
Нерухомість 

Продам

 Міняю. Однокімн.кв., малосімейку, 
2/5-пов. цегл. буд., у м.Луцьку на три-, 
чотирикімн.кв., з доплатою. (050) 
5170994

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

  Трикімн.кв., Київський майдан, 8/9-
пов. цегл. буд., 400000грн, торг. (095) 
5862658

  Колодеже Горохівського р-н, буди-
нок цегляний, земельна ділянка 0.25га, 
садок, сарай. (050) 7168145, Галина

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

  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

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

  Луцьк, вул.Степова, будинок заг.
пл.240 кв.м, 65% готовності. Огородже-
ний, є газ, світло, асфальтований доїзд, 
640000грн. (0332) 713312, Микола 
Іванович, (050) 6164653, Ігор

  Продам. Любомль, земельну ді-
лянку 0.10га, приватизовану. (050) 
3784727; (098) 5883431

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

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

  Дві земельні ділянки 0.08га та 0.42га, 
в с.Коршів Луцького р-ну, вода, газ 
поряд, асфальтований доїзд, зупинка 
поряд. (050) 5485798

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

  15км від Луцька, приватизовану 
земельну ділянку 0.37га, 35000грн. 
Терміново. Можливий обмін на а/м 
або трактор.  (050) 3912296; (066) 
9188449

  Копачівка, земельну ділянку 0.21га, 
асфальтований доїзд, 200м від центра 
села, ціна за домовленістю. (050) 
6710410

  Дві земельні ділянки по 0.11га, у селі 
Боголюби, з документами. Терміново. 
(095) 1854343

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

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

  Земельну ділянку 0.103га, с.Рованці, 
за школою. (096) 1158208

 Масив Лаврів, приватизовану дачну 
ділянку 0.24га, півтораповерховий 
будинок, 6х5 кв.м, підвал на весь 
будинок, прибудований сарай 6х1.5м, 
надвірні споруди. Розгляну варіанти. 
(095) 8755638; (050) 6611200 

  Земельну ділянку 0.12га під забудо-
ву + 0.15га с/г призначення, р-н вул.
Львівської, поблизу АС №2, вул.Лисен-
ка, 22, поруч є забудови, комунікації 
поруч. (095) 0387995

Ковель, вул.Пінська, земельну 
ділянку 857 кв.м, приватизовану, 

під забудову, 96000грн. (068) 
2327526

  Продам. Новостав, земельна ділянка 
0.12га, на березі річки, 10км від центра 
Луцька, Терміново. (050) 6748403

 Масив Промінь, земельну ділянку 
0.06га. (050) 6107455; (050) 5404993

  Продам. Гараж, кооп."Автомобіліст", 
вул.Карпенка-Карого, поблизу ринку 
"Завокзальний". (050) 6107455; (050) 
5404993

Куплю

  Будинок (можна потребуючий 
ремонту), у селі до 25км від Луцька, 
недорого, без посередників. (0332) 
250938

  Куплю. Три-, чотирикімн.кв., у Луць-
ку.  (050) 5170994

Здам

  Здам один поверх приватного 
будинку, р-н вул.Чернишевського. 
(067) 5377160

 ОДНОКІМН.КВ., ПОДОБОВО, 
В ЦЕНТРІ МІСТА, ЄВРОРЕМОНТ, 
СУПУТНИКОВЕ ТV. (050) 2645907; 
(095) 1143128

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

кв.м. Бокси для ремонту авто-
мобілів. Зручне місце розташуван-

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

Здам. В оренду овочесховище 
1000 кв.м та утеплений склад 

300 кв.м, асфальтований під'їзд, 
с.Маяки, 4км від Луцька. (050) 

5154393, Анатолій

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

кв.м, опалення, зручна транспорт-
на розв'язка, автостоянка, ціло-

добова охорона. (066) 4963220; 
(067) 2804787

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

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

Послуги

Пам’ятники. Виготовлення, вста-
новлення, гарантія, розстрочка без 
переплати, догляд. м. Луцьк, вул. Б. 
Хмельницького, 34. (0332) 28-50-
31; (0332) 28-72-28; (097) 323-90-75

