
Нерухомість

Продам

  Однокімн.кв., поблизу РАГСу, 4/9-пов. 
цегл. буд., 36 кв.м. (097) 9965573

  Однокімн.кв., малосімейного типу, вул.
Щусєва 23 кв.м, недорого з євроремонтом, 
без посередників, агенства прохання не 
турбувати. (095) 6518664; (097) 0130898

  Трикімн.кв., р-н Чернишевського, ново-
будову, 97 кв.м, 1-й поверх, євроремонт, 
автономне опалення, підігрів підлоги, 
вмебльована, є можливість добудови, 
подвір'я огороджене, парковка, 3хв. до 
школи, 15хв до центру міста, ціна за до-
мовленістю. (095) 2833023

  Трикімн.кв., Київський майдан, 8/9-пов. 
цегл. буд., ціна за домовленістю. (095) 
5862658

  Трикімн.кв., великогабаритну, заг.пл.116 
кв.м., житлова 77 кв.м., кухня 18 кв.м., вул 
Зацепи, 8/-пов. цегл. буд., електро-опа-
лення, косм. ремонт, 5000грн/кв.м. (099) 
2897182

  Трикімн.кв., С.Полонка, в двоповер-
ховому цегляному будинку, 70 кв.м, є 
прибудова, підвал, місячна квартплата 
відсутня, р-н цукрового заводу, ділянка 
0.02га. (050) 9405888

  Чотирикімн.кв., 8/9-пов. цегл. буд., 
вул.Вавілова, 78 кв.м, кімнати роздільні, 
лоджія, балкон, Можливий обмін на дво 
+ однокімн.кв. або двокімн.кв.+ доплата, 
однокімн.кв. +доплата. (0332) 245355; 
(050) 1889936

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

  Підгайці, поблизу дубнівського кільця, 
біля дороги, земельну ділянку з розпо-
чатим будівництвом, 0.122га, є залитий 
нульовий поверх та цоколь, всі документи, 
є світло, газ за 200м. (099) 7400925

  Гаразджа, будинок цегляний, є газ, вода, 
літня кухня, гараж, льох, земельна ділянка 
0.29га, поблизу дорога, ліс та маршрутна 
зупинка. (063) 6242363

  Цумань, будинок на 2 входи, земельна 
ділянка 0.25га, ціна за домовленістю. 
(0332) 727957; (050) 5226111

  БАКІВЦІ, ТЕРМІНОВО БУДИНОК 110 
КВ.М, КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ, ДІЛЯНКА 
0.50ГА, НАДВІРНІ СПОРУДИ: ЛІТНЯ КУХ-
НЯ, САРАЙ, ПРИМІЩЕННЯ ДЛЯ БАНІ, 
0.25ГА ОГОРОДЖЕНО ЗАЛІЗОБЕТОН-
НИМ ПАРКАНОМ, ДВІР ВИМОЩЕНИЙ 
БРУКІВКОЮ 340 КВ.М. (066) 4355082

  Будинок смт.Мар'янівка, Горохівського 
р-ну. (099) 2197806

  30км від Луцька, будинок новобудову, 
1.5поверхи, без внутрішніх робіт, земельна 
ділянка 0.40га, колонка, ціна договірна. 
(097) 8575762; (099) 0985472; (097) 
8525761

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

  Сенкевичівка Горохівського р-ну, 
будинок, житлова площа 74 кв.м, вода в бу-
динку, газ поруч, земельна ділянка 0.15га. 
Можливий обмін на однокімн.кв. у Луцьку. 
(050) 7314262

  Новосілки, Горохівського р-ну, будинок, 
усі надвірні споруди, город, 35000грн. 
(098) 6274123

  Ківерці, будинок незавершений (на-
крита коробка з вікнами), 200 кв.м, підвал 
на весь будинок, є свердловина, світло, 
газ поруч, ділянка 0.06га. (095) 5178413, 
Олександр

  Луцьк. Поблизу кінотеатру "Промінь", 
будинок 4 кімнати + тимчасівка, гараж, 
2 хліви, ділянка 0.05га, приватизована, 
2 входи, можна на 2 сім'ї, 460000грн або 
продам по частинах, 2 кімнати 220000грн. 
Можливий обмін, оренда. (0332) 243749; 
(066) 6283386

