
Нерухомість 

Продам

  Трикімн.кв., вул.Мамсурова, заг.
пл.45.5 кв.м, 2/2-пов. цегл. буд., балкон, 
потребує капремонту, сантехніку можна 
підвести, 100000грн. (099) 7244680

  Кімнату у секції гуртожитку, велику, 
19.3 кв.м, просп.Відродження, 6/9-пов. 
цегл. буд., євроремонт, вмебльовану, с/в 
на дві сім'ї. Терміново. (095) 4486096; 
(068) 7934779

  Двокімн.кв., 4/9-пов. пан. буд., 
47.5кв.м, р-н ЛПЗ, вул.Бенделіані, є 
вихід на центральну вулицю, хороший 
косметичний ремонт. Можливий обмін 
на будинок поблизу Луцька. (095) 
0387995

  Трикімн.кв., вул.Коперніка, 3/3-пов. 
цегл. буд., 78/57/13 кв.м, автономне опа-
лення, камін, жилий стан, 450000грн., від 
власника, торг.   (095) 5785390

  Великий Омеляник, будинок ново-
збудований, 115/60/25 кв.м, 3 кімнати, є 
гараж, земельна ділянка 0.05га, 200м від 
вул.Тарасова, ціна за домовленістю, від 
власника.  (050) 9010229

  Двоповерховий цегляний будинок, 
7х8м, зі зручностями, 5км від Луцька, 
земельна ділянка 0.06га, поряд ліс, 
188000грн. (050) 2676051

  Чернишевського, будинок ново-
будову, 2 поверхи, 278 кв.м, земельна 
ділянка 0.15га. (050) 1360234

  Половину будинку в центрі міста, р-н 
ЗОШ №1, від власника. Розгляну різні 
варіанти. (0332) 293037; (050) 2186070

  Баківці. Терміново будинок 110 кв.м, 
після капремонту, ділянка 0.50га, нова 
сантехніка, підвісні стелі, газ, вода, опа-
лення, двір - бруківка 340 кв.м, бетонний 
паркан, ковані ворота, молодий сад, 
криниця, клумби, бесідка, баня, літня 
кухня, сарай. (066) 4355082

  Продам 2 участка в Боратині по 0,17 
га за новим стадіоном, газ, світло, вода 
(050)9920744

  Городок, земельну ділянку 0.20га під 
забудову та 0.24 с/г призначення, все 
приватизовано, від власника, 60000грн, 
торг. (095) 5785390

  Продається половина будинку в цен-
трі смт Локачі. Загальна площа 80 кв. м. 
Зроблений капітальний ремонт. Є вода, 
газ, автономне опалення, каналізація, 
пластикові вікна. (050)3780433

  Голишів, земельну ділянку під будів-
ництво 0.22га, 7км від Луцька, поряд усі 
комунікації, доїзд асфальтований, марш-
рутки через 40 хвилини, 120000грн. 
(099) 7244680

  Котів Ківерцівського р-ну, дерев'яний 
будинок, 60 кв.м, є сарай, льох, криниця, 
сад, земельна ділянка 0.30га, поряд 
газопровід, 20км до Луцька. (067) 
6734027; (099) 2747412

 ПІДГАЙЦІ, ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ 
0.12ГА, КОМУНІКАЦІЇ ПОРУЧ, ПОРЯД 
НОВОБУДОВИ, ХОРОШИЙ ДОЇЗД. 
(067) 7517738; (066) 0073374

  Воротнів, земельну ділянку 16км 
від Луцька, 0.24га, під забудову, усі 
комунікації поруч, асфальтований доїзд, 
зручне місце розташування. Терміново. 
(095) 5599910

  На межі Боратина та Луцька, земельну 
ділянку під житлову забудову, 0.12га, 
асфальтована дорога, світло, 57000грн. 
(099) 7777718

  Новостав, земельну ділянку 0.12га, на 
березі річки, 10км від центра Луцька, 
Терміново. (050) 6748403

Продам дві земельні ділянки по 25 
сот. під забудову в с.Трилісці та с. 
Топільне Рожищенського р-ну Во-
линської обл. Поряд комунікації, 
асфальтований під’їзд. Ціна по 40 

