
Нерухомість

Продам

  Однокімн.кв., просп.Відродження, 
8/9-пов. цегл. буд., 36.7/17.1/12 кв.м, 
232000грн.  (050) 6605949, Сергій

  Однокімн.кв., пр.Перемоги, 2/4-пов. 
цегл. буд., добротний будинок, ремонт, 
паркет, нова сантехніка, балкон, без 
посередників, ціна за домовленістю.  
(063) 2679621

  Двокімн.кв., вул.Арцеулова, 74.7 кв.м, 
в зданій новобудові, 4/9-пов. цегл. буд., 
автономне опалення, без посередників.  
 (099) 1455573; (095) 8405060

 ДВОКІМН.КВ., ПРИВОКЗАЛЬНИЙ 
Р-Н, ВУЛ.КОНОВАЛЬЦЯ, 4/5-ПОВ. 
ЦЕГЛ. БУД., 53 КВ.М, КІМНАТИ ІЗО-
ЛЬОВАНІ, ДВА БАЛКОНИ, ЧАСТКО-
ВИЙ ЄВРОРЕМОНТ, 350000ГРН.  
(063) 9900444

  Двокімн.кв., центр, 3/5-пов. цегл. буд. 
 (095) 5413660

  Трикімн.кв., 9/9-пов. цегл. буд., 65 кв.м 
+ 2 лоджії по 6 кв.м, Київський майдан, 
євроремонт, домашній кінотеатр, меблі, 
італійська кухня, 536000грн.  (050) 
3346061

  Трикімн.кв. вул.Новочерчицька, 1/5-пов. 
цегл. буд., житлова пл.67 кв.м, є лоджія, 
балкон, від власника, ціна за домовленіс-
тю.  (050) 7267118; (097) 4086553

  Трикімн.кв., великогабаритну, в центрі 
міста, 2/3-пов. цегл. буд.   (0332) 
712194; (050) 6891757

  Трикімн.кв., просп.Соборності, 13-а, 
2/5-пов. цегл. буд., 60 кв.м, євроремонт, 
склопакети, лоджія та балкон засклені, 
470000грн, торг.  (066)  5999045

  Трикімн.кв., смт.Рокині, 10км від Луць-
ка, дворівневу, в котеджному будинку, 
65 кв.м, а/о, свердловина, приватизо-
вана ділянка 0.07га, інфраструктура.  
(066) 9307073

  Лаврів, господарство, ділянка 0.25га, 
надвірні споруди, газ поруч, ціна за 
домовленістю + поряд земельна ділянка 
0.23га.  (050) 6474371

  8км від Луцька, с.Сапогів. Терміново, 
будинок дерево+цегла, 10х8м, 63 кв.м, 
газ, вода, каналізація, євровікна, ділянка 
0.40га, приватизована, усі господарські 
споруди, сад, центр села, 145000грн, 
торг.  (095) 7720276; (093) 6388402

  Суськ Ківерцівського р-ну, будинок 
дерев'яний з господарськими споруда-
ми та ділянкою 0.50га, газ, вода, каналі-
зація, сад, вулиця асфальтована, поруч 
зупинка, 80000грн.  (099) 3368448

  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

 Маяки, будинок двоповерховий 
цегляний 1997р., 160 кв.м, надвірні 
споруди, земельна ділянка 0.13га, при-
ватизована.  (099) 3416279

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

  Смт.Мар'янівка, вул.1-го Травня, 
5/2, будинок, асфальтована вулиця, 
центральна каналізація, підведена 
вода, опалення.  (097) 1254861; (099) 
7400924

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

  Бортяхівка, Рожищенського р-ну, 
будинок цегляний, 4км від села Переспа, 
надвірні споруди, земельна ділянка 
0.50га, все приватизоване, село гази-
фіковане.  (063) 3823140, Олександр; 
(093) 7619320, Світлана

  Ківерці, будинок цегляний, півтора-
поверховий, 180 кв.м, усі комунікації, 
земельна ділянка 0.10га, у гарному місці, 
поблизу лісу.  (066) 8461028; (095) 
0343345

  Баківці, терміново будинок 110 кв.м, 
капітальний ремонт, ділянка 0.50га, 
надвірні споруди: літня кухня, сарай, 
приміщення для бані, 0.25га огоро-
джено залізобетонним парканом, двір 
вимощений бруківкою 340 кв.м.  (066) 
4355082