 Муравище, вул.Робітнича, 3, будинок це-
гляний, хлів цегляний, є літня кухня, льох, 
свердловина, земельна ділянка 0.40га. 
(0365) 31793 (Ківерці); (095) 3179498; 
(050) 5838889

  На початку Вишкова, частину будинку 
2кімнати, ділянка 0.05га, 57.3/30/10.7 
кв.м, без ремонту, є підвал, 320000грн та 
приватизовану ділянку під забудову вул.
Журавлина (Чернишевського), комунікації 
поряд, 150000грн, торг, обмін, розглянемо 
варіанти. (050) 1731083; (093) 6543542

  Рованці, поблизу заправки "Укрнафта", 
по 0.10га, 2 ділянки № 15, 16, с.Голишів, 
земельну ділянку 0.1631га, комунікації 
поруч; с.Вербаїв Луцького р-ну, з/д 0.204га, 
комунікації поруч; с.Мстишин, з/д 0.17 + 
0.23га, комунікації поруч. Можл. обмін на 
буси W LT-35, "Мерседес", "Пежо", "Сітроєн", 
"Опель" та ін. МАХІ-бази. (050) 3783171

  Вербаїв, земельну ділянку 0.58га, під 
ведення с/г господарства ОСГ, друга лінія, 
поблизу р.Стир, 102000грн. Можливий 
обмін на буси W LT-35, "Мерседес", "Пежо", 
"Сітроэн", "Опель" та ін., МАХІ-бази. (050) 
3783171

  Рожище, привазовану земельну ділянку 
під забудову 0.08га, ціна за довленістю. 
(095) 9495988

  Земельні ділянки: с.Боратин 0.12га тв у 
с.Хрінники (50м від водосховища). (050) 
9008702

Продам дві земельні ділянки по 
25 сот. під забудову в с.Трилісці та 

с. Топільне Рожищенського р-ну 
Волинської обл. Поряд комунікації, 

асфальтований під’їзд. Ціна по 40 
тис. грн. за кожну. (067) 3320567.

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

  Продам. Гараж приватизований, 
цегляний, 21.1 кв.м, кооп."Автомобіліст-5", 
по вул.Електроапаратній. (099) 4051613; 
(050) 2419316

Здам

  Кімнату в двокімнатній квартирі, просп.
Грушевського, проживання з господарями. 
(050) 5196088, з 10.00 до 18.00

  Подобово однокімн.кв. (095) 5522586

  Здам офісне приміщення по вул.С. Бан-
дери (центр), 13 кв.м, 2-й поверх. (050) 
3787187; (067) 9997214

 ОДНОКІМН.КВ., ПОДОБОВО, В ЦЕН-
ТРІ МІСТА, ЄВРОРЕМОНТ, СУПУТНИКО-
ВЕ ТV. (050) 2645907; (095) 1143128

  Візьму на квартиру дівчат, без господа-
рів, всі зручності. (066) 5141216

  Здам кімнати в приватному будинку, всі 
зручності, частково вмебльовані, побутова 
техніка, без господарів. (066) 5141216

  Здам в оренду дачу, безкоштовно, масив 
Гаразджа, поруч зупинка, город в догляну-
тому стані. (0332) 249559; (066) 5328100

В оренду офісні, виробничі приміщен-
ня по вул.Запорізькій (р-н Теремно), 

площею від 20 до 100 кв.м, опалення, 
зручна транспортна розв'язка, авто-

стоянка, цілодобова охорона. (066) 
4963220; (067) 2804787

  Здам в оренду робочі місця в салоні кра-
си, чоловічий та жіночий зал, манікюрний, 
косметичний кабінет. (066) 9473315; 
(050) 5174011

  Здам в оренду в центрі смт.Ратно, 
нежитлове приміщення, 145 кв.м, можна 
частинами. (067) 6751948

Здам в оренду виробничо-складські 
приміщення площею 100-1500 кв.м. 