тис. грн. за кожну. (067) 3320567

  Продам. Або здам в оренду торгі-
вельний павільйон ТЦ "Пасаж". (095) 
0364636

  Продам. Або здам в оренду павіль-
йон-металеву конструкцію 28 кв.м, смт.
Маневичі, ринок "Центральний". (096) 
8905797; (095) 4604112

  Павільйон торговий, на ринку "Лу-
чеськ", 7.5 кв.м. (0332) 255056; (095) 
8699860

  Торгівельне приміщення 47.1 кв.м, р-н 
залізн.вокзалу. (067) 2852759; (050) 
3781792

Здам

  Здам. Кімнату для дівчат-студенток. 
(050) 8689248; (098) 5152496

  Здам. Однокімн.кв., подобово, потиж-
нево, р-н гот."Лучеськ".  (099) 2754297

  Здам. Двокімн.кв., вмебльовану, вул.
Гордіюк. (050) 3781034

Здам в оренду склад 200кв.м., та 
приміщення під офіс у м.Луцьку 
по вул.Потебні поруч складу №3 

"Делівері", після ремонту. (0332) 
260797; (050) 3397002

Зніму

  Квартиру або кімнату для двох учнів 
9-го класу поблизу ліцею на Вишкові. 
(096) 3619667; (099) 3203191

Послуги
  Ремонт телевізорів, встановлення 

кольору та звуку, заміна кінескопу, 
гарантія, виїзд до замовника. (098) 
3770120; (050) 8887903

Виготовляємо металеві та дерев'яні 
конструкції: дачні будинки, бані, 

магазини, кіоски, павільйони, гаражі, 
автонавіси, шиномонтажі, автомийки, 
міні-офіси, ангари та ін. Якість, надій-
ність та вчасні терміни ГАРАНТУЄМО. 
(098) 9071417; (050) 6407504

  Ведення бухгалтерського та податко-
вого обліку для фізичних та юридичних 
осіб на будь-якій системі оподаткування. 
(050) 9534739

  Репетиторство з англійської, 
французької, німецької мови. Цікаві ін-
дивідуальні заняття. Контрольні роботи, 
переклади, якісно, професійно. (0332) 
282116; (095) 3060295; (097) 5782562 

Вартість: Кухні від 1850грн/пог.м, 
шафи-купе від 1500грн/пог.м. Договір, 
гарантія. Виїзд дизайнера, розробка 

проекту, доставка, встановлення - без-
коштовно. (098) 7239028, Луцьк, вул.

Винниченка, 14-а, кімн.16

Кредити до 8000грн без довідки 
про доходи. Безкоштовне і швидке 

оформлення. Кредитуємо під-
приємців і пенсіонерів. "А-Банк", 

м.Луцьк, вул.Винниченка, 25. 
Ліц.№16 від 09.10.2009р., НБУ. 
(066) 4869012; (096) 7438977, 

Микола

Пам’ятники. Виготовлення, вста-
новлення, гарантія, розстрочка без 
переплати, догляд. м. Луцьк, вул. Б. 

Хмельницького, 34. (0332) 28-50-31; 
(0332) 28-72-28; (097) 323-90-75

Усунення засмічень, видалення жиру, 
бруду та нальоту. Гарантія якості. 
(050) 7360805; (096) 4996132

  Реставрація та ремонт м'яких меблів, 
з гарантією. (063) 6201867; (067) 
3021203

 М'які меблі, виготовляємо дивани, 
ліжка, з шкіри, тканини будь-якого  
дизайну та розмірів. (063) 6201867; 
(067) 3021203

Меблі на замовлення. Виготовля-
ємо: кухні, шафи-купе, спальні, ві-

тальні дитячі кімнати, офісні меблі, 
комоди, бесідки. А також меблі 
з натурального дерева. (096) 

6853140, Дмитро

  Надаю послуги зі збирання СОЇ 
комбайном "Дронінборг-8500", жатка 6м, 
січкарня. (099) 3010580