  Р-н вул. Потебні-Мамсурова, будинок 
двоповерховий, цегляний, новобудова, 
160 кв.м, + гараж, торг.  (095) 4841183

  Рованці, будинок до 100 кв.м, 
дерев'яний обкладений цеглою, 3 
кімнати, ванна, кухня, міський водогін, 
сучасне опалення, пластикові вікна, 
присадибна ділянка 0.38га, 700000грн. 
 (095) 3923077; (050) 2632178

  Смт.Торчин, будинок, є газ, вода в 
дворі, гараж, літня кухня, льох, хлів, 
огорожа, земельна ділянка 0.13га.  
(050) 9206812

  Будинок 1.5-поверхи, Луцьк, р-н 
спиртзаводу, 170 кв.м, земельна ділянка 
0.04га, житловий стан.  (050) 1961771

  БЕРЕЖАНКА ГОРОХІВСЬКОГО Р-НУ, 
ЦЕГЛЯНИЙ БУДИНОК, 3 КІМНАТИ, 
РЕМОНТ, ГАЗ, ВОДА, СВІТЛО, КАНА-
ЛІЗАЦІЯ, САД, ГОРОД, АСФАЛЬТО-
ВАНИЙ ДОЇЗД, ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА 
0.50ГА, ЦІНА ЗА ДОМОВЛЕНІСТЮ.  
(050) 6611363

  Боженка, земельна ділянка 0.18га, 
під комерцію, можливість придбати ще 
0.18га, комунікації, доїзд з 2-х сторін. 
Шепель, з/д 0.25га, під забудову, новий 
масив, від траси 400м, неподалік газ, 
електрика.  (095) 5413660

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

с. Топільне Рожищенського р-ну 
Волинської обл. Поряд комуніка-

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

3320567.

Земельна ділянка 0.13га, привати-
зована, під забудову, с.Забороль, 

права сторона, поруч ліс, 
прямокутна, комунікації поруч, є 

свердловина, фундамент з цоколем 
з червоного граніту, недорого. 

Телефонуйте - домовимося!  (066) 
3961884

  Боратин, з/д 0.12га, новий масив, по-
близу річки, поруч комунікації, асфаль-
тована дорога. Підгайці, ділянка 0.25га, 
поблизу траси Луцьк-Дубно, комунікації 
поруч. Гірка Полонка, з/д 0.10га під за-
будову.  (095) 5413660

  Зміїнець, земельну ділянку 0.12га, на-
впроти митниці, комунікації на ділянці, 
280000грн.  (099) 0550770

  Тарасове, вул.Жовтнева, (за церквою), 
земельну ділянку 0.10га, комунікації по-
руч, 120000грн.  (099) 0550770

 НА МЕЖІ СІЛ ТАРАСОВЕ-ЗМІЇНЕЦЬ, 
В Р-НІ МИТНИЦІ, ЗЕМЕЛЬНУ ДІ-
ЛЯНКУ 0.15ГА.  (095) 5599992; (097) 
5455553

  Продам або здам гараж цегляний, 
кооп."Залізничник". Продам. Платіжний 
термінал миттєвої оплати (айбокс), 
8000грн.  (050) 5637460

  Продається або здається в спільне 
використання земельна ділянка під 
забудову 0.14га, в районі комплексу 
"Срібні лелеки", земельна ділянка вільна 
від забудови, ціна за домовленістю.  
(095) 1341499 Олександр

  Продається або здається в оренду 
приміщення підвальне 110 кв.м, вул.
Чорновола, 2-б, є окремий вхід зі сторо-
ни ГМ "Там-Там", ціна за домовленістю. 
 (095) 1341499 Олександр

  Контейнер між ТЦ "Караван" та "кліт-
кою", на ринку "Завокзальний", 6.3 кв.м, є 
світло, ціна за домовленістю. Можливий 
обмін на а/м.  (095) 6111043

  Гараж на 2 а/м, Луцьк, кооп. 
"Транспорт-1", р-н автозаводу, 44 кв.м. 
Можливий обмін на легковий а/м.  
(050) 3346061