  Виготовляємо гаражі будь-яких 
розмірів: металеві, оцинковані, з ко-
льорового металопрофілю. Доставка 
та встановлення. (098) 9071417; 
(050) 6407504

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

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

КРЕДИТ ГОТІВКОЮ дешевше не 
буває, без довідки про доходи, 

без перших внесків, без застави 
та поручителів. Просто, вигідно та 

швидко. Ліц. №16 від 09.10.09р., 
НБУ. (095) 3000962; (097) 

8055414

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

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

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

Вартість: кухні від 1850грн/пог.м, ша-
фи-купе від 1500грн/пог.м. Договір, 
гарантія. Виїзд дизайнера, розробка 

проекту, доставка, встановлення - 
безкоштовно. (099) 2783674, Луцьк, 

вул.Винниченка, 14-а, кімн.16

Супутникове телебачення. Продаж, 
гарантія, сервісне обслуговування. 

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

1980828

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

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

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

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

Автомото

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

Преспідбирачі, комбайни зер-
нозбиральні та ін. с/г техніку та 
запчастини. Асортимент товару 
на сайті: www.fermeragro.com.

ua. (0332) 767912 (Луцьк); (066) 
3542104; (066) 5281360

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

  Продам. Косарки роторні, кінні, гра-
барки, борони, копачки, культиватори, 
плуги, сівалки, обприскувачі, саджал-
ки. Комбайни картоплезбиральні 
"Анна", "Болько", "Карлик" та ін.  (050) 
2305189; (098) 0841006

  Продам. Трактор Т-30  1995р., 
передній привід; Т-25 1988р., 1990р., 
з кабінами, привезені з-за кордону, 
помірні ціни. Картоплекопачки дво-, 
однорядні, нові та б/в; преспідбирачі 
"Клаас" та ін.  (050) 2305189; (067) 
1253737

Комбайни зернозбиральні, карто-
плезбиральні, прес-підбирачі, 

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

8701542 

  Продам. Трактори Т-40 1991р., Т-25 
1988р.; ЮМЗ 1991р., МТЗ-80 1991, 
1994р., Причіп 2ПТС-4; екскаватор 
ЮМЗ-ЕО2621, гноєрозкидач ПРТ-7; 
картоплекопачка, запчастини: МАЗ, 
КамАЗ, ЮМЗ. (067) 3609149; (050) 
9936211

  Продам. Трактор Т-40 та запчастини 
до Т-40 + КПП в зборі. (095) 4062800

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

Будівництво

  Продам. Бочку н/ж, 200л, 400грн; 
апарат зварювальний, трансформатор, 
220В, 800грн; двері арочні, сосна, 
127х240см, 2шт., нові, 5000грн; швелер 
16х256, трубу товстостінну 100х25, 
4шт.; вагонку пластикову, 30х600. 
(066) 8881019

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

(050)4380766

 ПРОДАМ. ПІНОБЛОКИ 20Х30Х60, 
12Х30Х60 ТА ШЛАКОБЛОКИ. МОЖ-
ЛИВА ДОСТАВКА. (067) 7282946; 
(099) 4451353

Свердловини, труби обсадні, 
глибинні насоси, міні-башти, вста-

новлення, обслуговування. (050) 
6709075

  Продам. Блоки фундаментні ФБС-3, 
28шт. та плити перекриття ПК-15, 3шт., 
ПК-12, 2шт. (050) 2300964; (097) 
8540020

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

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

(098)0800078

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

Продам. Щебінь різних фракцій, 
відсів, пісок, цеглу червону, білу; 