  Пам'ятники! Виготовлення, вста-
новлення, оформлення. З мармурової 
крихти та натурального каменю. До-
ставка безкоштовна. (095) 1285106; 
(098) 5022024; (099) 2620282, Луцьк, вул.
Рівненська, 54/5, ПОГ "Меморіал-Груп"

  Виготовляємо гаражі будь-яких розмі-
рів: металеві, оцинковані, з кольорового 
металопрофілю. Доставка та встанов-
лення. (098) 9071417; (050) 6407504

  Професійна відео та фотозйомка 
весіль. Формат Full HD. Деталі за теле-
фоном. vk.com/nvstudioby  (097) 
8096912; (050) 2059092

  Відео-, фотозйомка урочистих по-
дій. Виготовлення альбомів, виїзд по 
області. www.Youtube 11jodya. (050) 
1772873, Ігор; (097) 6107769

Автомото
  Продам. Мотоцикл ZS50F, пробіг 

1000км, ціна договірна. (095) 6807988; 
(095) 1804625

  Продам. ВАЗ-21093 2007р., куплений 
у 2008р., синій, 1.6л, волинська реєстра-
ція, у хорошому стані, 37500грн, торг. 
(093) 7599292; (050) 1045373

Комбайни зернозбиральні, карто-
плезбиральні, прес-підбирачі, карто-

плекопачки, трактори, косарки та інша 
техніка. (067) 3910253; (066) 8701542 

  Продам. Мачту навантажувача до 
МТЗ, висота підйому 3м, в/п 3т, м.Луцьк.  
(050) 6605959

  Продам. ЗІЛ-131 шасі, бортовий, кунг-
майстерня. (063) 2562256

  Продам. Трактор МТЗ-80 1955р., 
48000грн; фрезу для картоплі 10000грн, 
овочесівалку 10000грн. Верстат токар-
ний 16000грн. (067) 7198148

  Продам. Трактори Т-25 1980-1996р., 
пригнані, з Польщі, у хорошому стані. 
Плуги, культиватори, можлива доставка.  
(067) 3610506; (067) 2862999

  Продам. Тракторну косарку, в-ва 
Польщі, сівалку 15-ти рядну, Польща, 
причіп одновісний тракторний. (050) 
2103932

Будівництво
  Продам. Ракушняк кримський. До-

ставка. (050) 3785008

  Продам. Металочерепицю, метало-
профіль, комплектуючі різних країн-ви-
робників, широкий вибір, низькі ціни. 
Заміри, кошторис, доставка безкоштов-
на. (050) 7015157; (068) 0274679

Продам будівельні блоки, 
блоки "рваний камінь", бруківка, 

залізобетонні огорожі. Висока 
якість, доставка. (050) 3780078, 

(098)0800078

  Виготовлення та встановлення 
дерев'яних сходів з різних порід дереви-
ни, за індивідуальними замовленнями. 
Власне виробництво, заміри, помірні 
ціни. (099) 9246770, www.lioksa-mebli.
at.ua

  Дошки обрізні та необрізні, балки, 
крокви, свіжопил та сухі, дрова, власне 
виробництво, м.Луцьк, просп.Перемоги, 
20. (099) 5010907; (097) 7348322

  Продам. Гараж металевий - дачний 
будинок (торговий кіоск). Шпали залізо-
бетонні; двотаври металеві, труби; дуб 
кругляк. (0332) 757593; (067) 3329246

Французькі натяжні стелі, 80 грн. м 
кв. (0332) 251097, (050) 3781732, 

(050)4380766

  Бруківка вібропресована, виго-
товлення та професійне вкладання з 
вібротрамбовкою. Низькі ціни, доставка. 
Цемент, щебінь, відсів. (099) 4937752; 
(093) 7165575

Відомості.інфо

№40 (680)

3 - 9 жовтня 2013 року

http://www.vidomosti.info/ Магазин10

«Адміністративні послуги:  спрощений доступ через пошту»
Шановні Волиняни!

