
Нерухомість

Продам

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

  Однокімн.кв., малосімейку, просп.Мо-
лоді, 2/5-пов. цегл. буд., 22.5 кв.м, ніша + 
балкон, 148000грн. (050) 9111317

  Продам. Двокімн.кв., 32 кв.м, 
м.Комсомольськ, 45км від Донецька, та 
30км від Азовського моря, є усі вигоди, 
окреме подвір'я, літня кухня, підвал, 
гараж, поряд річка, місто екологічно 
чисте. (068) 0406305; (095) 2498185

  Двокімн.кв., м.Ківерці, 41.3 кв.м, жит-
лова пл.28.7 кв.м, два сараї, підвал, 1-й 
поверх, ціна за домовленістю. (097) 
3837612

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

  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

  Трикімн.кв., вул.Карпенка-Карого, 23, 
частковий ремонт, панельний будинок, 
два балкони. (0332) 744039; (099) 
3495244

  Трикімн.кв., вул.Винниченка, 5-й 
поверх, перепланована з ремонтом, 
560000грн. (0332) 241808; (097) 
8884271; (050) 3784822

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

  Чотирикімн.кв., м.Ківерці, вул.
Шевченка, в двоповерховому будинку, 
на 1-му поверсі, всі комунікації, нова 
сантехніка, всі дерев'яні двері, поруч 
з будинком 2 сараї і цегляний гараж. 
(095) 3500023

  Торчин, будинок одноповерховий 
1979р., з усіма вигодами, гараж, два са-
раї, садок, 350000грн. (0332) 241808, 
після 19.00; (050) 3784822; (097) 8884271

  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

  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

  Ківерцівський р-н, с.Дубище, буди-
нок, 8х10м, земельна ділянка 0.40га, усі 
надвірні споруди, сад, ставок, поблизу 
річка та ліс, комунікації на ділянці. 
(099) 9542762; (067) 9818804

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

 Масив Веснянка дачу, у хорошо-
му місці, земельна ділянка 0.10га, є 
будинок, сарай, дерева, кущі. (0332) 
243069; (099) 4353236

  Смт.Рокині, половину будинку, заг.
пл.53.5 кв.м, земельна ділянка 0.1303га, 
від власника, без посередників. (095) 
4790158; (099) 7510170, після 19.00

  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

  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

  Пожарки Рожищенського р-ну, буди-
нок дерев'яний, обмурований білою 
цеглою, 30км від Луцька, підведений 
газ, є цегляний хлів, криниця, садок, 
земельна ділянка 0.70га. Продам двері 
б/в 65х210см, вікна 2шт., 125х140см. 
(098) 4761938

 Масив Діброва, с.Струмівка, дачу, 
земельна ділянка 0.06га, будинок пів-
тораповерховий, з ремонтом, газ за 5м, 
твердий доїзд. (095) 3474361

 Масив Веснянка, дачну ділянку 0.05га, 
огороджена, є будинок з льохом, хлів, 
вода, плодові дерева, куща. Терміново, 
у зв'язку з переїздом за межі області. 
(068) 8550378

  Луцьк, Дубнівська, земельну ділянку 
0.12га, під забудову, готові всі доку-
менти, поблизу є забудови, об'їздна, 
90000грн. (095) 3474361

  ТАРАСОВЕ, ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯН-
КУ 0.15ГА. (095) 5599992; (097) 
5455553

  Голишів, земельну ділянку під забудо-
ву, 0.27га, усі комунікації біля ділянки, 
асфальтований доїзд, документація, 
2800грн/0.01га. (066) 2914364; (093) 
0578369

  Луцьк, між вул.Дубнівською та 
Рівненською, земельну ділянку 0.07га, 
є забудови, світло, вода, газ поруч, при-
ватизовану. (099) 7030553

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

  Офіс-магазин, фасад 43 кв.м, в центрі 
міста. (067) 7994950

  Будинок 8 км від Луцька, шлаковий, 
69.1 кв.м, земельна ділянка 0.60га, 
є вода, газ, каналізація, 284000грн. 
(050) 9913397, Микола

Земельну ділянку за 65000грн, 
0.06га, р-н Львівської, поблизу 
АС №2 (друга лінія від дороги) 

м.Луцьк.  (099) 7215319

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.

  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

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

  Приміщення магазину 47.1 кв.м, в р-ні 
залізн. вокзалу. (050) 3781792; (067) 
2852759

  Павільйон на ринку "Пасаж", у хоро-
шому місці. (066) 1771782

  Недорого приміщення магазину 98 
кв.м, у с.Буків Луцького р-ну, 11км від 
Луцька, під'їздна дорога, асфальт, світло, 
газ поруч. Можливе перепланування 
під житловий будинок. Або обмін на 
а/м. (097) 3361250; (095) 3976818

  КУПЛЮ. Будинок невеликий в радіусі 
20км від Луцька або земельну ділянку 
і пай в с.Брище. (068) 0406305; (095) 
2498185

Здам

  Однокімн.кв., вул.Чехова, євроре-
монт, побутова техніка, нові меблі, 
2400грн/міс.+компослуги. (066) 
5155616

  Здам. Подобово однокімн.кв. (095) 
5522586

  Візьму на квартиру 2 дівчини можна 
заочниць, бульв.Дружби Народів. 
(0332) 266760; (050) 2027889

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

  Здам. Складські приміщення в орен-
ду, поблизу ринку "Завокзальний" та 
приміщення з оглядовою ямою. Здам в 
оренду земельну ділянку вул.Лідавська, 
для комерційного використання. 
(050) 1725868

Зніму

 ДОБРОПОРЯДНА СІМ'Я, БЕЗ ДІ-
ТЕЙ, ЗНІМЕ ЖИТЛО У ЛУЦЬКУ, ЗА 
ДОСТОЙНУ 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

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

магазини, кіоски, павільйони, гаражі, 
автонавіси, шиномонтажі, автомийки, 

міні-офіси, вольєри, ангари та ін. 
Доставка по Україні, безкоштовна, 

низькі ціни. (098) 9071417

Не вистачає комфорту в домі? 
Допоможе «Домашній майстер»! 