Бокси для ремонту автомобілів. Зруч-
не місце розташування, охорона, ціна 

за домовленістю. (050) 3782022

Зніму

  Зніму квартиру на тривалий термін, 
порядна сім'я з дитиною шкільного віку, 
бажано р-н ЛПЗ, розглянемо різні варіан-
ти. (050) 7884400

Послуги

Виготовляємо металеві та дерев'яні кон-
струкції: дачні будинки, бані, магазини, 
кіоски, павільйони, гаражі, автонавіси, 
шиномонтажі, автомийки, міні-офіси, 

ангари та ін. Якість, надійність та вчасні 
терміни ГАРАНТУЄМО. (098) 9071417; 

(050) 6407504

  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

  ВІДПОЧИНОК ВІД ЛЮДСЬКОЇ МЕ-
ТУШНІ БІЛЯ ВЕЛИКОГО ОЗ.ЗГОРАНИ. 
ДЕРЕВ'ЯНИЙ БУДИНОК, ДВО, ТРИ, 
ЧОТИРИМІСНІ КІМНАТИ Є ДУШ, 
САНВУЗОЛ, КУХНЯ, ПОРЯД ЛІС, ОЗЕРО, 
МОЖЛИВІСТЬ ОРЕНДИ ЧОВНА. (095) 
5590142

Вартість: кухні від 1850грн/пог.м, шафи-
купе від 1500грн/пог.м. Договір, гарантія. 

Виїзд дизайнера, розробка проекту, 
доставка, встановлення - безкоштовно. 
(099) 2783674, Луцьк, вул.Винниченка, 

14-а, кімн.16

Кондиціонери та супутникове об-
ладнання. Продаж, монтаж, гарантія, 

обслуговування. (0332) 292900; (066) 
0528940; (050) 8063172

  Пам'ятники! Виготовлення, встанов-
лення, оформлення. З мармурової крихти 
та натурального каменю. Доставка без-
коштовна. (095) 1285106; (098) 5022024; 
(099) 2620282
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Найменування організатора земельних торгів: 
Бихівська сільська рада Любешівського району 
Волинської області 
Місцезнаходження: вул. Шкільна, 11, с. Бихів, 
Любешівського району Волинської області.
Лот №1. Земельна ділянка для будівництва 
та обслуговування закладу торгівлі площею 
0,0288 га. 
Характеристика лота: 
місце розташування земельної ділянки: вул.
Незалежності, 42, с. Бихів, Любешівський район, 
Волинська область;
площа – 0,0288 га; кадастровий номер – 
0723182300:01:001:0275.
Цільове призначення земельної ділянки: для 
будівництва та обслуговування закладу торгівлі.
Умови договору купівлі-продажу, який уклада-
ється на земельних торгах:
Договір купівлі-продажу земельної ділянки 
укладається між організатором земельних 
торгів і переможцем безпосередньо в день 
проведення торгів.

Переможець торгів проводить повний роз-
рахунок за придбаний лот не пізніше трьох 
банківських днів з дня укладання договору 
купівлі-продажу земельної ділянки.
Переможець торгів відшкодовує в день 
проведення торгів, витрати, понесені на під-
готовку та проведення земельних торгів згідно 
рішення Бихівської сільської ради №18/13 від 
17.04.2013р.
Стартова ціна продажу земельної ділянки 
– 6320,64 грн. (шість тисяч триста двадцять 
гривень 64 копійок), без ПДВ. 
З питань детального ознайомлення з технічною 
документацією на земельну ділянку, додатко-
вого ознайомлення з містобудівними умовами 
і обмеженнями забудови земельної ділянки, 
умовами та текстом договору купівлі-продажу 
земельної ділянки, що пропонується укласти 
на торгах, звертатись за адресою: вул. Шкільна, 
11, с. Бихів, Любешівського району Волинської 
області в робочі дні з 09.00 год. до 17.15 год., 
в п’ятницю – до 16.00 год., тел. (03362) 94631, 

