
Нерухомість

Продам

  Однокімн.кв., новобудову, вул.Черни-
шевського, 4/6-пов. цегл. буд., 36.6 кв.м, 
стяжка, штукатурка, пластикові вікна, 
ліфт, автономне опалення, 205000грн.
(050) 4382568; (093) 5466869

  Двокімн.кв., м.Луцьк, вул.Шота Руста-
велі, 5/9-пов. цегл. буд., 50 кв.м, кухня 
з ремонтом, повністю вмебльовану. Роз-
винута інфраструктура, 330000грн, торг. 
Власник.(067) 3340844

  Трикімн.кв., Луцьк, вул.Мамсурова 
9-а, заг.пл.45.5 кв.м, 2/2-пов. цегл. буд., 
балкон, потребує капремонту, сантех-
ніки, 100000грн.(0332) 261705; (099) 
7244680; (099) 7244669

  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

  Будинок с.Прилуцьке, новобудова, 
євроремонт, світло, газ, вода, земельна 
ділянка 0.18га, паркан, сад, від власни-
ка, 920000грн.(050) 3782371

  Луцьк, будинок 140 кв.м, р-н вул.
Чернишевського, з оциліндрованого 
брусу, мансардного типу, євровікна, 
монолітний фундамент, накритий 
металочерепицею, проводка, плитка, 
частково ремонт, стяжка, каналізація. 
Терміново, 260000грн.(050) 2440024; 
(097) 3678359

  Будинок, 12км від Луцька, 
с.Городниця, дерев'яно-шлаковий, 70 
кв.м, 3 кімнати, газ, світло, надвірні 
споруди, льох, земельна ділянка 0.18га, 
приватизований, від власника.(095) 
8517608

  ЛИПИНИ, БУДИНОК ПІВТОРА-
ПОВЕРХОВИЙ, З МАНСАРДОЮ, ЗАГ.
ПЛ.120 КВ.М, 2 КУХНІ, СВЕРДЛО-
ВИНА, ЛЬОХ, ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА 
0.12ГА, УСІ КОМУНІКАЦІЇ, ГЛУХА 
ЗАГОРОЖА. (050) 2111457

  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

  Приватизовану, земельну ділянку 
0.15га, смт.Рокині, Луцького р-ну (р-н 
школи).(050) 1643407

  Терміново на масиві Боратин, земель-
на ділянка 0.12га, за переїздом ліва 
сторона, торг.(050) 8874748

  Зміїнець, вул.Медична, 34, ділянку 
0.12га: фундамент на будинок, літня 
кухня (кімната, кухня, коридор), гараж, 
льох, теплиця, світло, газ не підклю-
чені до будинку, туалет на вулиці, є 
свердловина (потрібен насос), доїзд 
асфальтований.(066) 0445699

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. Гараж цегляний, 
кооп."транспорт-1", вул.Купріна, 18, 18.8 
кв.м, є підвал та оглядова яма, 48000грн.
(050) 7137475; (095) 1004977

  Боголюби, дві земельні ділянки 
по 0.11га, з документами. Терміново.
(095) 1854343

  Дві земельні суміжні ділянки по 
0.06га, в дачному кооп.Озерце.(050) 
2753964

  Буяни, Луцького р-ну, земельну ді-
лянку 0.30га та невеликий дерев'яний 
шальований будинок, є світло, а води та 
газу нема, ціна за домовленістю.(099) 
5428744; (066) 4213831

  Голишів, земельну ділянку під 
будівництво 0.22га, 7км від Луцька, 
поряд усі комунікації, доїзд асфальто-
ваний, маршрутки через 40 хвилини, 
120000грн.(099) 7244680

  Гірка Полонка, земельну ділянку 
0.10га, поруч траса, річка, гарний 
краєвид. Недорого.(050) 8569694; 
(095) 5610902

  В ЦЕНТРІ МІСТА, (ВУЛ.СУВОРОВА), 
ПРИВАТИЗОВАНІ ПІДВАЛЬНІ ПРИМІ-
ЩЕННЯ, ЗАГ.ПЛ.27 КВ.М, 190000ГРН.
(099) 4096229; (063) 8184529

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

Куплю

  Куплю. Земельну ділянку в ківерців-
ському напрямку (Дачне, Жабка, При-
луцьке, Небіжка, ін.)(050) 9462872; 
(098) 7773358

Здам

  Здам. Однокімн.кв., подобово, по-
тижнево, погодинно, р-н гот."Лучеськ". 
(099) 2754297

В оренду виробничо-складські 
приміщення площею 100-1500 кв.м. 