чорнозем, торф. Можлива достав-
ка. (050) 5299520

  СВЕРДЛОВИНИ НА ВОДУ. ОБСЛУ-
ГОВУВАННЯ. ПРИЯМКИ, НАСОСИ, 
ВОДА "ПІД КЛЮЧ". ЯКІСТЬ ГАРАН-
ТУЮ. (095) 5755705

Свердловини на воду. Швидко та 
якісно. (096) 3918453

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

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

  Продам. Ракушняк кримський. До-
ставка. (050) 3785008

  Продам. Пісок, щебінь, відсів, з 
доставкою. (050) 3381564; (098) 
7585943

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

  Продам. Пісок, щебінь різних фрак-
цій, цегла червона, біла, відсів, чорно-
зем, глина, торфокрихта, з доставкою, 
м.Луцьк. (050) 5396261

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

  Бруківка вібропресована, ви-
готовлення та професійне вкладання 
з вібротрамбовкою. Низькі ціни, до-
ставка. Цемент, щебінь, відсів. (099) 
4937752; (093) 7165575

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

Продам. Лист оцинкований, плос-
кий, 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

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

Французькі натяжні СТЕЛІ. Якісно.  
(066) 5922882; (097) 6808868

 ЦЕГЛА БУДІВЕЛЬНА ПЕРЕПАЛ, 
ЧЕРВОНА М-75, -100. ДЕШЕВО. ДО-
СТАВКА. (097) 5423640

Кована брама від 3000грн. Кузня 
"Файна ковка". Каталог з цінами 

на сайті www.fayna-kovka.prom.ua 
(050) 2962314; (097) 6139185

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

 ПРОДАМ. МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЮ, 
ПРОФНАСТИЛ, "RUUKKI FINNERA", 
"SYPER KATEPAL", ПОВНА КОМПЛЕК-
ТАЦІЯ ДАХУ. ЗАМІРИ ТА ДОСТАВКА 
БЕЗКОШТОВНО. (096) 9035429; 
(096) 8990250

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

Продам. Цемент, доставка. По-
мірна ціна.(067) 3618489; (050) 

3789372

  Продам. Сухі соснові балки 20х14м, 
довжиною 5м, 10шт., в Ковельському 
районі, недорого. (066) 0424163

  Послуги "бобкетом", земельні робо-
ти, вирівнювання територій, розванта-
жування цегли, піноблоків, бруківки. 
Послуги евакуатором. (050) 8483994

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

  Циклювання (шліфування) підлоги, 
плоскошліфувальною та барабанною 
машинами, вкладання паркету, дошки, 
ламінату; лакування та шпаклювання. 
(066) 1668415; (067) 8043815

Робота

  Терміново потрібні на роботу про-
давці продовольчих товарів. (0332) 
232010

(0332) 293026; (098) 0205122

  Візьму на постійну роботу столяра, 
заробітна плата від 2500грн; потрібен 
різноробочий. (099) 3310272; (067) 
6866763, Петро Михайлович

  Найму на роботу офіціанта та барме-
на. (050) 9201322

  Візьму на роботу продавця в мага-
зин, вул.Львівська, (промислова група 
товарів). (050) 9567193

Охоронна фірма візьме на роботу 
монтажника засобів охоронної 

пожежної сигналізації, освіта 
середня-спеціальна або вища тех-
нічна, бажано з досвідом роботи. 

(0332) 789336

  Потрібен старший продавець та 
продавець у гастроном по вул.Львів-
ській або просп.Грушевського. (099) 
2122227

  Працевлаштування за кордоном, 
робочі запрошення (6 місяців, рік), 
Інтернет реєстрація, анкети, страхов-
ки. Вакансії у Польщі: будівельники, 
зварювальники, токарі, водії-дале-
кобійники, с/г роботи, ферми та ін. 
Адр: Луцьк, вул.Кафедральна, 25. Ліц.
АВ 585191, 10.07.12р., МСПУ. (0332) 
723738 (Луцьк); (099) 3469381

