний та гарантійний внески сплачуються учасниками земельних торгів на окремі рахунки виконавця земельних торгів, відкриті в банку,
не пізніше трьох робочих днів до дати проведення земельних торгів.
Заяви на участь у земельних торгах приймаються не пізніше трьох робочих днів до дати проведення земельних торгів.

http://torgy.land.gov.ua/auction/lot-card/52145
http://torgy.land.gov.ua/auction/lot-card/52147
http://torgy.land.gov.ua/auction/lot-card/52168