Бокси для ремонту автомобілів. 
Зручне місце розташування, 

охорона, ціна від 5грн/кв.м. (050) 
3782022

В оренду офісні, виробничі при-
міщення по вул.Запорізькій (р-н 
Теремно), площею від 20 до 100 

кв.м, опалення, зручна транспортна 
розв'язка, автостоянка, цілодобова 

охорона.(066) 4963220; (067) 
2804787

  Здам. Офісне приміщення р-н вул.
Львівської, 400 кв.м, євроремонт, 
Інтернет, охорона, стоянка. Можна під 
фінансову установу або стоматполіклі-
ніку, на території є бокси для вантажних 
а/м.(050) 5441989
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«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 ліку-

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

особою-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»

Найменування організатора земельних 
торгів: Ратнівська районна державна 
адміністрація Волинської області.
Місцезнаходження: Волинська область, 
смт. Ратне, вул. Центральна, буд. 19.
Лот №1: право оренди терміном на 10 
(десять) років земельної ділянки для 
організації складського господарства 
та обслуговування холодильних камер 
площею 1,3122 га.
Характеристика лота:
місце розташування земельної ділянки: 
Волинська область, Ратнівський район, 
Жиричівська сільська рада (за межами 
населеного пункту).
площа 1,3122 га; кадастро-
вий номер земельної ділянки 
0724283000:02:002:0934.
Цільове призначення земельної 
ділянки: для організації складського 
господарства та обслуговування холо-
дильних камер.
Умови договору оренди земельної ді-
лянки, який укладається на земельних 
торгах:
1. Договір оренди земельної ділянки 
укладається між організатором земель-
них торгів і переможцем безпосеред-
ньо в день проведення торгів.
2. Не пізніше трьох банківських днів 
з дня укладання договору оренди 
земельної ділянки, переможець торгів 
проводить повний розрахунок за при-
дбаний лот.
Стартова ціна лота: 25810,57 грн. 
(двадцять п’ять тисяч вісімсот десять 
гривень 57 копійок), без ПДВ.
З питань детального ознайомлення з 
технічною документацією на земельні 
ділянки, додаткового ознайомлення з 
містобудівними умовами і обмеження-
ми забудови земельної ділянки, умова-
ми та текстом договору оренди земель-
ної ділянки, що пропонується укласти 
на торгах, звертатись за адресою: 
Волинська область, вул. Центральна, 
смт. Ратне, буд. 19, в робочі дні з 09.00 
год. до 17.15 год., в п'ятницю – до 16.00 
год. тел. (03366) 21409. Контактна особа 
Михалевич Микола Федорович.
Місце проведення земельних торгів: 
Волинська область, смт. Ратне, вул. 
Центральна, буд. 19 (зал засідань).
Дата і час проведення земельних тор-
гів: 26 листопада 2013 року об 11.00
Переможець аукціону зобов’язується:
- укласти Договір оренди земельної 
ділянки в день проведення торгів з 
обов’язковим його нотаріальним по-
свідченням;
- кожний учасник аукціону укладає до-
говір з товарною біржею «Універсальна 
товарно-сировинна біржа» про умови 
участі в аукціоні;
- витрати на підготовку та проведення 
земельних торгів відшкодовує пере-
можець торгів, згідно Розпорядження 
Ратнівської РДА від 01.10.2013 №314.
Розмір реєстраційного внеску: 573,50 
грн. (п’ятсот сімдесят три гривні 50 
копійок), з урахуванням ПДВ, за реє-
страцію заяви.
Розмір гарантійного внеску (5% від 
стартової ціни лота): 1290,53 грн. (одна 
тисяча двісті дев’яносто гривень 53 
копійки), без ПДВ.
Виконавець земельних торгів: ТБ «Уні-
версальна товарно-сировинна біржа» 
в особі брокерської контори №2 ТБ 
«УТСБ» – філія «Волинський аукціонний 
центр» ПАТ ДАК «НМАЦ».
Місцезнаходження: м. Луцьк, вул. Мель-
нична, буд. 13.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 
21733635.
Заяви на участь в торгах приймаються в 
робочі дні з 09.00 год. до 13.00 год. та з 
14.00 год. до 17.00 год.
Кінцевий день приймання заяв: 20 
листопада 2013 року, 17.00.
Порядок сплати реєстраційного та 
гарантійного внесків: реєстраційний 
внесок за реєстрацію заяви вноситься 
на: рахунок 26006126492 у ПАТ «Укра-
їнський 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 пропо-
нується укласти на торгах, містобу-
дівними умовами і обмеженнями 
забудови земельної ділянки можна на 
сайті Виконавця за адресою: http://vac.
lutsk.ua, а також на офіційному сайті 
Держземагенства України (http://torgy.
dazru.gov.ua).
З питань подачі документів для участі в 
аукціоні, укладення договору про умо-
ви 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, буд. 13. Контактна особа: 
начальник відділу аукціонної діяльності 
– Мельничук Мирослава Степанівна, 
тел. (0332) 24-41-88.
Текст договору, що пропонується 
укласти на торгах
ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету 
Міністрів України від 3 березня 2004р. 
№220