  ГАРАЖ ЦЕГЛЯНИЙ, В Р-НІ КИ-
ЇВСЬКОГО МАЙДАНУ, НАВПРОТИ 
АВТОЗАВОДУ, КООП."ТРАНСПОРТ-1", 
ВУЛ.КУПРІНА, 18, РОЗМ.3.1Х6.5, 20 
КВ.М, Є СВІТЛО, ЯМА, ДОКУМЕНТИ, 
ПРИВАТИЗОВАНИЙ, 56000ГРН.  
(093) 1081027; (095) 5470093

  Гараж кооп."Систетик", вис.3.5м, на-
впроти "Адреналін-Сіті", 54 кв.м, підвал, 
ціна 120000грн.  (099) 0550770

  Гараж двоповерховий, кооп."Стир-2", в 
хорошому місці.  (066) 1708399

  Приміщення в м.Любомль, 180кв.м., 
за адресою вул.Богдана Хмельницько-
го, 6. Ціна договірна.  (095) 1341499 
Олександр

КУПЛЮ

  Двокімн.кв., у власника без посеред-
ників. Розгляну різні варіанти.  (098) 
9039560; (095) 7893867

  КУПЛЮ. Земельну ділянку або буди-
нок в с.Гірка Полонка.  (050) 5646460, 
Сергій

ЗДАМ, Зніму

  Візьму на квартиру одну дівчину, просп.
Волі.  (0332) 721227; (050) 2530174

  Здам квартиру на підселення для 
хлопця (без господаря).  (066) 6768852

  Однокімн.кв., в центрі міста.  (050) 
3423340

  Двокімн.кв., в центрі міста, вмебльова-
ну.  (050) 3786033; (099) 4997936

  Здам квартиру тільки студентам-зао-
чникам, без господаря.  (093) 6976663

  Здам. Подобово однокімн.кв.  (095) 
5522586

  Здаю однокімн.кв., подобово, по-
годинно, поблизу гот."Лучеськ".  (066) 
3430009; (098) 2306932

Здам в оренду виробничо-склад-
ські приміщення площею 100-1500 

кв.м. Бокси для ремонту автомо-
білів. Зручне місце розташування, 
охорона, ціна за домовленістю.  

(050) 3782022

  Алушта, набережна, здаю з 1-го 
травня, житло з усіма комунальними 
зручностями для сім'ї, 15м від моря, 
кухня, кондиціонер, супутникове теле-
бачення, на території пляж з благоустро-
єм, магазин, охорона.  (050) 3784851; 
(050) 2678827

  ТЕРМІНОВО, В ОРЕНДУ ЧЕРЕЗ 
ДЕНЬ, КОСМЕТИЧНИЙ КАБІНЕТ, 
МАНЮКІРНИЙ СТІЛ, ПЕДИКЮРНЕ 
КРІСЛО, 700ГРН/МІСЯЦЬ.  (099) 
7365864; (098) 8007788, ІРИНА

  Візьму приміщення в оренду до 100 
кв.м, для торгівлі вживаним одягом.  
(050) 2078798

 ДОБРОПОРЯДНА СІМ'Я, БЕЗ ДІТЕЙ, 
ЗНІМЕ ЖИТЛО У ЛУЦЬКУ, ЗА ДОСТОЙ-
НУ ТА ВЧАСНУ ОПЛАТУ. РОЗГЛЯНЕМО 
РІЗНІ ВАРІАНТИ.  (050) 3783577; 
(067) 7091218; (063) 8674432

Послуги
  УВАГА! ЯКІСНО, ШВИДКО І НЕ-

ДОРОГО ЧИСТИМО ПОДУШКИ, 
ВИЇЗДЖАЄМО З ОБЛАДНАННЯМ ДО 
ВАШОГО БУДИНКУ.  (095) 1582021

Металеві та дерев'яні конструкції: дачні 
будинки, бані, магазини, кіоски, павіль-
йони, гаражі, автонавіси, шиномонтажі, 
автомийки, міні-офіси, вольєри, ангари 
та ін. Доставка по Україні, безкоштовна, 

низькі ціни.  (098) 9071417

Відновлення та ремонт емалі ванн 
рідким пластиком «СТАКРИЛОМ» 
німецька технологія «НАЛИВНА 

ВАННА». В Вашому помешканні без 
демонтажу досвідченими майстра-

ми за 3-4 год (висихання 24 год), 
ціна від 850грн. Термін експлуатації 

ванни 15-20 років. Досвід роботи 
компанії «Стакріл-еколор» 4 роки 

- гарантія якості.   (0332) 290778; 
(099) 7020840

Не вистачає комфорту в домі? 
Допоможе «Домашній майстер»! 
Пропонуємо послуги сантехніків, 
електриків, вантажників, зварю-

вальників, столярів, оздоблюваль-
ників, налаштовувачів комп'ютерів. 