Запрошуємо Вас скористатись новою послугою «Адміністративні послуги: 
спрощений доступ через пошту» в усіх  відділеннях поштового зв’язку Волинської 
області.
Тепер Ви маєте змогу оформити необхідний документ через поштове відділення, 
або навіть не виходячи з дому, через Вашого листоношу.
За Вашим бажанням, замовлений документ можна отримати у відділенні пошто-
вого зв’язку, або листоноша доставить його Вам додому (не забудьте зазначити це 
у заяві на одержання послуг).
Тобто у поштових відділення Волинської дирекції УДППЗ «Укрпошта» можна по-
дати заяву та пакет документів для отримання адміністративних послуг. Перелік 
найбільш популярних  нараховує 10 послуг:
1. Виплата компенсації на придбання твердого палива та скрапленого газу.
2. Призначення житлових субсидій для відшкодування витрат на оплату житло-

во-комунальних послуг та придбання скрапленого газу, твердого та рідкого 
пічного побутового палива.

3. Встановлення статусу та видача посвідчення «Ветеран праці».
4. Встановлення статусу та видача посвідчення «Дитина війни».
5. Встановлення статусу та видача посвідчення «Батьків та дитини з багатодітної 

сім’ї».
6. Виплата компенсації за невикористані путівки на санаторно-курортне лікуван-

ня, оздоровлення інвалідам та деяким категоріям громадян.
7. Державна реєстрація фізичної особи, яка має намір стати підприємцем.
8. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною осо-

бою-підприємцем.
9. Державна реєстрація юридичної особи.
10. Державна реєстрація припинення юридичної особи.
У приміщенні відділення Ви знайдете вичерпну інформацію про адміністративні 
послуги. Компетентний співробітник пошти допоможе Вам заповнити всі необхід-
ні бланки заяв, ознайомить з правилами та порядком оформлення .

Ми працюємо для Вас!
Волинська дирекція УДППЗ «Укрпошта»

Волинська філія ТОВ «Укрспецторг групп» (43021, м. Луцьк, вул. Ів. Фран-
ка,44) проводить прилюдні торги з реалізації майна, що є предметом 

іпотеки, а саме:
Лот №1 Будівля  бару на 120 посадочних місць з магазином загальною площею 
319,7 кв.м.на земельній ділянці площею 0,0251га. за адресою: смт.Стара Вижівка, 
вул.Коцюбинського,15. Будівля двоповерхова. Площа по першому поверсі – 
154,1кв.м., по другому поверсі – 165,6кв.м. Стіни-блоки обкладені цеглою, ошту-
катурені, перегородки цегляні, покрівля – металочерепиця, підлога – бетонна, 
керамічна плитка, двері вхідні – металеві, міжкімнатні – деревяні, вікна  - метало-
пластикові. Право власності – Свідоцтво про право власності та Державний акт на 
право власності на земельну ділянку. Стартова (початкова) ціна – 766 677,00грн. 
без ПДВ. Гарантійний внесок в сумі  38 333,85грн. без ПДВ. Прилюдні торги від-
будуться 21.10.2013 об  10год. 00 хв. за адресою: м. Рожище, вул. Незалежності,24. 
Лот №1 Будівля картоплесховища, загальною площею 1350,6 кв.м., 1975 року 
будівництва. Будівля картоплесховища, загальною площею 1350,6 кв.м., 1975 
року будівництва,яка знаходиться в с. Мирославка, Рожищенського р-н., стіни-
цегла, перекриття-залізобетонні плити, фундамент - бетонний, право власності 
- свідоцтво про право власності 89, від 22. 12. 2003 року. Стартова (початкова) 
ціна – 320 071,05грн. без ПДВ. Гарантійний внесок у сумі  16 003,55грн. без ПДВ. 
Прилюдні торги відбудуться 21.10.2013 об  14год. 00 хв. за адресою: смт.Стара Ви-
жівка, вул.Жовтнева,3а. Кінцевий термін реєстрації для участі у прилюдних торгах 
припиняється за годину до початку проведення торгів по кожному лоту. Оплата 
гарантійного внеску - на р/р 26000013006122 АТ “Сбербанк Росії”, МФО 320627, 
код ЄДРПОУ 36303404. Одержувач:  ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП». Організатор при-
людних торгів Волинська філія ТОВ «Укрспецторг групп» (43021, м. Луцьк, вул. Ів. 
Франка, 44). Довідки за телефоном: (098)1277714.