ДОГОВІР
оренди  землі

___смт.Ратне___      «       »              2013 р.                       
(місце укладання)
Орендодавець (уповноважена ним 
особа)    Ратнівська районна державна 
адміністрація,  в особі голови Лавре-
нюка В’ячеслава Володимировича                                                                                                                                  
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної 
особи) найменування юридичної 
особи)
з одного боку та орендар _________
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної 
особи)    (найменування юридичної 
особи)
_______________
з другого боку , уклали цей договір про 
нижченаведене:                  

Предмет  договору
1.Орендодавець надає, а орендар при-
ймає в строкове платне користування 
земельну ділянку, що знаходиться  
за адресою: Волинська область, 
Ратнівський район район, Жиричівська 
сільська рада (за межами населеного 
пункту___________________

Об’єкт  оренди
2.  В оренду передається земельна 
ділянка загальною площею 1,3122 га                                                                                                                  
(гектарів)
  у тому числі _______________
(площа та якісні характеристики земель 
окремих категорій
______________________________
за їх складом та видами угідь – рілля. 
сіножаті, пасовища. багаторічні на-
садження тощо)
3. На земельній ділянці знаходяться 
об’єкти нерухомого майна 
відсутні
(перелік, характеристика і стан будин-
ків, будівель, споруд та інших об’єктів)
 а також інші об’єкти інфраструктури 
відсутні
(перелік, характеристика і стан лінійних 
споруд, інших об’єктів інфраструкту-
ри, у тому числі доріг, майданчиків з 
твердим покриттям, меліоративних 
систем тощо)
4. Земельна ділянка передається в 
оренду разом з
відсутні 
(перелік, характеристика і стан будин-
ків, будівель, споруд та інших об’єктів)
5. Нормативна грошова оцінка 
земельної ділянки становить 645264,25 
гривень.
6. Земельна ділянка , яка передається 
в оренду, має такі недоліки, що можуть 
перешкоджати її ефективному ви-
користанню
відсутні
7.Інші особливості об’єкта оренди, які 
можуть вплинути на орендні відносини 

відсутні
Строк дії договору
 8.  Договір укладено на 
10 (десять) років. (у разі укладення 
договору оренди землі для ведення 
товарного сільськогосподарського ви-
робництва- з урахуванням ротації куль-
тур згідно з проектом землеустрою).
Після закінчення строку договору 
орендар має переважне право поно-
вити його  на новий строк. У цьому разі 
орендар повинен не пізніше ніж за _30_ 
днів до закінчення строку дії договору 
повідомити письмово орендодавця 
про намір продовжити його дію .