  Надомна робота для всієї сім'ї 
(обробка кореспонденції), 2500грн/
місяць. Деталі поштою. Вкладіть під-
писаний конверт на адр. або на e-mail: 
novaship@list.ru. (096) 0273881, 
87502, Маріуполь Донецької обл., а/я 
2075 "Новация"

  Робота: збирання яблук, малини, 
огірки, помідори, квіти, робота в 
садах, сезонні роботи, будівельники 
різних спеціальностей; роботи на 
м'ясокомбінатах (різні спеціальності), 
наявність закордонного паспорту, 
візова підтримка.  (050) 7325315; 
(096) 8708768

  Візьму на роботу торгового агента 
з власним легковим а/м. (095) 
1518031

  Потрібен продавець у ТЦ "Ювант", у 
відділ парфумів. (066) 4771027

 Шукаю водія на екскаватор "бобкет", 
бажано права категорії "С". (050) 
8483994

 МЕБЛЕВА ФАБРИКА ЗАПРОШУЄ 
СПЕЦІАЛІСТІВ МЕБЛЕВОГО ВИРОБ-
НИЦТВА (РОБОТА У ВІДРЯДЖЕНІ). 
ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА М'ЯКИХ МЕБЛІВ 
ПОТРІБНІ: ШВАЧКИ, ОББИВНИКИ, 
СКЛАДАЛЬНИКИ КАРКАСІВ, ПО-
КЛЕЙНИКИ ПОРОЛОНУ. ПЕРЕВАГА 
СПЕЦІАЛІСТАМ З ДОСВІДОМ. НАДА-
ЄТЬСЯ БЕЗКОШТОВНИЙ ГУРТОЖИ-
ТОК, ОПЛАЧУЄТЬСЯ ПРОЇЗД, РЕЄ-
СТРАЦІЯ, ОФІЦІЙНЕ ОФОРМЛЕННЯ 
ДОЗВОЛУ НА РОБОТУ, ПЕНСІЙНЕ 
СТРАХУВАННЯ, 100КМ ВІД ЧОРНО-
ГО ТА АЗОВСЬКОГО МОРІВ. ОПЛАТА 
ВІДРЯДНО-ПРЕМІАЛЬНА. КОНТАКТ: 
ADIFIL@GIP.RU (095) 4646585, 
18.00-21.00 МАРІЯ; (+79182) 380458, 
ЯРОСЛАВ ПЕТРОВИЧ

РОБОТА Фермерське господарство 
с.Острожець (20км від Луцька) 

запрошує бажаючих на сільсько-
господарські роботи по збиранню 

овочів. (099) 7366720; (067) 
3611388; (099) 7366710 

  Запрошуємо в команду молодих 
і амбітних офіціантів, барменів, піц-
майстрів, кухарів, сушистів, техпраців-
ників. (066) 3414241, 10.00-18.00

  На швейне виробництво потрібні 
прасувальники та швачки з/п висока. 
(095) 4611031

 НА РОБОТУ ПОТРІБНІ ОБВАЛЮ-
ВАЛЬНИКИ М'ЯСА (КУРКА) (066) 
9496977

 НА РОБОТУ ПОТРІБНІ ВАНТАЖНИ-
КИ НА СКЛАД. (066) 9496977

  На роботу потрібен менеджер ЗЕД. 
Вимоги: англійська мова, ПК, в/о, бажа-
но досвід роботи. Посадові обов'язки: 
логістика, робота з митницею. (0332) 
282905

  Пивний ресторан "Честер Паб" у 
зв'язку із розширенням запрошує на 
роботу помічника кухаря та офіціанта. 
Офіційне працевлаштування, соц.па-
кет, достойні умови праці в відповідна 
з/п. (050) 2675207

