
Нерухомість

Продам

  Однокімнатн. кв., в цегляному будинку 
на вулиці Г.-Артемовського. Загальна 
площа 32,1 кв.м. Четвертий поверх. Со-
нячна сторона, засклений балкон, ремонт, 
газова колонка, лічильник на воду. Ціна 28 
тисячі у.о. (050) 3780433.

  Однокімн.кв., 9/9-пов. пан. буд., 
33.2/17.5/7.5 кв.м, ліфт цілодобово, є тех-
поверх, балкон засклений, від власника. 
(095) 7981676

Двокімн.кв. На тривалий термін, 
вул.О.Гончара,  р-н "Там Там", нова 
вмебльована, 70 кв.м, автономне 

опалення, підземна стоянка, дизай-
нерський євроремонт, сигналізація, 

Інтернет, супутникове НТВ теле-
бачення, телефон, тепла підлога, 

побутова техніка, 6500грн/місяць. 
(050) 3165139

  Двокімн.кв., заг.пл.45.5 кв.м, у двопо-
верховому будинку, по вул.Шевченка, по-
близу ГП "Нова Лінія", сучасне опалення, 
пластикові вікна, косметичний ремонт, 
є паркова, сарай з льохом, 324000грн. 
(050) 5734151; (050) 9913298

  Трикімн.кв., вул.Арцеулова, 5/5-пов. 
цегл. буд., 64/40/8 кв.м, покращеного пла-
нування, з хорошим ремонтом, 387000грн, 
від власника. (095) 0985489

  Трикімн.кв., Смт.Рокині, 10км від Луцька, 
65 кв.м, сучасне автономне опалення, 
свердловина, приватизована ділянка 
0.07га, інфраструктура. (066) 9307073

  Чотирикімн.кв., просп.Соборності (по-
близу "Аверсу"), 78.2 кв.м, 8/9-пов. цегл. 
буд., кімнати ізольовані, балкон, лоджія 
засклені, паркет, жилий стан, ціна за до-
мовленістю. (050) 7399299

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

  Баківці, терміново будинок 110 кв.м, ка-
пітальний ремонт, ділянка 0.50га, надвірні 
споруди: літня кухня, сарай, приміщення 
для бані, 0.25га огороджено залізо-
бетонним парканом, двір вимощений 
бруківкою 340 кв.м. (066) 4355082

  Луцьк, Теремно, р-н стадіону, по-
ловину будинку з окремим входом, житл.
пл.180кв.м, підвал 80кв.м, євороремонт, 
сучасне автоном. опалення, з/д 0.175га, 
гараж та залитий фундамент під другий 
гараж, окремий заїзд, затишне місце, ве-
ликі можливості добудови та розбудови. 
(050) 1570479; (096) 4727988

  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

 Масив Озерце, дачу, терміново, земель-
на ділянка 0.12га, будинок, вода, бруківка, 
садок, благоустрій. (050) 3785255

  Продам. Вікторяни, Луцького р-ну, 10км 
від Луцька, газифіковане, будинок, зе-
мельна ділянка 0.27га, недорого. (097) 
4104411; (096) 6427528

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

 Масив Веснянка, дачу з цегляним будин-
ком, поруч біля зупинки. (050) 7114154

  Острожець, Млинівського р-ну, не-
завершене будівництво, є літня кухня 
9х9м, 2 поверхи, гараж двоповерховий 
6х18м, хлів 6х9м, підведений газ, світло, 
земельна ділянка 0.12га, приватизована. 
(096) 2120341

  Острожець, Млинівського р-ну, жит-
ловий будинок, літня кухня, хлів, гараж, 
сарай, льох, газ, вода, земельна ділянка 
0.12га. (096) 2120342

  Луцьк, вул.Гущанська, земельну ділянку 
0.20га, під забудову, 240000грн. (099) 
5133542

  Боратин, поблизу АЗС, земельна ділян-
ка 0.10га, під забудову. (095) 3025877 

  Великий Омеляник, земельну ділянку 
0.10га, заїзд  з вул.Львівської, 58000грн, 
торг. (067) 9093309; (095) 4073589

 Масив Діброва, дачну земельну ділянку 
0.06га, поруч газ, світло, вода. Продам білу 
силікатну цеглу, 2000шт. та бітум недо-
рого. (095) 8629158

 Маяки, земельну ділянку 0.145га, гарне 
місце та земельну ділянку у Луцьку р-н 
маг. "Наш Край", 0.10га. (098) 9878080

  Боратин, земельну ділянку 0.12га, на 
межі Луцька, асфальтований доїзд, поряд 
є світло, 57000грн. (099) 7777718

  Луцьк за електроапаратним заводом, 
масив дубнівський, земельну ділянку 
0.12га. (050) 5284668

  Рованці, земельну ділянку 0.12га, побли-
зу школи, без комунікації. (050) 5984814

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.