Орендна  плата
9.  Орендна плата вноситься орендарем 
у формі та розмір 
по результатах торгів
(розмір орендної плати: грошової – у 
гривнях із зазначенням  способів 
внесення за земельні ділянки при-
ватної власності, а за земельні ділянки 
державної або комунальної власності 
також із зазначенням відсотків нор-
мативної грошової оцінки земельної 
ділянки або розміру земельного 
податку; натуральної–перелік, кількість 
або частка продукції одержуваної із 
земельної ділянки,якісні показники 
продукції,місце,умови,порядок.строки 
помтавки;відробіткової-види,обсяги, 
строки і місце надання послуг. види, об-
сяги, строки і місце виконання робіт)
10. Обчислення розміру орендної плати 
за земельні ділянки приватної влас-
ності здійснюється з урахуванням (без 
урахування) індексації. Обчислення 
розміру орендної плати за земельні ді-
лянки державної або комунальної влас-
ності здійснюється з урахуванням їх 
цільового призначення та коефіцієнтів 
індексації, визначених законодавством, 
за затвердженими Кабінетом Міністрів 
України формами, що заповнюються під 
час укладання або зміни умов договору 
оренди чи продовження його дії.         
11. Орендна плата вноситься у такі 
строки – згідно чинного законодавства
12. Передача продукції та надання по-
слуг в рахунок орендної плати оформ-
ляється відповідними актами. 
13. Розмір орендної плати перегляда-
ється – 
згідно чинного законодавства  у разі:
(періодичність)
зміни умов господарювання, перед-
бачених договором;
зміни розмірів земельного подат-
ку, підвищення цін і тарифів, зміни 
коефіцієнтів індексації, визначених 
законодавством;
погіршення стану орендованої земель-
ної ділянки не з вини орендаря, що 
підтверджено документами;
в інших випадках, передбачених за-
коном.
 14. У разі невнесення орендної плати 
у строки, визначені цим договором, 
справляється пеня у розмірі
120% ставки НБУ несплаченої суми за 
кожний день прострочення.

Умови використання земельної 
ділянки

15. Земельна ділянка передається в 
оренду для  для організації складського 
господарства та обслуговування холо-
дильних камер
(мета використання)
16. Цільове призначення земельної 
ділянки  -   для організації складського 
господарства та обслуговування холо-
дильних камер
17. Умови збереження стану об’єкта 
оренди – згідно Закону України “Про 
оренду землі”

Умови і строки передачі земельної 
ділянки в оренду

18. Передача земельної ділянки 
здійснюється без розроблення (з роз-
робленням) проекту її відведення.
(непотрібне закреслити)
Підставою розроблення проекту 
відведення земельної ділянки є: розпо-
рядження  10.02.2012 №64
Організація розроблення проекту від-

ведення земельної ділянки і витрати, 
пов’язані з цим, покладаються на згідно 
чинного законодавства.
19. Інші умови передачі земельної ді-
лянки в оренду – відсутні
20. Передача земельної ділянки орен-
дарю здійснюється у тижневий строк 
після державної реєстрації цього  дого-
вору за актом її приймання – передачі
(строк)

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 відшкодування 
збитків у розмірі, визначеному сторо-
нами. Якщо сторонами не досягнуто 
згоди розміру відшкодування збитків, 
спір розв’язується у судовому порядку.
22. Здійснені орендарем без згоди 
орендодавця витрати на поліпшення 
орендованої земельної ділянки, які 
неможливо відокремити без заподі-
яння шкоди цій ділянці, не підлягають 
відшкодуванню.
23. Поліпшення стану земельної ділян-
ки, проведені орендарем за письмовою 
згодою з орендодавцем землі, підля-
гають (не підлягають) відшкодуванню. 
Умови, обсяги і строки відшкодування 
орендарю витрат за проведені (непо-
трібне закреслити) 
ним поліпшення стану земельної ді-
лянки визначаються окремою угодою 
сторін.
24. Орендар має право на відшкодуван-
ня збитків, заподіяних унаслідок неви-
конання орендодавцем зобов’язань, 
передбачених цим договором.
Збитками вважаються:
фактичні витрати. яких орендар зазнав 
у зв’язку з невиконанням або неналеж-
ним виконанням умов договору орен-
додавцем, а також витрати, які орендар 
здійснив або повинен здійснити для 
відновлення свого порушеного права;
доходи, які орендар міг би реально 
отримати  в разі належного виконання 
орендодавцем умов договору.
25. Розмір фактичних витрат орендаря 
визначається на підставі документаль-
ного підтвердження даних.