(0332) 293026; (098) 0205122
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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 Земельна ділянка для розміщення пункту по прийому молока площею 0,05га. Знахо-
диться за адресою: Волинська обл., Луцький р-н., с.Лаврів. Право власності – згідно Державного 
акту на право приватної  власності.  Обтяження, обмеження сервітутів відсутні. Стартова (по-
чаткова) ціна – 9 750,00грн. без ПДВ. Гарантійний внесок у сумі  487,50грн. без ПДВ. 
Лот №2 Земельна ділянка для будівництва та обслуговування житлового будинку, господар-
ських будівель і споруд  площею 1350 м. кв., яка знаходиться за адресою Волинська область, 
с. Богушівка, Луцького р-н., право власності - свідоцтво про право власності від 15.11.2007 
року. Стартова (початкова) ціна – 22 452,00грн. без ПДВ. Гарантійний внесок у сумі  1122,60грн. 
без ПДВ. Прилюдні торги відбудуться 14.10.2013 об  10год. 00 хв. за адресою: м. Луцьк, 
вул.І.Франка,44. 
Лот №1 Житловий будинок загальною площею 110,9 кв.м. з надвірними будівлями і спорудами 
за адресою: м.Рожище, вул..Садова,9. Будинок цегляний, житловою площею 66,5 кв.м. Склада-
ється з 4 кімнат, кухні, санвузла, котельні, коридору, кладової, сіней. Фундамент бетонний, по-
крівля – шифер, підлога деревяна, вікна, двері деревяні. Наявні: хлів-гараж-літня кухня, гараж, 
вбиральня, колодязь, погріб, огорожа. Присутнє електро і газопостачання. Право власності на 
будинок – Свідоцтво про право власності від 28.02.2000року. Стартова (початкова) ціна –  142 
461,50 грн. без ПДВ. Гарантійний внесок у сумі  7123,07 грн. без ПДВ. Прилюдні торги відбудуть-
ся 14.10.2013 об  12год. 00 хв. за адресою: м. Рожище, вул.Незалежності,24. 
Лот №1 Нежитлове приміщення А-5 заг. площею 103,3 кв.м. за адресою: м.Нововолинськ, 
5 м-н., 14. Стіни-цегла, перекриття-залізобетонні плити, фундамент- бетонний вікна-
металопластикові,двері-деревяні, наявне повне інженерне забезпечення,право власності-до-
говір купівлі-продажу від 29.08.2007року. Стартова (початкова) ціна –  150 700,00 грн. без ПДВ. 
Гарантійний внесок у сумі  7535,00 грн. без ПДВ. Прилюдні торги відбудуться 14.10.2013 об  
14год. 00 хв. за адресою: м. Нововолинськ, вул.Винниченка,14. 
Лот №1 Житловий будинок загальною площею 50,5 кв.м. з надвірними будівлями і спорудами 
за адресою: м.Камінь-Кашиський, пров.Дзержинського,5. Будинок цегляний, житловою площею 
28,9 кв.м. Складається з 2 кімнат, кухні, коридору, сіней. Фундамент бетонний, покрівля – 
шифер, підлога деревяна, вікна, двері деревяні. Наявний хлів. Присутнє електропостачання. 
Право власності на будинок – Договір купівлі-продажу. Стартова (початкова) ціна –  116 395,50 
грн. без ПДВ. Гарантійний внесок у сумі  5819,77 грн. без ПДВ. Прилюдні торги відбудуться 
14.10.2013 об  16год. 00 хв. за адресою: м. Камінь-Каширський, вул.Шевченка,62. 
Лот №1 Частина підвального приміщення загальною площею 308,6 кв.м. за адресою: 
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-про-
дажу. Стартова (початкова) ціна –  412 476,00 грн. без ПДВ. Гарантійний внесок у сумі  20623,80 
грн. без ПДВ. Прилюдні торги відбудуться 14.10.2013 об  15год. 00 хв. за адресою: м. Володимир-
Волинський, 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». Організатор прилюдних торгів Волинська філія ТОВ 
«Укрспецторг групп» (43021, м. Луцьк, вул. Ів. Франка, 44). Довідки за телефоном: (098)1277714.