  Перед селом Боратин, земельну ділянку 
0.135га, кутову, за залізничною лісосму-
гою. (066) 6297662

Продам. Кафе-магазин "Астрея", 
просп.Відродження, 51, готовий 

бізнес, все обладнання, євроремонт, 
160 кв.м, земельна ділянка 0.06га, 

огороджена, з фонтаном, ціна за до-
мовленістю. Можна в кредит. (050) 

3165139

  Обміняю двокімн.кв., м.Луцьк, вул.
Декабристів, на трикімн.кв., з доплатою. 
(095) 4414239

  Продам. Гараж цегляний 
кооп."Північний", 6х3м, з ямою, 40000грн. 
(095) 5944046, Микола

  Продам. Гараж цегляний, 
кооп."Залізничник". (050) 1976935, 
Володимир

Здам, зніму

  Здам. Квартиру подобово, погодинно, 
потижнево. Усі зручності р-н ГМ "Там Там", 
недорого. (066) 0885658

  Здам. Подобово однокімн.кв. (095) 
5522586

  Здам. Однокімн.кв., подобово. (096) 
9051734

  Здам. Двокімн.кв., просп.Соборності, 
євроремонт, кімнати ізольовані, меблі, 
нова побутова техніка, телевізор, нова 
кухня, для молодої сім'ї без дітей. (050) 
6097545; (095) 1385514

  Здам. Чотирикімнатну квартиру в 
районі Київського майдану, всі зручності, 
євроремонт, Інтернет, побутова техніка, 
меблі на тривалий термін. (099) 6695781

  ЗДАМ. БУДИНОК, ЛИПИНИ, 
ВУЛ.Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 15, Є ВСЕ. 
(050) 2111457

  В оренду приміщення 10 кв.м, в авто-
сервісі для майстерні. (0332) 726246; 
(050) 1761459

  Здам. В оренду контейнер 15 кв.м, на 
ринку "Центральний", в р-ні гуманітарки. 
(067) 1630092; (050) 9201686  

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) 3348810

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

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

Послуги

Супутникове телебачення. Продаж, 
гарантія, сервісне обслуговування. 

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

1980828

  «ДОМАШНІЙ МАЙСТЕР»!
Пропонуємо послуги: Сантехніка, 
Електрика, Вантажників, Зварювальника, 
Столяра, • Мулярів-штукатурів, Нала-
штовувача комп'ютерів. Прості рішення 
складних проблем! Будемо раді вашому 
дзвінку! (066) 889-14-20, (095) 443-73-01, 
(0332)29-09-01

  Уроки англійської мови, переклади, 
контрольні роботи. (050) 2405587

Поїздки на Чорне море, с.Залізний 
Порт, Херсонської області. Вартість 

проживання 500-800грн/10днів, 
вартість проїзду в обидві сторони 

комфортабельним автобусом, 
550грн. Ліц.АВ N353929 від 21.07.07р. 

МТЗУ. (050) 6664178

  Ремонт телевізорів, встановлення ко-
льору та звуку, заміна кінескопу, гарантія, 
виїзд до замовника. (098) 3770120; (050) 
8887903

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

Пасажирські перевезення на 
замовлення автобусом "Мерседес-

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

Віталій

  Пам'ятники! Виготовлення, встанов-
лення, оформлення. З мармурової крихти 
та натурального каменю. Доставка без-
коштовна. (095) 1285106; (098) 5022024; 
(099) 2620282, Луцьк, вул.Рівненська, 54/5, 
ПОГ "Меморіал-Груп"

Надаю послуги по копанню та чищен-
ню 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. Б. Хмельницького, 

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

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

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

оформлення. Кредитуємо підприєм-
ців і пенсіонерів. "А-Банк", м.Луцьк, 

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

(096) 7438977, Микола

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

Автомото
  Продам. Трелювальну лебідку лісову, 

виробник Польща, до МТЗ-82, ЮМЗ та а/м 
ЗІЛ-131. (063) 2562256

  Продам. Фольксваген-Т4 2000р., 2.5ТДІ, 
1 рік на Україні. (096) 2120342; (097) 
0024650