контактна особа – Смаль Любов Юхимівна.
Місце проведення земельних торгів: вул. 
Шкільна, 11, с. Бихів, Любешівського району Во-
линської області (приміщення сільської ради).
Дата і час проведення земельних торгів: 09 
вересня 2013 року об 11.00.
Переможець аукціону зобов’язується:
- укласти Договір купівлі-продажу земельної ді-
лянки в день проведення торгів з обов’язковим 
його нотаріальним посвідченням;
- оплатити повну вартість придбаної земельної 
ділянки протягом трьох банківських днів з дня 
укладання договору купівлі-продажу земельної 
ділянки;
- в день проведення торгів оплатити витрати 
понесені на  підготовку та проведення земель-
них торгів згідно рішення Бихівської сільської 
ради №18/13 від 17.04.2013р.
Розмір реєстраційного внеску: 573,50 грн. 
(п’ятсот сімдесят три гривні 50 копійок), з ураху-
ванням ПДВ, за реєстрацію заяви.
Розмір гарантійного внеску (5% від початкової 

ціни лота): 316,03 грн. (триста шістнадцять 
гривень 03 копійок), без ПДВ. 
Виконавець земельних торгів: ТБ «Універсальна 
товарно-сировинна біржа» в особі брокерської 
контори №2 ТБ «УТСБ» – філія «Волинський 
аукціонний центр» ПАТ ДАК «НМАЦ».
Місцезнаходження Виконавця: вул. Мельнична, 
13, м. Луцьк.
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 – 03 
вересня 2013 року 17.00 год.
Порядок сплати реєстраційного та гарантійного 
внесків: реєстраційний внесок за реєстрацію 
заяви вноситься на: рахунок 26006126492 у 
ПАТ «Український професійний банк» у м. Києві, 
МФО: 300205, код ЄДРПОУ: 32069037; гаран-
тійний внесок вноситься на: п/р 2600112649 у 
ПАТ «Український професійний банк» у м. Києві, 
МФО: 300205, код ЄДРПОУ: 32069037.

Ознайомитись з проектом Договору купівлі-
продажу земельної ділянки, що пропонується 
укласти на торгах, містобудівними умовами і об-
меженнями забудови земельної ділянки можна 
також на сайті Виконавця за адресою: http://vac.
lutsk.ua , а також на офіційному веб-сайті Держ-
земагенства України (http://torgy.dazru.gov.ua)
З питань подачі документів для участі в 
аукціоні, 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.

Ми,  з однієї сторони –  Бихівська  сільська рада 
Любешівського району Волинської області (код 
платника податків згідно з Єдиним державним 
реєстром підприємств та організацій України 
04332667, свідоцтво про державну реєстра-
цію від 23.09.2008 року, видане  державним 
реєстратором Сліпчук Н.С., номер запису в 
ЄДР 1 188 120 0000 000299, що знаходиться в  
с.Бихів, вул. Шкільна, будинок, 11, Любешівсько-
го району Волинської області, в особі голови 
Литвинчука А.В. реєстраційний номер облікової 
картки платника податків за даними Держав-
ного реєстру фізичних осіб-платників податків 
_____________, що зареєстрований за адресою: 
____________ і діє на підставі Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» та 
Рішення №___ ____ сесії ____-го скликання Би-
хівської сільської ради Любешівського району 
Волинської області від __ __________ 20__ року, 
далі іменована -  ПРОДАВЕЦЬ, та
назва, юридична адреса та реквізити Покупця 
(якщо покупець-юридична особа), наймену-
вання, місце проживання, податковий номер 
Покуця (якщо покупець-фізична особа),   
діючи добровільно і перебуваючи при здорово-
му розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення 
своїх дій, попередньо ознайомлені нотаріусом 
з приписами цивільного законодавства, що ре-
гулюють укладений нами правочин (зокрема, з 
вимогами щодо недійсності правочину), уклали 
цей договір про таке: 
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
 1.1 За цим договором ПРОДАВЕЦЬ  передає 
земельну ділянку (цільове призначення) у 
власність ПОКУПЦЮ, а ПОКУПЕЦЬ приймає її і 
сплачує за неї визначену грошову суму. 
1.2. Земельна ділянка, яка відчужується за цим 
договором, загальною площею (площа, цільове 
призначення), розміщену в (адреса розташу-
вання). 
1.3.Згідно кадастрового плану технічної до-
кументації із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 
кадастровий номер земельної ділянки – 
(кадастровий номер). Опис меж земельної ді-
лянки: (згідно витягу з державного земельного 
кадастру). 
1.4. На земельні ділянці розташована нежитло-
ва будівля (в разі якщо така є). 
1.5. ПРОДАВЕЦЬ повідомляє ПОКУПЦЯ, що 
відчужувана земельна ділянка до цього часу 
нікому іншому не продана, не подарована, не 