Найменування організатора земельних торгів: 
Зимнівська сільська рада Володимир-Волин-
ського району Волинської області. 
Місцезнаходження: вул. Монастирська, 27, 
с.Зимне, Володимир-Волинського району 
Волинської області.
Лот 1. Набуття права оренди терміном на 
25 років земельної ділянки площею 8,5403 
га в тому числі: 7,9121га (ставок); 0,6282 га 
(пасовища)
Характеристика лота: 
місце розташування земельної ділянки: с. 
Горичів, урочище „біля Гапки”, Володимир-
Волинський район, Волинська область. площа 
8,5403 га; кадастровий номер земельної 
ділянки 0720582002:02:001:0109.
Цільове призначення земельної ділянки: для 
рибогосподарських потреб.
Умови договору оренди земельної ділянки, 
який укладається на земельних торгах:
договір оренди земельної ділянки уклада-
ється між організатором земельних торгів 
і переможцем безпосередньо в день про-
ведення торгів;
не пізніше трьох банківських днів з дня 
укладання договору оренди земельної ді-
лянки, переможець торгів проводить повний 
розрахунок за придбаний лот.
Переможець торгів відшкодовує в день 
проведення торгів, витрати, понесені на 
підготовку та проведення земельних торгів 
згідно рішення Зимнівської сільської ради 
№26/16 від 19.09.2013 р.
Початкова ціна лоту – 12529,00 грн. 
З питань детального ознайомлення з тех-
нічною документацією на земельну ділянку, 
додаткового ознайомлення з містобудівними 
умовами і обмеженнями забудови земельної 
ділянки, умовами та текстом договору оренди 
земельної ділянки, що пропонується укласти 
на торгах, звертатись за адресою: вул. Монас-
тирська, 27, с.Зимне, Володимир-Волинського 
району Волинської області в робочі дні з 9.00 
год. до 17.15 год., в п'ятницю — до 16 год. 
тел. (03342) 95-131. Контактна особа Католик 
В’ячеслав Артурович.
Місце проведення земельних торгів: вул. 
Монастирська, 27, с.Зимне, Володимир-
Волинського району Волинської області 
(сесійний зал).
Дата і час проведення земельних торгів: 4 
листопада 2013 року об 11.00
Переможець аукціону зобов’язується:
- укласти Договір оренди земельної ділянки в 
день проведення торгів з обов’язковим його 
нотаріальним посвідченням;
- оплатити повну вартість річної орендної 
плати за земельну ділянку протягом трьох 
банківських днів з дня укладання договору 
оренди земельної ділянки та за інформаційне 
повідомлення в ЗМІ.;
- в день проведення торгів оплатити ви-
трати понесені на підготовку та проведення 
земельних торгів згідно рішення Зимнівської 
сільської ради №26/16 від 19.09.2013 р.
Розмір реєстраційного внеску: 573,50 грн.в 