Пропозиції надсилайте на e-mail: 
0668891420@mail.ru. Працює-
мо без вихідних. Будемо раді 

вашому дзвінку! (066) 8891420, 
(095)4437301, (0332)29-09-01

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

Супутникове телебачення. Продаж, 
гарантія, сервісне обслуговування. 

Послуги електрика. Продаж, монтаж 
кондиціонерів.  (0332) 285556; (066) 

1980828

  Недорого проводимо РЕСТАВРА-
ЦІЮ ПОДУШОК, перин, кварцюємо, 
перешиваємо, пересипаємо. Робимо 
якісні ковдри з пір'я (касетний варіант). 
Під'їзджаємо до кожного двору.  (096) 
1701933; (099) 0965840

Пасажирські перевезення на 
замовлення автобусом "Мерседес-

Бенс-312 Спрінтер", 18 місць, зручні 
сидіння. Недорого. Ліц. АЕ№264412, 
09.11.2011р. МТЗУ.  (050) 5576076, 

Віталій

Надаю послуги по копанню та чи-
щенню криниць, працюю швидко, 
якісно, д/р понад 170 криниць.  

(095) 6772326, Валерій

Пам’ятники. Виготовлення, встановлен-
ня, гарантія, розстрочка без переплати, 
догляд. м. Луцьк, вул. Романюка, 1.  Тел. 

(0332) 28-50-31; (097) 323-90-75

Усунення засмічень, видалення жиру, 
бруду та нальоту. Гарантія якості.  

(050) 7360805; (096) 4996132

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

  Реставрація та перетягування м'яких 
меблів. Можлива зміна дизайну, розміру. 
 (0332) 263641; (095) 4183085 

  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"

Автомото
  Продам. Фіат-Добло 2009р., 1.3л, 

дизель, свіжопригнаний, склопідіймачі, 
бортовий комп'ютер, ціна за домовле-
ністю.  (067) 2459713; (095) 7450510, 
Сергій

  Продам. Культиватор КПС-4 з боро-
нами. Продам доїльний апарат.  (098) 
4462622

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

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

  Продам Форд-Сієрру 1991р., темно-
синій, 2.0л, бензин, ел/пакет, музика, 
ц/з, сигналізація, у відмінному стані, 
25200грн.  (098) 4948573

  Саморобний трактор по запчастинах; 
навісне, радіатор і КПП до Москвич-412; 
піддон до Форд, 1.6л, ОХС. Швелер 
16мм; ел/двигун 11кВт; трос товщ.18, 
довж.17м; бочку вакуумну, 2куб. Балку 
з ступицями на причіп. Блоки "Аерок"; 
цемент. Можлива доставка.  (0332) 
708520; (050) 5877453

  Продам. Зернозбиральний комбайн 
"Форд-Шрід-512, -514", шир. жатки 4.2м, 
80000грн.  (050) 5461385

 ПРОДАМ. ТРАКТОР Т-25 БЕЗ КАБІ-
НИ 1991Р.,, ПРИГНАНИЙ З ПОЛЬЩІ, 
РОЗМИТНЕНИЙ ПІД ДОВІДКУ-РАХУ-
НОК, ЦІНА ЗА ДОМОВЛЕНІСТЮ.  
(050) 2095294; (067) 3928863, СЕРГІЙ

Продам. Адаптери власного вироб-
ництва до мотоблоків. Регулювання 

сидіння, коліс 60-70см, ходова 
частина з а/м "Москвич", легке піді-
ймання навісного обладнання.  