  Продам. ГАЗ-53, дизель; ЗІЛ-130 дизель 
(короткий); ЗІЛ-130 "Колгоспник", газ-
бензин. Екскаватор "Борекс-2102" 2006р., 
на базі ЮМЗ, двигун МТЗ-Д242. (050) 
5078196; (098) 2623773

  Продам. Трактор МТЗ-82 1994р., велика 
кабіна, нова задня гума, у хорошому стані. 
(097) 2631403

  Продам. Комбайн картоплезбиральний 
"Болько", у хорошому стані, є приставка 
для буряків, дворядна. (097) 1988574

  Продам. Трактори Т-25 1983 та 1992р., 
у хорошому стані, з Польщі. Продам 
ЛуАЗ "Волинянку". (067) 3610506; (067) 
2862999

  Продам. Роторну косарку, обпри-
скувач, обгортач картоплі та ін. польску 
с/г техніку. Продам мачту-підйомник на 
навіску до МТЗ, два цепи на солідній рамі, 
вис. підйому 3.2м. (050) 6605959; (097) 
4975300

  Продам. Трактор ДТ-75, трактор Т-150 з 
документами, причіп до трактора Т-150 з 
документами. (067) 7449478

Комбайни зернозбиральні, картоплез-
биральні, прес-підбирачі, картопле-
копачки, трактори, косарки та інша 

техніка. (067) 3910253; (066) 8701542 

  Продам. Косарки роторні, кінні, 
грабарки, борони, копачки, культиватори, 
плуги, сівалки, обприскувачі, саджалки. 
Комбайни картоплезбиральні "Анна", 
"Болько", "Карлик" та ін.  (050) 2305189; 
(067) 1253737

 ПРОДАМ. ЗАПЧАСТИНИ ДО КОМ-
БАЙНІВ МАССЕЙ-ФЕРГЮСОН-510, -515 
( НОВІ РЕМЕНІ ТА Б/В АГРЕГАТИ) АБО 
ПРИВЕЗУ НА ЗАМОВЛЕННЯ ДО БУДЬ-
ЯКИХ КОМБАЙНІВ. (066) 3430938

  Продам. Трактор Т-30 1990р., 1988р., 
1986р., з кабінами, привезені з-за 
кордону, передній привід, помірні ціни. 
Картоплекопачки дво-, однорядні, нові та 
б/в; преспідбирачі "Клаас" та ін.  (050) 
2305189; (067) 1253737

  Продам. Зернозбиральний комбайн 
МФ-31, шир. жатки 2.1м. (050) 8689374; 
(098) 6474580

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

  Продам. КПП до КамАЗ, у хорошому 
стані та розподільник до КПП КамАЗ. 
(095) 5297900

Будівництво
  Продам. Пиломатеріали обрізні та нео-

брізні, хвойних порід, будь-яких розмірів. 
Прийму замовлення на пиломатеріали. 
(096) 5419477; (099) 7082353

  Продам. Дошку дубову. (097) 3012623

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

Металочерепиця, металопрофіль 
та металопрофіль двосторонній 

кольоровий, Польща, Німеччина, від 
40грн/кв.м. Мінвата "Роквул", гуртові 
ціни. (067) 3344873; (050) 7249777; 

(097) 9143605

  Продам. Пісок дрібно та крупнозернис-
тий, щебінь різних фракцій, відсів, цеглу, 
доставка. Вивезу сміття. (050) 9049130; 
(063) 4117874; (097) 5590422

  Продам. Контейнер 5т, на будівництво, 
можна для зберігання будматеріалів. 
(095) 5565309

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

(050)4380766

  Продам. Цеглу керамічну з доставкою, 
блоки стінові, кільця колодязні, залізо-
бетонні вироби. (050) 6742465

  Продам. Огорожу ковану, 37 секцій, 
3х2.2м, ворота 2шт., 4х2.2м, 5х2.2м, дві 
хвіртки 1.9х2.2м, б/в, ціна за домовленіс-
тю. (050) 1976935, Володимир

Французькі натяжні СТЕЛІ. Якісно.  
(0332) 269182; (066) 5922882; (097) 

6808868

  Продам. Дошки обрізні та необрізні, 
колібровані балки, крокви, рейки, брус 
різної довжини та ширини, з доставкою. 
(050) 6728204

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

  Продам. Блоки з ракушняку, 20х20х40, 
без посередників, з доставкою. (095) 
7169510; (097) 7660368