т.ч. ПДВ 20% за реєстрацію заяви.
Розмір гарантійного внеску: 626,450 грн. без 
ПДВ (5% від початкової ціни лоту).
Виконавець земельних торгів: ТБ «Універ-
сальна товарно-сировинна біржа» в особі 
брокерської контори №2 ТБ «УТСБ» – філія 
«Волинський аукціонний центр» ПАТ ДАК 
«НМАЦ».
Місцезнаходження: вул.Мельнична, 13, м. 
Луцьк.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 
21733635.
Заяви на участь в торгах приймаються в 
робочі дні з 9.00 год. до 13.00 год. та з 14.00 
год. до 17.00 год.
Кінцевий день приймання заяв - 29 жовтня 
2013 року 17.00 год.
Порядок сплати реєстраційного та гаран-
тійного внесків: реєстраційний внесок за 
реєстрацію заяви вноситься на: рахунок 
26006126492 у ПАТ «Український професійний 
банк» у м. Києві, МФО: 300205, код ЄДРПОУ: 
32069037; гарантійний внесок вноситься 
на: п/р 2600112649 у ПАТ «Український про-
фесійний банк» у м. Києві, МФО: 300205, код 
ЄДРПОУ: 32069037.
Ознайомитись з проектом Договору оренди 
земельної ділянки, що пропонується укласти 
на торгах, містобудівними умовами і обме-
женнями забудови земельної ділянки можна 
також на сайті Виконавця за адресою: http://
vac.lutsk.ua , а також на офіційному веб-сайті 
Держземагенства України (http://torgy.dazru.
gov.ua)
З питань подачі документів для участі в аук-
ціоні, укладення договору про умови участі 
в аукціоні та для отримання іншої додаткової 
інформації звертатись до брокерської 
контори №2 ТБ «УТСБ» – філія «Волинський 
аукціонний центр» ПАТ ДАК «НМАЦ» у 
робочі дні з 09.00 год. до 13.00 год. та з 14.00 
год. до 17.00 год. за адресою: м. Луцьк, вул. 
Мельнична, 13. Контактна особа: начальник 
відділу аукціонної діяльності – Мельничук 
Мирослава Степанівна, тел. (0332) 244-188.

Текст договору, що пропонується укласти 
на торгах
ДОГОВІР оренди земельної ділянки
с Зимне „____” ___________ 2013 року
Сторони:
Орендодавець: Зимнівська сільська рада в 
особі сільського голови Католика В'ячеслава
Артуровича, з однієї сторони, та Орендар: 
з другої, уклали цей договір про нижче 
наведене:
Предмет Договору
1. Орендодавець надає,а Орендар приймає 
в строкове платне користування земельну 
ділянку для рибогосподарських потреб, яка 
знаходиться в урочищі «біля Гапки» с.Горичів 
Зимнівської сільської ради Володимир-Волин-
ського району Волинської області на підставі
Об'єкт оренди
В оренду передасться земельна ділянка за-
гальною площею 8,5404 гектара. В тому числі

7,9122 під ставком, 0,6282 га під прибереж-
ною смугою (пасовище)
На земельній ділянці знаходяться об'єкти 
нерухомого майна: відсутні .
Земельна ділянка передається в оренду 
разом: немає.
Нормативна грошова оцінка земельної ді-
лянки становить: 878015,50.
Земельна ділянка, яка передається в оренду, 
має такі недоліки, що можуть, перешко-
джати її
ефективному використанню: недоліків, які 
могли б перешкоджати ефективному ви-
користанню
земельної ділянки за цільовим призначенням, 
не виявлено.
Інші особливості об'єкта оренди, які можу і ь 
вплинути на орендні відносини: немає
Строк дії Договору
8. Договір укладено на 25 років. Після 
закінчення строку Договору Орендар має 
переважне право поновлення його на новий 
строк. У ньому разі Орендар повинен не 
пізніше ніж за 30 днів до закінчення строку дії 
Договору повідомити письмово Орендодавця 
про намір продовжиш його дію.
Орендна плата
9. Орендна плата вноситься Орендарем у 
формі та розмірі у грошовій формі в розмірі
12529грн за 1 рік та вноситься на розрахунко-
вий рахунок 33214815700015. 
10. Обчислення розміру орендної плати за 
землю здійснюється з урахуванням індексів 
інфляції.
11. Орендна плата вноситься у такі строки 
згідно чинного законодавства.
Передача продукції та падання послуг в 
рахунок орендної плати оформляється
відповідними актами.
Розмір орендної плати переглядається згідно 
чинного законодавства у разі:
- зміни умов господарювання, передбачених 
Договором;
- зміни розмірів земельного податку, підви-
щення цін, тарифів, у тому числі внаслідок 
інфляції;
- погіршення стану орендованої земельної ді-
лянки не з вини Орендаря, що підтверджено 
документами;
- в інших випадках, передбачених законом.
14. У разі невнесення орендної плані у строки, 
визначені цим Договором. справляється пеня
у розмірі 20% ставки НБУ несплаченої суми за 
кожний день прострочення.
Умови використання земельної ділянки
Земельна ділянка передається в оренду для 
рибогосподарських потреб. 
Цільове призначення земельної ділянки: для 
рибогосподарських потреб.
Умови збереження стану об'єкта оренди - згід-
но Закону "Про ореаду землі" Умови і строки 
передачі земельної ділянки її оренду
Передача земельної ділянки в оренду 
здійснюється з розроблення проекту земле-
устрою щодо відведення земельної ділянки. 
Продаж права оренди на земельних торгах