заставлена, в спорі, під забороною /арештом/ 
не перебуває, в рахунок земельної частки (пай) 
не виділена. 
Згідно Витягу з Державного земельного када-
стру, виданого (назва установи, дата видачі) зе-
мельній ділянці наявні обмеження (обтяження), 
сервітути відсутні. 
Під забороною відчуження (арештом) згідно з 
Витягом з Єдиного реєстру заборон відчуження 
нерухомого майна  а також в податковій заставі 
земельна ділянка не перебуває. 
Відповідно до витягів за результатом пошуку 
інформації про зареєстровані речові права, 
їх обтяження на об’єкт нерухомого майна у 
порядку доступу нотаріусів до Державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно, 
сформованого приватним нотаріусом Любе-
шівського районного нотаріального округу 
______________________, від (дата), - відомості 
відсутні, в податковій заставі дане нерухоме 
майно не перебуває.
2. ВАРТІСТЬ ДОГОВОРУ
2.1. У відповідності до Рішенням Дольської сіль-
ської ради Любешівського району Волинської 
області №_______ від (дата), а також згідно з 
протоколом аукціону (дані протоколу аукціону) 
остаточна ціна продажу об’єкта становить (сума 
продажу) без ПДВ. 
Така вартість земельної ділянки визначена 
сторонами за взаємним погодженням, за 
відсутності примусу будь-кого із сторін, третіх 
осіб, а також збігу будь-яких важких обставин. 
Сторони свідчать, що вони обізнані стосовно 
рівня ринкових цін на аналогічні земельні 
ділянки: за їх розсудом визначена в цьому дого-
ворі вартість саме цієї ділянки є справедливою і 
відповідає її дійсній вартості. 
2.2. Сторони підтверджують, що зазначену суму 
ПОКУПЕЦЬ має сплатити ПРОДАВЦЮ шляхом 
безготівкового перерахування коштів на ра-
хунок, пред’явлений ПРОДАВЦЕМ ПОКУПЦЮ – 
(реквізити рахунку, терміни та порядок сплати).   
2.3. Сторони домовились, що ПОКУПЕЦЬ вправі 
раніше провести повний розрахунок за даним 
договором, а ПРОДАВЕЦЬ не має права чинити 
жодних перешкод для цього (за умови роз-
строчки платежу). 
На час підписання цього договору сторони не 
мають одна до одної жодних претензій щодо 
проведення розрахунків. 
2.4. Ринкова вартість земельної ділянки, яка 
відчужується, згідно Висновку про експертну 