(099) 7541045

  Продам. Колінвали до тракторів 
Т-40, МТЗ-50, МТЗ-80, ЮМЗ, Т-150, а/м 
Волинянка, Москвич-408, Москвич-412, 
ВАЗ-2101, 2106, 2108, ГАЗ-69, УАЗ-469, 
ГАЗ-24, Газель, ГАЗ-51, 52, 53, ЗІЛ-164, 
-130; паливні насоси. Запчастини до УАЗ, 
ГАЗ-24.  (03357) 23077 (Камінь-Кашир-
ський); (050) 5676752

 (095) 7976157; (097) 5759549

  Куплю неробочі акумулятори, приїду 
та заберу.  (068) 9359909

Будівництво
  Продам. Дошки обрізні та необрізні, 

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

Французькі натяжні СТЕЛІ. Якісно.  
 (0332) 269182; (066) 5922882; 

(097) 6808868

  Продам. Відсів, щебінь, пісок дрібний 
та крупний, цегла біла та червона, глина, 
чорнозем, торфокрихта, дрова, вугілля. 
 (050) 1566665; (067) 3618487

  Продам. Щебінь різних фракцій, відсів, 
пісок, цеглу червону, білу; чорнозем, торф. 
Можлива доставка.  (050) 5299520

  Продам. Пиломатеріали обрізні та 
необрізні, хвойних порід, будь-яких роз-
мірів. Прийму замовлення на пиломате-
ріали.  (096) 5419477; (099) 7082353

  Виготовлення євродерев'яних вікон та 
балконних рам (зі склом, склопакетами), 
обшивання вагонкою, якісно, недорого. 
 (095) 8975952; (096) 9690596 

  Продам. Цеглу червону та білу, пісок, 
щебінь, відсів, керамзит, торфобрикет, 
дрова, торфокрихту, чорнозем. Вивіз 
будівельного сміття.  (095) 5355663; 
(097) 7516430

  Продам. Металочерепицю, метало-
профіль, комплектуючі різних країн-ви-
робників, широкий вибір, низькі ціни. 
Заміри, кошторис, доставка безкоштов-
на.  (050) 7015157; (096) 7157343

Продам. Лист оцинкований, 
плоский, рифлений, від 30грн/кв.м, 
Металочерепиця, металопрофіль, 

Польща, Німеччина, від 40грн/кв.м. 
Мінвата "Роквул", за гуртовими 
цінами.  (067) 3344873; (050) 

7249777; (097) 9143605
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Волинський аукціонний центр проводить аукціон з продажу майна тери-
торіальної громади с.Грем’яче Ківерцівського району Волинської області в 