  Свердловини та їх обслуговування, у 
Волинській обл. (050) 5178751; (096) 
4633888; (066) 5726636

  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. МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЮ, ПРО-
ФНАСТИЛ, "RUUKKI FINNERA", "SYPER 
KATEPAL", ПОВНА КОМПЛЕКТАЦІЯ 
ДАХУ. ЗАМІРИ ТА ДОСТАВКА БЕЗКО-
ШТОВНО. ((099) 2757631; (096) 8990250

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

  Продам. Металочерепицю, металопро-
філь, комплектуючі різних країн-вироб-
ників, широкий вибір, низькі ціни. Заміри, 
кошторис, доставка безкоштовна. (050) 
7015157; (068) 0274679

  Продам. Щебінь, відсів, камінь бутовий, 
пісок крупно та дрібнозернистий з 
доставкою, вивіз будівельного сміття. 
(050) 7219771; (097) 8346125

  Продам. В мішках та насипом: пісок, 
щебінь, відсів, керамзит а також цегла 
нова та б/в, біла і червона, Шифер б/в. 
Можлива доставка на поверх, вивіз сміття. 
(050) 7227271; (096) 8000567

 Кована брама від 3000грн. Кузня 
"Файна ковка". www.fayna-kovka.prom.

ua (050) 2962314; (097) 6139185

  Продам. Піноблоки 20х30х60см, хоро-
шої якості, цемент. Доставка, розванта-
ження. (050) 6891579; (099) 7614570; 
(096) 9905080

  РОБИМО ВИМОСТКУ ДОРІГ В 
СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ З ЧЕРВОНОЇ 
ПОРОДИ. ПРОДАМ ПИЛОМАТЕРІАЛИ; 
ПІСОК ЩЕБІНЬ, ВІДСІВ З ДОСТАВКОЮ. 
НАДАЄМО ПОСЛУГИ САМОСКИДАМИ.  
(067) 3618464

  Продам. Ракушняк кримський 20х20х40. 
(050) 7114154

  Виконуємо ремонтно-покрівельні ро-
боти з євроруберойду та металопрофілю, 
ремонт старих покрівель, дахів, балконів, 
гаражів та ін.

  Великий досвід роботи.  (050) 
2065385; (050) 1325368

 ЦИКЛЮВАННЯ, ШПАКЛЮВАННЯ, 
ЛАКУВАННЯ ПАРКЕТУ ТА ФАРБОВА-
НИХ ДОШОК НОВИМИ БАРАБАННИМИ 
ТА ДИСКОВИМИ МАШИНАМИ. (0332) 
293990; (099) 6427274; (094) 9084990

  Ремонтно-будівельні роботи:  вкладання 
керамічної плитки, ламінату, піщаного ка-
меню, відкоси, гіпсокартон. (095) 6127912

  Виконуємо всі види ремонтно-буді-
вельних робіт "під ключ"; гіпсокартон, 
шпаклювання, стяжка, ламінат, плитка, 
мозаїка, кладка цегли, блоків. Дахи.   
(050) 5676596

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

Будівельні роботи, ремонт та рекон-
струкція: внутрішні роботи, утеплен-

ня, лицювання плиткою, малярні, 
сантехнічні, штукатурні роботи. Ліц. 
АВ№343711, ДАБІУ. (066) 2222313; 

(063) 5838144

  ЗВАРЮВАЛЬНІ РОБОТИ БУДЬ-ЯКИХ 
КОНСТРУКЦІЙ ТА БУДЬ-ЯКОЇ СКЛАД-
НОСТІ: ВОРОТА, ГАРАЖІ, СХОДИ, РЕ-
ШІТКИ, БАЛКОНИ, СТЕЛАЖІ, ВИШКИ, 
ОГОРОЖІ ТА ІН., ЦІНИ ПОМІРНІ. (068) 
6254718; (066) 3825432 