грошову оцінку земельної ділянки, виданої  ви-
даного (назва установи, дата видачі), становить 
(вказується ринкова вартість). 
3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН ТА РОЗГЛЯД 
СПОРІВ
3.1. ПРОДАВЕЦЬ гарантує, що земельна ділянка, 
яка є предметом цього договору, вільна від 
будь-яких майнових прав і претензій третіх 
осіб, про яких в момент укладення договору 
ПРОДАВЕЦЬ чи ПОКУПЕЦЬ не міг не знати, не 
знаходиться під арештом не перебуває, судових 
справ щодо неї немає.
3.2. ПРОДАВЕЦЬ  і ПОКУПЕЦЬ  зобов’язуються 
виконувати обов’язки, покладені на них цим до-
говором, та сприяти другій стороні у виконанні 
її обов’язків.
3.3. Сторони несуть матеріальну відповідаль-
ність за невиконання або неналежне виконання 
умов цього договору.
3.4. Права, обов’язки і відповідальність сторін, 
що не передбачені в цьому договорі, визнача-
ються відповідно до законодавства України.
3.5. ПОКУПЕЦЬ прийняти від ПРОДАВЦЯ при-
дбану земельну ділянку і використовувати її 
відповідно до цільового призначення - для 
(цільове призначення земельної ділянки).
3.6. ПОКУПЕЦЬ зобов’язується додержуватися 
вимог законодавства про охорону довкілля, 
екологічної безпеки землекористування, забез-
печувати охорону та збереження якості землі 
відповідно до вимог законодавства України.
3.7. ПОКУПЕЦЬ зобов’язується забезпечувати 
вільний доступ для ремонту та експлуатації 
інженерних мереж і споруд на них, що знахо-
дять або будуть знаходитись в межах земельної 
ділянки.   
3.8. ПОКУПЕЦЬ зобов’язується не порушувати 
прав власників суміжних земельних ділянок 
та землекористувачів, дотримуватись правил 
добросусідства.
3.9. На вимогу ПРОДАВЦЯ ПОКУПЕЦЬ 
зобов’язаний надавати ПРОДАВЦЮ необхідні 
матеріали, відомості, документи тощо, щодо 
виконання умов цього договору.  
4. ПЕРЕХІД ПРАВА ВЛАСНОСТІ
4.1. Нотаріально посвідчений договір купівлі-
продажу земельної ділянки посвідчує право 
власності на земельну ділянку. Нотаріально 
посвідчений договір купівлі-продажу земельної 
ділянки, посвідчує перехід права власності на 
земельну ділянку. Додатком до цього договору 
є витяг з державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно.  
4.2. Право власності на земельну ділянку 
виникає з моменту державної реєстрації цих 
прав Право власності земельною ділянкою 
оформлюється відповідно до Закону України 
«Про державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень». 
4.3. Приступати до використання земельної 
ділянки до встановлення її меж в натурі (на 
місцевості) - забороняється.
4.4. Сторони домовились, що порядок роз-
рахунків за даними договором не впливає 
на перехід права власності на дану земельну 
ділянку.
5.  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1. ПРОДАВЕЦЬ не несе відповідальності за 
збитки, яких зазнав (зазнає) ПОКУПЕЦЬ через 
«Форс мажорні» обставини.
5.2. ПРОДАВЕЦЬ не несе відповідальності, якщо 
під час укладення даного договору ПОКУПЦЮ 
було повідомлено, або було відомо про недо-
ліки земельної ділянки.
5.3. Сторони несуть цивільну, адміністративну, 
кримінальну відповідальність за порушення 
земельного законодавства України. 

6. ІНШІ УМОВИ
6.1. Всі спори, котрі можуть виникнути з даного 
договору, вирішуються шляхом переговорів між 
сторонами, а і разі неможливості вирішення 
спорів шляхом переговорів – у судовому поряд-
ку відповідно до чинного законодавства.
6.2. Ризик випадкової загибелі та випадкового 
пошкодження майна переходить до ПОКУПЦЯ, з 
моменту передачі йому земельної ділянки.
6.3. Розірвання цього договору, зміни та 
доповнення до нього, допускаються тільки 
за згодою сторін і підлягають обов’язковому 
нотаріальному посвідченню. У разі припинення, 
або розірвання даного договору, ПОКУПЕЦЬ 
зобов’язується повернути ПРОДАВЦЮ земельну 
ділянку у такому ж стані, в якому вона була. 
6.4. Сторони стверджують, що:
- у момент укладання цього договору вони 
усвідомлювали ( і усвідомлюють) значення своїх 
дій і могли (можуть) керувати ними;
- розуміють природу цього правочину, свої 
права та обов’язки за договором;
- при укладенні договору відсутній будь-який 
обман чи інше приховування фактів, які мали 
б істотне значення та були свідомо приховані 