особі Грем’ячівської сільської ради:  
лот І – незавершене будівництво приміщення школи. 
Місцерозташування – вул. Грушевського, 89 с.Грем’яче, Ківерцівського району 
Волинської області. Площа забудови – 2247,0 кв.м, будівельний об’єм – 13926,84 
куб.м. Конструктивні елементи: фундаменти – бетонні стрічкові; стіни – суцільної 
кладки із глиняної повнотілої цегли пластичного формування товщиною 250, 
380, 510мм на цементному розчині; перегородки – із глиняної повнотілої цегли 
пластичного формування товщиною 120мм на цементному розчині; перемички, 
прогони – збірні залізобетонні; перекриття – збірні з/бетонні пустотні панелі; 
сходи – збірні з/бетонні марші та сходові площадки; кров’яна система – відсутня; 
покрівля – відсутня, підлоги – відсутні; столярні вироби – відсутні; внутрішнє 
оздоблення – відсутнє; зовінішнє оздоблення – силікатна цегла під розшивку 
швів кладки; вимощення – відсутнє; благоустрій прилеглої території відсутній; 
інженерні мережі - відсутні. Продаж об’єкта здійснюється під розбір.
Ступінь готовності будівлі – 48%. Фізичний знос характеризується як аварійний
Початкова ціна лоту – 41317,00 грн. без врахування ПДВ. Грошові кошти в розмірі 
4131,70 грн., що становить 10% від початкової ціни об’єкта аукціону та плата за 
реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. вносяться на:  р/р 26003203233 в ВОД ВАТ 
„Райффайзен Банк Аваль”, МФО 380805, код 21733635. Отримувач: 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 – 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. Адміністративно виробничий корпус загальною площею 1442,00 кв.м., Гараж на 
5 боксів.загальною площею 183,7 кв.м., склад –гараж загальною площею 485.8 кв.м., Зе-
мельна ділянка площею 0,5761 га для обслуговування  виробничої бази що знаходиться 
за м. Луцьк, Наливайка, 24а, власності – договір купівлі - продажу № 4871 від 21.12.2006 
року. Державний акт на право власності  на земельну ділянку. Стартова (початкова) ціна 
– 3896272,00 грн. без ПД. Гарантійний внесок у сумі  194813, 60 грн. без ПДВ. 
Лот№2. Вбудовано прибудований магазин-офіс/літер А-9/ загальною площею 1053, 
80 кв. м.,що знаходиться в м.Луцьк,вул. Кравчука,38, перекриття - залізобетонні плити, 
фундамент- бетонний вікна -пластикові, двері - пластикові, покрівля-черепиця, право  
власності- договір купівлі-продажу 3219, 08.11.2005 року. Стартова (початкова) ціна – 
2123043,00 грн. без ПД. Гарантійний внесок у сумі  106152, 15 грн. без ПДВ. 
Лот№3. Будівля картоплесховища, загальною площею 1350,6 кв.м., 1975 року 
будівництва,яка  знаходиться в с. Мирославка, Рожищенського р-н., стіни-цегла, пере-
криття-залізобетонні плити, фундамент - бетонний, право  власності - свідоцтво про 
право власності 89, від 22. 12. 2003 року. Стартова (початкова) ціна – 492417,00 грн. без 
ПДВ. Гарантійний внесок у сумі  24620, 85 грн. без ПДВ.
Лот№4. Нежилове приміщення буфету,загальною площею 60,2 кв.м., та земельною ді-
лянкою загальною площею 0, 1538 га, які розташовані с. Копачівка, вул. Першотравнева, 
47, стіни-цегла, перекриття-залізобетонні плити, фундамент - бетонний, покрівля-ши-
фер, право  власності – договір купівлі продажу від 15.06.2000 року,право власності на 
землю-державний акт на земельну ділянку від 29.01.2007 року цільове використання 
для обслуговуванння крамниці кафе(землі комерційного викристанння). Стартова (по-
чаткова) ціна – 87150,00 грн. без ПДВ. Гарантійний внесок у сумі  4357,50 грн. без ПДВ. 
Лот№5. Нежилове приміщення А-5 розташоване за адресою м. Нововолинськ, 5-й- м-н,14 
загальною площею 103,3 кв.м., що знаходиться на вул. Кримського, 54, м. Нововолинськ, 
стіни-цегла, перекриття-залізобетонні плити, фундамент - бетонний, покрівля-шифер, 
право  власності – договір купівлі продажу від 29.08.2007 року. Стартова (початкова) ціна – 
301400,00 грн. без ПДВ. Гарантійний внесок у сумі  15070,00 грн. без ПДВ. 
Лот№6. Житловий будинок заг. площе. 109,90 м.кв., житлововою-72,6 кв.м., Складається 
з 7(семи) кімнат,коридора кухні. Перебуває в задовільному стані, потебує ремонту, в бу-
динку відсутні водо та електропостачання, в будинку також є сарай, гараж, погріб, ого-
рожа з залізних секції. що знаходиться за адресою с.Старий Чорторийськ,вул. Сокола,85, 
стіни-цегла, перекриття-залізобетонні плити, фундамент - бетонний, покрівля-шифер, 
право  власності – договір купівлі продажу від 17.04.2006 року. Стартова (початкова) 
ціна – 70940,00 грн. без ПДВ. Гарантійний внесок у сумі  3547,00 грн. без ПДВ. Кінцевий 
термін реєстрації для участі у прилюдних торгах: за лотом № 1,2 13.05.2013р. до 08..год 
00хв , Лоти № 2,3    о  11 год 00 хв., Лот 4 о 12 год 00 хв.., Лот 5 о 16 год 00 хв. Прилюдні 
торги відбудуться за Лотами № 1,2  13 .05. 2013 об  09год. 00 хв. за адресою: м. Луцьк. вул 
Ів. Франка, 44. Лоти № 4,3 о 12 год 00 хв за адресою м. Рожище, вул. Незалежності, 24. За 
лотом № 5 о 13 год 00 хв за адресою м. Нововолинськ, вул. Виниченка,14. За лотом № 6 
о 17 год 00 хв за адресою м. Маневичі, вул. 100 річчя Маневич. Організатор прилюдних 
торгів Волинська філія ТОВ «Укрспецторг групп» (43021, м. Луцьк, вул. Ів. Франка, 44). 
Довідки за телефоном: (063) 4500891.