  Циклювання (шліфування) підлоги, 
плоскошліфувальною та барабанною 
машинами, вкладання паркету, дошки, 
ламінату; лакування та шпаклювання. 
(066) 1668415; (067) 8043815
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Повідомлення про результати земельних торгів
Лот №1: Місце розташування земельної ділянки: за межами населених пунктів біля  с. 
Горичів, Зимнівська сільська рада, Володимир-Волинський район, Волинська область; 
площа 2,4138 га в тому числі: 0,6342 га (ставок); 1,7796 га(пасовища);кадастровий 
номер земельної ділянки 0720582000:00:000:1011; Розмір річної плати за користування 
земельною ділянкою: 1106,21 грн; Строк користування земельною ділянкою 25 років. 
Цільове призначення земельної ділянки (код КВЦПЗ): для рибогосподарських потреб.
Лот №2: Місце розташування земельної ділянки: за межами населених пунктів біля 
с. Фалемичі, Зимнівська сільська рада, Володимир-Волинський район, Волинська 
область;
площа 0,50 га в тому числі: під водою – 0,1778 га, пасовища – 0,3222 га; кадастровий 
номер земельної ділянки 0720582000:00:000:1010;
Розмір річної плати за користування земельною ділянкою: 231,00 грн;
Строк користування земельною ділянкою 25 років
Цільове призначення земельної ділянки (код КВЦПЗ): для рибогосподарських потреб
Лот №3: Місце розташування земельної ділянки: за межами населених пунктів Овад-
нівської сільської ради, Володимир-Волинський район, Волинська область;
площа 0,25 га ; кадастровий номер земельної ділянки 0720584400:00:001:3441;
Ціна продажу земельної ділянки 52494,00 грн; Цільове призначення земельної ділянки 
(код КВЦПЗ): для комерційного використання. Дата проведення земельних торгів: 20 
травня 2013 року; Найменування організатора земельних торгів: Володимир-Волин-
ська РДА Волинської області.

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 Частина вбудованого приміщення (приміщення з 62-2 по 62-13), заг. пл. 92,0 кв.м. 
за адресою: м.Нововолинськ, м-н.Шахтарський,29. стіни-цегла, перекриття-залізобетон-
ні плити, фундамент- бетонний вікна-деревяні,двері-деревяні, наявне повне інженерне 
забезпечення,право власності-договір купівлі-продажу від 27.06.2006року.У спільному 
користуванні коридор площею 18,4м.кв. Стартова (початкова) ціна – 264780,00 грн. без 
ПДВ. Гарантійний внесок у сумі  39717,00 грн. без ПДВ.
Лот №2 Підвальне приміщення (приміщення з 57-16 по 57-19, 57-18а,57-1а), заг. пл. 
116,1 кв.м. за адресою: м.Нововолинськ, м-н.Шахтарський,29. стіни-цегла, перекриття-
залізобетонні плити, фундамент- бетонний вікна-деревяні,двері-деревяні, наявне повне 
інженерне забезпечення,право власності-договір купівлі-продажу від 27.06.2006року.У 
спільному користуванні коридор площею 18,4м.кв. Стартова (початкова) ціна – 
115534,00грн. без ПДВ. Гарантійний внесок у сумі  17330,10грн. без ПДВ. Прилюдні торги 
відбудуться 14 .06. 2013 об  10год. 00 хв. за адресою: м. Нововолинськ,вул.Винничен-
ка,14. 
Лот №1 Житловий будинок загальною площею 239,2 кв.м.на земельній ділянці площею  
за адресою: Луцький р-н., с.Гаразджа, вул.Ранкова,1Б. Рік побудови - 2008, заг.площа 
1-го поверху - 127,5м.кв., площа мансарди - 111,7м.кв., стіни-цегла, перекриття-залізо-
бетонний моноліт, фундамент- бетонний, вікна-металопластикові, покрівля - ондулін, 
наявне повне інженерне забезпечення,право власності на будинок та ділянку -договір 
купівлі-продажу від 29.09.2008року.  Стартова (початкова) ціна – 445150,00грн. без ПД. 
Гарантійний внесок у сумі  66327,35грн. без ПДВ. Прилюдні торги відбудуться 14 .06. 
2013 об  12год. 00 хв. за адресою: м.Луцьк, вул. Ів.Франка,44. 
Лот №1 Двохкімнатна квартира площею 52,3 кв.м. за адресою: смт.Локачі, вул.І.Франка, 
2/6. розташована на 2 поверсі. Складається з: 2-х кімнат житловою площею 30,3 кв.м., 
кухні, вбиральні, ванної кімнати, коридору, кладової, вбудлованої шафи. Наявний бал-
кон. Висота приміщень - 2,50м., стіни-цегла, перекриття-залізобетонні панелі. Наявне 
електропостачання. Право власності на квартиру - свідоцтво про право на спадщину за 
законом від 28.03.2008року. Стартова (початкова) ціна – 128287,00грн. без ПДВ. Гарантій-
ний внесок у сумі  19114,76грн. без ПДВ. 
Лот №2 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 обкладе-
ний 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 зе-
мельну ділянку. Стартова (початкова) ціна – 200722,00грн. без ПДВ. Гарантійний внесок 
у сумі  29 907,57грн. без ПДВ. Прилюдні торги відбудуться 14 .06. 2013 об  15год. 00 хв. за 
адресою: 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 внеску - на р/р 26000013006122 АТ “Сбербанк Росії”, МФО 320627, код ЄД-
РПОУ 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.
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 – 
1592282,25 грн. без ПД. Гарантійний внесок у сумі  79614,11 грн. без ПДВ. Кінцевий тер-
мін реєстрації для участі у прилюдних торгах: за лотом № 1 14.06.2013р. до 16.год 00хв 
Прилюдні торги відбудуться за Лотами № 2  14. 06. 2013 об  17 год. 00 хв. за адресою: м. 
Луцьк. вул Ів. Франка, 44. Організатор прилюдних торгів Волинська філія ТОВ «Укрспец-
торг групп» (43021, м. Луцьк, вул. Ів. Франка, 44). Довідки за телефоном: (063) 4500891.