ними;
- договір укладається ними у відповідності зі 
справжньою волею, без будь-якого застосуван-
ня фізичного чи психічного тиску;
-правочин вчиняється з наміром створення від-
повідних правових наслідків (не є фіктивним), 
не приховує інший правочин (не є удаваним);
- питання, які не врегульовані у цьому договорі, 
вирішуються відповідно до вимог чинного 
законодавства.
6.5. Відчужувана земельна ділянка оглянута 
ПОКУПЦЕМ до підписання цього договору. 
Недоліки або дефекти, що перешкоджали б її 
використанню за цільовим призначенням, на 
момент огляду не виявлені. ПОКУПЕЦЬ ствер-
джує, що не має претензій до ПРОДАВЦЯ щодо 
якісних характеристик відчужуваної земельної 
ділянки.
6.7. Всі витрати за складання та оформлення 
цього договору  несе ПОКУПЕЦЬ.  
6.8. Зміст ст..ст.182, 210, 334, 655, 657, 659, 662-
667 Цивільного кодексу України, ст.ст. 82, 90, 
91, 103, 116, 120,125-128, 132,140, та п.12 Пере-
хідних положень Земельного кодексу України, 
сторонам  роз’яснено.
 6.9. Цей договір складено у трьох примірниках, 
по одному, викладених на бланках нотаріаль-
них документів, - для сторін за договором, а 
третій залишається у справах нотаріальної 
контори. 
6.10. Цей договір набуває чинності з моменту 
його нотаріального посвідчення та підлягає 
реєстрації у відповідності до Закону України 
“Про державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень”. 
6.11. Цей договір складено відповідно до на-
шого особистого волевиявлення, відповідає 
нашим дійсним намірам, зміст та суть його 
зрозумілі, після прочитання тексту договору 
добровільно, без примусу і насильства, нами 
підписаний. 
7. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН:
ПРОДАВЕЦЬ
Бихівська сільська рада Любешівського району 
Волинської області с.Бихів, вул.Шкільна, 11 р/р 
___________ в ГУДКСУ у Волинській обл., 
МФО _______.
Код ЄДРПОУ 04332667
код платежу ________

Сільський голова _________ А.В.Литвинчук

Інформація Бихівської сільської ради Любешівського району Волинської області про проведення земельних торгів

Договір купівлі-продажу земельної ділянки смт. Любешів Волинської області. (дата)

Волинський аукціонний центр проводить аукціон  з продажу майна за методом 
зниження ціни:

лот І – автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT, 1994 р.в., державний № АС 92-45 АМ. 
Об’єм двигуна – 1781 см3, пробіг – 236235 км, тип – легковий седан, колір – фіолетовий.
Первісна вартість – 52000,00 грн., залишкова вартість на 01.07.2013 – 14157,34 грн.
Транспортний засіб не придатний для експлуатації без капітального ремонту. Двигун – 
великий розхід масла, потребує капітального ремонту; коробка передач – підвищений 
шум; передня підвіска – потребує заміни кулаків; рульове управління – потребує техніч-
ного обслуговування; кузов – значна корозія кузова, особливо під арками задніх коліс, 
задній бампер тріснутий – потребує реставрації або заміни, передній бампер – потребує 
реставрації; електрообладнання – передні фари потребують заміни, акумуляторна 
батарея стара – потребує заміни, беензонасос працює з перервами – підлягає заміні, об-
рив проводки від стартера до ключа запалювання, ключем запалювання автомобіль не 
заводиться, потребує заміни імоболайзер – зтерті чіпи; гальмівна система – не працює 
ручне гальмо; покришки – резина ходової системи в неробочому стані. 
Початкова ціна – 38047,00 грн. з врахуванням ПДВ. Балансоутримувач: Обласне КП „Во-
линьінтехбуд”. Грошові кошти в розмірі 3804,70 грн., що становить 10% від початкової 
ціни об’єкта аукціону (гарантійний внесок) та плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. 
вносяться на: 
р/р 26003203233 в ВОД ВАТ „Райффайзен Банк Аваль”, МФО 380805, код 21733635. Отри-
мувач: ПАТ ДАК “НМАЦ“ – філія “Волинський аукціонний центр”. 
Аукціон відбудеться через 20 днів після публікації інформації за адресою: м.Луцьк, вул.
Мельнична, 13.
Кінцевий термін прийняття заяв та плата грошових внесків – за три дні до початку 
аукціону. Заяви приймаються за вищевказаною адресою, тел. для довідок: (0332) 
244-188, 242-065. Ознайомитися з об’єктом продажу можна в робочі дні за місцем його 
знаходження.