Обмеження (обтяження) щодо ви-
користання земельної ділянки

26. На орендовану земельну ділянку 
встановлено (не встановлено) обме-
ження (обтяження) та інші права
(непотрібне закреслити)
третіх осіб  - не встановлено                                                                                                   
(підстави встановлення обмежень 
(обтяжень)
27. Передача в оренду земельної ділян-
ки не є підставою для припинення або 
зміни обмежень (обтяжень) та інших 
прав третіх осіб на цю ділянку.

Інші права та обов’язки сторін*
28. Права орендодавця: вимагати від 
орендаря використання землі за цільо-
вим призначенням.
29. Обов’язки орендодавця: Не втруча-
тися у виробничу діяльність орендаря і 
створювати йому будь-яких перешкод 
при виконанні умов Договору. При 
розірванні Договору в односторонньо-
му порядку відшкодовувати орендарю 
затрати у двократному розмірі та 
упущеної вигоди в повній мірі.
30. Права орендаря: Самостійно ви-
значати напрямки своєї діяльності на 
землі. Переважне право продовження 
дії Договору.
31. Обов’язки орендаря. Підвищувати 
родючість землі та зберігати інші її 
корисні властивості.

Ризик випадкового знищення або 
пошкодження об’єкта оренди чи 

його частини
32. Ризик випадкового знищення або 
пошкодження об’єкта оренди чи його 
частини несе орендар (орендодавець)                                                                                                             

(непотрібне закреслити) 
Страхування об’єкта оренди

33. Згідно з цим договором об’єкт орен-
ди підлягає (не підлягає) страхуванню 
на весь період дії цього договору.(непо-
трібне закреслити)
34. Страхування об’єкта оренди здій-
снює орендар (орендодавець). 
(непотрібне закреслити)
35. Сторони домовилися про те, що 
у разі невиконання свого обов’язку 
стороною, яка повинна згідно з цим 
договором застрахувати 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 письмовій 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;
придбання орендарем земельної ді-
лянки у власність;
викупу земельної ділянки для суспіль-
них потреб або примусового відчужен-
ня земельної ділянки з мотивів      
суспільної необхідності в порядку, 
встановленому законом.
ліквідації юридичної особи – орендаря.
Договір 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 унаслідок невиконання другою 
стороною обов’язків, передбачених 
договором та внаслідок випадкового 
знищення, пошкодження орендованої 
земельної ділянки, яке істотно пере-
шкоджає її використанню, а також з 
інших підстав, визначених законом.
39. Розірвання договору оренди землі в 
односторонньому порядку допускаєть-
ся (не допускається) 
(непотрібне закреслити)
Умовами розірвання договору оренди 
землі в односторонньому порядку є 
____________________________
40. Перехід права власності на орендо-
вану земельну ділянку до другої особи, 
а також реорганізація юридичної особи 
– орендаря є (не є) підставою для зміни 
умов або розірвання договору.
(непотрібне закреслити)
Право на орендовану земельну 
ділянку у разі смерті фізичної  особи – 
орендаря, засудження або обмеження 
її дієздатності за рішенням суду пере-
ходить (не переходить) до спадкоємців 
або інших осіб,
(непотрібне закреслити)
які використовують цю земельну ді-
лянку разом з орендарем.