Інші умови передачі земельної ділянки в 
оренду заборона зміни цільового призна-
чення земельної ділянки.
Передача земельної ділянки Орендарю здій-
снюється у тижневий строк після державної 
реєстрації цього Договору за актом її при-
ймання-передачі.
Умови повернення земельної ділянки
21. Після припинення дії Договору Орендар 
повертає Орендодавцеві земельну ділянку у 
стані, не гіршому порівняно з тим, у якому він 
одержав її в оренду.
Орендодавець у разі погіршення корисних 
властивостей орендованої земельної ділянки. 
пов'язаних із зміною її стану має право на від-
шкодування збитків у розмірі, визначеному 
сторонами. Якщо сторонами не досягнуто 
згоди про розмір відшкодування збитків. спір 
розв'язується у судовому порядку.
Здійснені Орендарем без згоди Орендодавця 
витрати та поліпшення орендованої земель-
ної ділянки, які неможливо відокремити без 
заподіяння шкоди цій ділянці, не підлягають 
відшкодуванню.
Поліпшення стану земельної ділянки, прове-
дені Орендарем за письмовою згодою з Орен-
додавцем землі, підлягають відшкодуванню. 
Умови, обсяги і строки відшкодування 
Орендарю витрат за проведені ним поліпшен-
ня стану земельної ділянки визначаються 
окремою угодою сторін.
Орендар має право на відшкодування 
збитків, заподіяних унаслідок невиконання 
Орендодавцем зобов'язань, передбачених 
ним Договором.
Збитками вважаються:
- фактичні втрати, яких Орендар зазнав у 
зв'язку з невиконанням або неналежним 
виконанням умов Договору Орендодавцем, 
а також витрати, які Орендар здійснив або 
повинен здійснити для відновлення свого 
порушеного права;
- доходи, які Орендар міг би реально отрима-
ти її разі належного виконання Орендодав-
цем умов Договору.
25. Розмір фактичних витрат Орендаря 
визначається на підставі документально під-
тверджених даних.
Обмеження (обтяження) щодо використання 
земельної ділянки
На орендовану земельну ділянку не встанов-
лено обмеження (обтяжень)
Передача в оренду земельної ділянки не є 
підставою для припинення або зміни об-
межень (обтяжень) та інших прав третіх осіб 
на цю ділянку.
Інші права та обов'язки сторін*
* Визначаються відповідно до Закону України 
"Про оренду землі"
28. Права Орендодавця: використання 
земельної ділянки за цільовим призначенням 
згідно з договором оренди; дотриманням 
екологічної безпеки землекористування, 
дотримання державних стандартів, норм і 
правил, у тому числі місцевих правил забудо-
ви наеелених пунктів; своєчасного внесення 