Волинська філія ТОВ «Укрспецторг групп» (43021, м. Луцьк, вул. Ів. Франка,44) 
проводить прилюдні торги з реалізації майна, що є предметом іпотеки, а саме: 

Лот №1 двокімнатна квартира заг. площею 37,8 кв.м. за адресою: Старовижівський 
р-н., с.Буцин, вул..Комсомольська, 3/1. Квартира знаходиться на 1 поверсі. Стіни-цегла, 
перекриття-залізобетонні плити, вікна, двері - деревяні, підлога – деревяна, наявне 
електропостачання і пічне опалення. Квартира потребує ремонту. Право власності – До-
говір-купівлі продажу. Стартова (початкова) ціна – 21 816,27 грн. без ПДВ. Гарантійний 
внесок у сумі  3 250,62 грн. без ПДВ. 
Лот №2 приміщення цеху  площею 226,70 кв.м. за адресою: смт.Стара Вижівка,  вул..
Коцюбинського,10. Рік побудови – 1988. Приміщення цегляне, одноповерхове. Квартира 
знаходиться на 1 поверсі. Перекриття-залізобетонні плити, вікна - металопластикові, 
двері - деревяні, підлога – бетонна, покрівля – шифер. наявне електропостачання. 
Право власності на приміщення – Договір-купівлі продажу, земельна ділянка в оренді. 
Стартова (початкова) ціна – 146 585,00 грн. без ПДВ. Гарантійний внесок у сумі  7 329,25 
грн. без ПДВ. Прилюдні торги відбудуться 26.08.2013 об  16год. 00 хв. за адресою: смт. 
Стара Вижівка, вул.Жовтнева,3а. Лот №1 Одноповерховий  житловий будинок площею 
118,7 кв.м. з господарськими будівлями і спорудами на земельній ділянці площею 0,15га 
за адресою: смт.Локачі, вул.Грушевського,30. Рік побудови - 1990, заг.площа  - 118,75м.
кв.,  стіни-шлак обкладений цеглою,  фундамент- бетонний, вікна, двері-деревяні, 
покрівля - шифер, підлога - дерево, наявне електропостачання,право власності на 
будинок та ділянку -договір купівлі-продажу від 03.04.2006року та Держаний акт 
на право приватної власності на земельну ділянку. Стартова (початкова) ціна –  134 
518,61 грн. без ПДВ. Гарантійний внесок у сумі  6 725,93 грн. без ПДВ. Прилюдні торги 
відбудуться 26.08.2013 об  14год. 00 хв. за адресою: Волинська  область, смт.Локачі, вул. 
1Травня, 1. Кінцевий термін реєстрації для участі у прилюдних торгах припиняється 
за годину до початку проведення торгів по кожному лоту. Оплата гарантійного вне-
ску - на р/р 26000013006122 АТ “Сбербанк Росії”, МФО 320627, код ЄДРПОУ 36303404. 
Одержувач:  ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП». Організатор прилюдних торгів Волинська філія 
ТОВ «Укрспецторг групп» (43021, м. Луцьк, вул. Ів. Франка, 44). Довідки за телефоном: 
(098)1277714.

Фірма «Волиньфарм» у формі ТзОВ оголошує про наміри
Отримати Дозвіл на викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами 
майданчику підприємства, що знаходиться за адресою: м.Луцьк, вул.Теремнівська, 53. 
Основною діяльністю підприємства є роздрібна торгівля фармацевтичними товарами 
у спеціалізованих магазинах. Забруднювачами повітряного середовища на території є 
викиди продуктів згоряння природного газу від котлів опалення (діоксин азоту, вуглецю 
оксид, метан, парникові гази: діоксин вуглецю, оксид діазоту, не метанові легкі сполуки). 
Кількість забруднюючих речовин не перевищує санітарно-гігієнічні нормативи і не 
впливає на зміни фонового забруднення в регіоні застосування. Як показав розрахунок 
розсіювання, концентрації забруднюючих речовин у викидах знаходяться в межах, до-
зволених законодавством і не впливають на підвищення рівня фонового забруднення 
в районах розташування підприємства. Із зауваженнями та пропозиціями звертатися у 
відділ екології Луцької міської ради, за адресою: м.Луцьк, вул.Богдана Хмельницького, 
40А, або на гарячу лінію Луцького міського голови.