Відповідальність сторін за неви-
конання або неналежне виконання 

договору
41. За невиконання або неналежне 
виконання договору сторони несуть 
відповідальність відповідно до закону 
та цього договору.
42. Сторона, яка порушила 
зобов’язання, звільняється від відпо-
відальності, якщо вона доведе. що це 
порушення сталося не з її вини.     При-
кінцеві  положення
43. Цей договір набирає цінності після 
підписання сторонами та його держав-
ної реєстрації.
Цей договір набирає чинності після під-
писання сторонами та його державної 
реєстрації
Цей договір укладено у трьох 
примірниках, що мають однакову 
юридичну силу, один з яких зна-
ходиться в орендодавця,другий-в 
орендаря,третій-в органі, який провів 
його державну реєстрацію –                                                                              
______________________________
(назва органу державної реєстрації 

за місцем розташування земельної 
ділянки)
Невід’ємними частинами договору є:
план або схема земельної ділянки;
кадастровий план земельної ділянки з 
відображенням обмежень (обтяжень) 
у її використанні та встановлених 
земельних сервітутів; 
акт визначення меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості):
акт приймання – передачі об’єкта 
оренди:
проект відведення земельної ділянки у 
випадках, передбачених законом
План земельної ділянки, яка переда-
ється в оренду
Опис  меж
Від А до Б__________________________
Від Б до В__________________________
Від В до Г__________________________
Від Г до Д__________________________
Масштаб: 1:______________
Спеціаліст-землевпоряд-
ник:_____________________                                 
Від орендодавця 
___________________________
(підпис)
Від орендаря
___________________________
(підпис)

Реквізити сторін
Орендодавець
Ратнівська районна державна адмі-
ністрація Волинської області, в особі  
голови
Лавренюка В’ячеслава Володимиро-
вича  
(прізвище,ім’я та по батькові фізичної 
особи,паспортні дані
(серія,номер,ким і коли виданий), на-
йменування юридичної
особи, що діє на підставі установчого 
документа
(назва, ким  і коли затверджений), відо-
мості про державну реєстрацію та 
банківські реквізити)
Місце проживання фізичної особи, 
місцезнаходження юридичної особи
44100 смт.Ратне, вул.Центральна, 19
Ратнівський , Волинської області
(індекс, область, район, місто, село, 
вулиця, номер будинку та квартири)
Ідентифікаційний номер
(фізичної особи)
Ідентифікаційний код 04051460
(юридичної особи)

Орендар
(прізвище,ім’я та по батькові фізичної 
особи,паспортні дані
(серія,номер,ким і коли 
виданий),найменування юридичної 
особи, що діє на підставі установчого 
документа (назва, ким  і коли за-
тверджений), відомості про державну 
реєстрацію та банківські реквізити)
Місце проживання фізичної особи, 
місцезнаходження юридичної особи
(індекс, область, район, місто, село, 
вулиця, номер будинку та квартири)
Ідентифікаційний номер
(фізичної особи)
Ідентифікаційний код 
(юридичної особи)

Підписи  сторін
Орендодавець__________ М.П. (за на-
явності печаті)
В.В.Лавренюк  
Орендар_________________ М.П.(за 
наявності печаті)
Договір зареєстровано у _______
(назва органу державної реєстрації 
за місцем розташування земельної 
ділянки)     
про що у Державному реєстрі земель 
вчинено запис від «___» _____ 2013р. за 
№__________________

М.П.________
(підпис) (ініціали та прізвище по-
садової особи, яка провела державну 
реєстрацію)

Інформація Ратнівської районної державної адміністрації Волинської області про проведення земельних торгів

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 Частина підвального приміщення загальною площею 308,6 кв.м. за адре-
сою: м.Володимир-Волинський, вул..Сагайдачного,3. Основна площа – 245,7кв.м, 
допоміжна – 62,9кв.м. Фундамент бетонний, стіни – бетонні блоки і цегла, 
перекриття–з/б панелі, підлога – керамічна плитка. Потребує ремонту. Право 
власності на приміщення – Договір купівлі-продажу. Стартова (початкова) ціна 
–  309 357,00 грн. без ПДВ. Гарантійний внесок у сумі  15 467,85 грн. без ПДВ. При-
людні торги відбудуться 11.11.2013 об  15год. 00 хв. за адресою: м. Володимир-Во-
линський, вул.Ковельська, 35.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». Організа-
тор прилюдних торгів Волинська філія ТОВ «Укрспецторг групп» (43021, м. Луцьк, 
вул. Ів. Франка, 44). Довідки за телефоном: (098)1277714.