орендної плати.
29. Обов'язки Орендодавця, передати у 
користування земельну ділянку в стані, що 
відповідає умовам цього договору
При передачі земельної ділянки в оренду за-
безпечувати відповідно до закону реалізацію 
прав третіх осіб щодо орендної земельної 
ділянки;
не вчиняти дій, які нерешкоджали орендарю 
користуватися opeндованою земельною
ділянкою.
Попередити орендаря про особливі влас-
тивості та недоліки земельної ділянки, які в 
процесі її використання можуть спричинити 
екологічно небезпечні наслідки для довкілля 
або призвести до погіршення стану самого 
об'єкта оренди.
30. Права Орендаря:
самостійно господарювати на землі з дотри-
манням умов договору оренди землі;
31 Обов'язки Орендаря:
приступити до використання земельної ділян-
ки у строки . встановлені договором оренди 
землі, зареєстрованим в установленому 
законом порядку:
Ризик випадкового знищення або пошко-
дження об'єкта оренди чи його частини
32. Ризик випадкового знищення або по-
шкодження об'єкта оренди чи його частини 
несе Орендар.
Страхування об'єкта оренди
Згідно з цим Договором об'єкт оренди не під-
лягає страхуванню на весь період дії цього
договора.
Страхування об'єкта оренди здійснює 
Орендар.
Сторони домовилися про те, що у разі 
невиконання свого обов’язку стороною, 
яка повинна згідно з цим Договором застра-
хувати об'єкт оренди, друга сторона може 
застрахувати його і вимагати відшкодування 
витрат на страхування.
Зміна умов Договору і припинення його дії
36. Зміна умов Договору здійснюється у пись-
мовій формі за взаємною згодою сторін.
У разі недосягнення згоди щодо зміни умов 
Договору спір розв'язується у судовому 
порядку.
37. Дія Договору припиняється у разі:
- закінчення строку, на який його було 
укладено;
- викупу земельної ділянки для суспільних по-
треб або примусового відчуження земельної 
ділянки з мотивів суспільної необхідності в 
порядку, встановленому законом;
- ліквідації юридичної особи-Орендаря. До-
говір припиняється також в інших випадках, 
передбачених законом .
38. Дія Договору припиняється шляхом його 
розірвання за:
- взаємною згодою сторін;
- рішенням суду на вимогу однієї із сторін 
у наслідок невиконання другою стороною 
обов'язків, передбачених Договором.
- внаслідок випадкового знищення, по-
шкодження орендованої земельної ділянки, 

яке істотно перешкоджає її використанню, а 
також з інших підстав, визначених законом.
39. Розірвання Договору оренди землі в одно-
сторонньому порядку не допускається. 
Умовами розірвання Договору в односторон-
ньому порядку є
40. Перехід права власності на орендовану 
земельну ділянку до другої особи, а також 
реорганізація юридичної особи-Орендаря не 
є підставою для зміни умов або розірвання 
Договору.
Право на орендовану земельну ділянку у разі 
смерті фізичної особи Орендаря, засудження 
або обмеження її дієздатності за рішенням 
суду переходить до спадкоємців або інших 
осіб, які використовують цю земельну ділянку 
разом з Орендарем.
Відповідальність сторін за невиконання або 
неналежне виконання Договору
За невиконання або неналежне виконання 
Договору сторони несуть відповідальність 
відповідно до закону та цього Договору 
сторона, яка порушила зобов'язання, звільня-
ється від відповідальності, якщо вона доведе, 
що це порушення сталося не з її вини.
Прикінцеві положення
43. Цей договір набирає чинності після 
підписання сторонами та його державної 
реєстрації.
Цей договір укладено у трьох примірниках, 
що мають однакову юридичну силу, один з 
яких знаходиться в Орендодавця, другий - в 
Орендаря, третій в органі, який провів його 
державну реєстрацію.
Невід’ємними частинами Договору є:
план або схема земельної ділянки;
акт визначення меж земельної ділянки в на-
турі (на місцевості);
акт приймання-передачі об'єкта оренди;
проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки.
Реквізити сторін
Орендодавець
Зимнівська сільська рада в особі голови 
Католик В 'ячеслав Артурович
Оренда
Місцезнаходження юридичної особи 44700, 
Волинська область, Володимир-Волинський 
район с.Зимне, вул.Монастирська,27
 Ідентифікаційний код
04334815
Підписи сторін :
Орендодавець В. Католик
М.П.
Орендар 
М.П. 
Договір зареєстрований
______________________ реєстр земель 
вчинено запис від _________ 2013 року
за № ___________
М.П.
__________ (підпис) (ініціали та прізвище 
посадової особи, яка провела держави) 
реєстрацію)

Інформація Зимнівської сільської ради Володимир-Волинського району Волинської області про проведення земельних торгів