Інформація Дольської сільської ради Любешівського району Волинської об-
ласті про проведення земельних торгів

Найменування організатора земельних торгів: Дольська сільська рада Любешівсько-
го району Волинської області. Місцезнаходження: вул. Незалежності, 80, с.Дольськ, 
Любешівського району Волинської області. 
Лот 1. Земельна ділянка для будівництва та обслуговування магазину площею 0,0785 
га. Характеристика лота: місце розташування земельної ділянки: вул. Незалеж-
ності, 91 А, с. Дольськ, Любешівський район, Волинська область. площа 0,0785 га; 
кадастровий номер земельної ділянки 0723184800:00:001:0288. Цільове призначення 
земельної ділянки: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. 
Умови договору купівлі-продажу, який укладається на земельних торгах:
1. договір купівлі-продажу земельної ділянки укладається між організатором земель-
них торгів і переможцем безпосередньо в день проведення торгів;
2. не пізніше трьох банківських днів з дня укладання договору купівлі-продажу 
земельної ділянки,  переможець торгів проводить повний розрахунок за при-
дбаний лот. Початкова ціна лоту – 19225,00 грн. З питань детального ознайомлення 
з технічною документацією на земельну ділянку, додаткового 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. Незалежності, 80, с.Дольськ, Любешівського 
району Волинської області в робочі дні з 9.00 год. до 17.15 год., в п'ятницю —  до 
16 год. тел. (03362) 941-131, 941-134. Контактна особа Онищук Валиль Федорович. 
Місце проведення земельних торгів: вул. Незалежності, 80, с.Дольськ, Любешівського 
району Волинської області. (зал засідань). Дата і час проведення земельних торгів: 
1 липня 2013 року об 11.00. 
Переможець аукціону зобов’язується: 
- укласти Договір купівлі-продажу земельної ділянки 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.
Розмір реєстраційного внеску: 573,50 грн.в т.ч. ПДВ 20% за реєстрацію заяви.
Розмір гарантійного внеску: 961,25 грн. без ПДВ (5% від початкової ціни лоту).
Виконавець земельних торгів: ПАТ ДАК „НМАЦ” філія „Волинський аукціонний 
центр”. 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 - 24 червня 
2013 року 17.00 год. Порядок сплати реєстраційного та гарантійного внесків: реє-
страційний внесок за реєстрацію заяви вноситься на: р/р 26003203233 в ПАТ „Райф-
файзен Банк Аваль” у м.Києві, МФО 380805; гарантійний внесок вноситься на: р/р 
26007402085 в ПАТ „Райффайзен Банк Аваль” у м.Києві, МФО 380805 Ознайомитись з 
проектом Договору купівлі-продажу земельної ділянки, що пропонується укласти на 
торгах, містобудівними умовами і обмеженнями забудови земельної ділянки можна 
також на сайті Виконавця за адресою: lt.nnac.com.ua. З питань подачі документів для 
участі в аукціоні, укладення договору про умови участі в аукціоні, та для отримання 
іншої додаткової інформації звертатись у філію  „Волинський аукціонний центр” ПАТ 
ДАК „НМАЦ” в робочі дні з 9.00 год. до 13.00 год. та з 14.00 год. до 17.00 год. за адре-
сою: м.Луцьк, вул.Мельнична,13. Контактна особа: Мельничук Мирослава Степанівна, 
тел. (0332) 244-188.


