Додаток
ОГОЛОШЕННЯ
Згідно протоколу засідання конкурсної комісії №1 від 27.10.2021 року
Золотоніська міська рада прийняла рішення про організацію та проведення конкурсу з
вибору керуючої компанії індустріальним парком „Золотоноша” в місті Золотоноша,
яким визначено:
Ініціатор конкурсу – Золотоніська міська рада Черкаської області (19702,
Черкаська область, місто Золотоноша, вул. Садовий проїзд, 8).
Концепція індустріального парку „Золотоноша” затверджена Золотоніською
міською радою № 22-39/VII від 25.04.2017 року „Про створення індустріального парку
„Індустріальний парк „Золотоноша” та затвердження Концепції „Індустріальний парк
„Золотоноша”. Розміщена для ознайомлення на сайті Золотоніської міської ради в
розділі „Економіка”, рубрика „Пропозиції інвестору” підрубрика „Індустріальний парк”.
Об’єкти конкурсу:
земельні ділянки в м. Золотоноша площами:
3.7746 га - Кадастровий номер земельної ділянки 7110400000:03:001:0010;
1.5092 га - Кадастровий номер земельної ділянки 7110400000:03:001:0014;
25.9654 га - Кадастровий номер земельної ділянки 7110400000:03:002:0062;
8.0000 га - Кадастровий номер земельної ділянки 7110400000:03:001:0018;
0.6793 га - Кадастровий номер земельної ділянки 7110400000:03:001:0012.
Загальна площа складає 39,93 га
Територія вільна від забудови. Строк використання земельної ділянки у його
межах становить 26 років. Індустріальний парк „Золотоноша” включений до Реєстру
індустріальних (промислових) парків України під № 20.
Основні умови проведення конкурсу:
1. Участь в підведенні інженерних мереж до території індустріального парку та
проведення додаткових інженерно-земельних робіт щодо вирівнювання його території.
2. Облаштування території Індустріального парку „Золотоноша”.
3. Виконання концепції розвитку Індустріального парку „Золотоноша” в місті
Золотоноша.
4. Забезпечення будівництва повного комплексу споруд для ефективного
функціонування виробництва учасників індустріального парку.
5. Обов’язкова реєстрація учасників індустріального парку – юридичних осіб в
місті Золотоноша.
6. Використання земельних ділянок у межах індустріального парку повинно
відбуватись у відповідності до санітарно-епідеміологічних та екологічних вимог.
7. Надання земельної ділянки в оренду на термін дії договору з правом передачі
в суборенду відповідно до чинного законодавства.
8. Забезпечення
постійного
функціонування
індустріального
парку
„Золотоноша”.
Додаткову інформацію щодо конкурсу з вибору керуючої компанії
„Індустріальний парк „Золотоноша” можна отримати у відділі прогнозування та
розвитку громади виконавчого комітету Золотоніської міської ради за адресою: 19702,
Черкаська область, місто Золотоноша, вул. Садовий проїзд, 8, каб. 10,11 електронна

пошта відділу прогнозування та розвитку громади: zolo_economic@ukr.net або за тел.
(04737) 23850.
Оголошення та умови конкурсу опубліковані в місцевій газеті „Златокрай”,
оприлюднені на офіційному сайті міської ради www. http://zolo.gov.ua та сайті
Міністерство розвитку економіки http://www.me.gov.ua.
Розмір реєстраційного внеску складає 1700,00 грн. (реєстраційний внесок
сплачується шляхом безготівкового перерахування коштів на поточний рахунок
ініціатора створення індустріального парку та використовується на організацію та
підготовку проведення конкурсу).
Реквізити для внесення реєстраційного внеску:
Одержувач коштів: ГУК у Черк.обл./тг м.Золотоноша/24060300
Код отримувача: 37930566
Банк отримувач: Казначейство України(ел. адм. подат.)
Номер рахунку (IBAN): UA928999980314050544000023737
Надходження за участь у конкурсі з вибору керуючої компанії
індустріального парку
Код платежу: 24060300
Сума платежу: 1700,00 грн.
Учасники :
1. В електронному або паперовому виді подають заявку про намір взяти участь у
конкурсі на адресу організатора;
2. Отримують в паперовому або електронному вигляді у відділі прогнозування
та розвитку громади виконавчого комітету Золотоніської міської рада (каб.11)
конкурсну документацію та сплачують реєстраційний внесок.
Контактні особи, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками:
Перший заступник міського голови – Масло Олег Михайлович, тел. 0676049962.
Начальник відділу прогнозування та розвитку громади – Остроглазова Вікторія
Володимирівна, тел. 0678924701.
Головний спеціаліст відділу прогнозування та розвитку громади – Дзюбан Вадим
Андрійович, тел. 23850.
Адреса, за якою приймаються повідомлення про наміри участі у конкурсі,
пропозиції від учасників конкурсу, надається конкурсна документація: 19702, Черкаська
область, місто Золотоноша, вул. Садовий проїзд, 8, каб. 10,11 або на електронну
пошту: zolo_economic@ukr.net
Години прийому: понеділок – четвер з 08:00 до 17:15; п’ятниця з 08:00 до 16:00.
Номер телефону: (04737) 23850.
Пропозиції від учасників конкурсу приймаються з дня опублікування оголошення
в місцевій газеті „Златокрай” та на сайті міської ради www. http://zolo.gov.ua до 16-00
год. 08.12.2021.
Розкриття конвертів із поданими пропозиціями буде проводитися о 10-00 год.
09.12.2021 за адресою: 19702, Черкаська область, місто Золотоноша, вул. Садовий
проїзд, 8, зал засідань.

