
Інформація Івано-Франківської міської ради про визначення виконавців робіт  

з оцінки земельних ділянок 

1. Мета проведення робіт:  

Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, які пропонуються для продажу 

власникам нерухомого   майна, яке розташоване   на  цій  земельній  ділянці. 

2. Дані про земельні ділянки:  

№ 
з/п 

Місце розташування Площа, 
га 

Мета використання ділянки              (функціональне 
використання) 

Вулиця № 

1 
вул. Національної 
Гвардії 

14-Б 9,4064 
для будівництва та обслуговування багатоквартирних 
житлових будинків з закладами громадського призначення      

2 вул. Хриплинська  35-б 0,2027 для обслуговування адміністративно-виробничих будівель 

3 
вул. 
Кропивницького  

1 - в 0,3300 для розміщення і експлуатації будівель та споруд 

4 
вул. Гетьмана 
Мазепи 

140-а 0,4133 для обслуговування туристичного комплексу 

5 
вул. Євгена 
Коновальця  

128 0,0056 для обслуговування нежитлового приміщення 

6 Надрічна 9 0,5557 для обслуговування центру автоматичних і ручних мийок  

7 Б.Хмельницького 69 0,3466 для обслуговування виробничо-торгового комплексу  

8 Незалежності 160 0,0095 для обслуговування магазину-салону «Євромеблі» 

9 Надрічна 46 0,0962 для обслуговування автокрамниці 

10 Джохара Дудаєва 31-а 0,3949 обслуговування адміністративно-виробничих приміщень 

11  І. Макуха 41-а 0,2063 обслуговування адміністративно-виробничих будівель 

12 В. Стефаника 31 0,0125 для обслуговування автомайстерні 

13 Берегова 22 0,0216 для обслуговування нежитлового приміщення 

14 Височана 34 11,4246 
для обслуговування адміністративно -виробничих будівель і 
споруд 

15 Галицька 124-126 0,0081 для обслуговування торгового павільйону 

 3. Умови конкурсу:  

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, 

робиться відмітка "На конкурс з визначення виконавців робіт з оцінки земельних ділянок" із 

зазначенням об’єктів та дати проведення конкурсу. 

У конверті мають міститися заява та конкурсна пропозиція. 

Конкурсна пропозиція має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням 

податку на додану вартість, а також строк виконання робіт (у календарних днях) та кількість звітів, 

що складені за попередні 24 місяці. 

Прийняття заяв припиняється за три дні до дати проведення конкурсу. 

4. Строк подання конкурсної документації:  

до «17 » лютого 2013р. (включно).   

 5. Поштова адреса, за якою подаються документи:  

вул. Дністровська, 26,  м. Івано-Франківськ,  76004. 

 6. Інформація про проведення конкурсу:  

конкурс відбудеться «20» лютого 2014 року 0 10 годині  по адресу:  

вул. Дністровська, 26,  м. Івано-Франківськ. 

7. Контактні телефони: 

 (0342) 75-46-09.  