Пропонуємо послуги сантехні-
ків, електриків, вантажників, 

зварювальників, столярів, 
оздоблювальників, налаштову-
вачів комп'ютерів. Пропозиції 

надсилайте на e-mail: 0668891420@
mail.ru. Працюємо без вихідних. 

Будемо раді вашому дзвінку! 
(066) 8891420, (095)4437301, 

(0332)29-09-01

Пам’ятники. Виготовлення, вста-
новлення, гарантія, розстрочка без 

переплати, догляд. м. Луцьк, вул. 
Романюка, 1.  Тел. (0332) 28-50-31; 

(097) 323-90-75

  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

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

(050)4380766

Фірма "Чиста оселя". Хімчист-
ка та професійне прибирання 
квартир, офісів, прибирання 

після будівництва та ремонту. 
Хімчистка килимів, м'яких меблів, 
салонів а/м. Миття вікон, фасадів, 

керамічної плитки, сантехніки. 
(0332) 299441; (066) 1639259; 

(095) 4233795

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

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

Роблю дрібний ремонт м'яких 
корпусних меблів, міняю пружини, 

замки трансформації, каркаси, 
тканину. Якість гарантую. (0332) 

714412, Арсен; (093) 8475144

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

  Реставрація та перетягування м'яких 
меблів. Можлива зміна дизайну, роз-
міру. (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"

Інформаційне шлюбне агентство 
"Віра, Надія, Любов" запрошує Вас 
змінити своє життя і бути щасли-
вою, зустрічі, знайомства, цікаві 

консультації. (095) 8784826

Супутникове телебачення. Продаж, 
гарантія, сервісне обслуговування. 

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

1980828

Послуги крана-маніпулятора "Мер-
седес", в/п 10.5т, стріла 7.9м, кузов 
6.50х2.40м: навантажування, пере-
везення, розвантажування. (050) 

9242670, Анатолій

Якісне і професійне полірування 
автомобілів, швейцарські поліролі, 
професійна якість. (050) 6277160

Автомото

  Продам. ВАЗ-2108 1992р., 1.1л, 4-ст.
КПП, білий, 16000грн, торг. (095) 
4190235

Продам. Фольксваген-Джетта 
1990р., вишневий, 1.8л, 5-ст.КПП, 
ц/з, сигналізація, г/п керма, люк, 

фаркоп, тонування, нова гума, 
титани, новий акумулятор, магні-

тола, у відмінному стані, 1 власник, 
34000грн. (066) 1452267

Продам. Фольксваген-Гольф 
1991р., білий, 1.6л, дизель, 5-ст.

КПП, 5л/100км, ц/з, сигналізація, 
нова гума R14, титани, фаркоп, 

люк, магнітола, у хорошому стані, 1 
власник, 34000грн. (096) 5245485

  Продам. ГАЗ-53 1984р., термобуда, 
газ-бензин, 7 полегшених балонів, у 
хорошому стані,14000грн. Терміново. 
(095) 1518031

  Продам. ВАЗ-21099 2005р., інжектор, 
1.5л, у відмінному стані, м.Луцьк, 
38000грн. (067) 7357216; (099) 
2625227, Анатолій 

  Продам. Опель-Омега 1996р., 2.0л, 16В, 
у відмінному стані, зелений "металік", 
61000грн. (095) 5227227; (097) 9731720

  Продам. Саморобний трактор та 
мотоблок; новий саморобний плуг до 
Т-25; новий генератор 15кВт, вага без 
двигуна 300кг. (095) 4570282; (095) 
5404246

  Продам. ГАЗ-53, дизель; ЗІЛ-130 ди-
зель (короткий); ЗІЛ-130 "Колгоспник", 
газ-бензин. Екскаватори: "Atlas-1304" 
1993р. та "Борекс-2102" 2006р., на 
базі ЮМЗ, двигун МТЗ-Д242. (050) 
5078196; (098) 2623773

Комбайни зернозбиральні, карто-
плезбиральні, прес-підбирачі, 

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

8701542 

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

  Продам. Трактор Т-40 1991р., Т-25 
1988р.; трактор ЮМЗ 1991р. Причіп 
2ПТС-4, самоскид ГАЗ-53  1992р. ЮМЗ 
по запчастинах; гноєрозкидач ПРТ-7. 
(067) 3609149; (050) 9936211

  Продам. Трактор, власного виробни-
цтва. (067) 1913671

  Продам. Трактор, власного виробни-
цтва. (067) 1913671

  Продам. Трактор МТЗ-82 модель 892 
2006р., у хорошому стані, Ківерцівський 
р-н. (097) 8643229

Будівництво

  Продам. Цеглу червону М-75, 100, 
будівельну, дешево, доставка. Бочки ме-
талеві, 3-10куб.м; ел/тельфер, Болгарія.  
(097) 5423640

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

  Будинок дерев'яний на розбір 
с.Боголюби, 4км від Луцька, шпали 
смоляні у хорошому стані, недорого. 
(0332) 263964; (067) 3704673

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

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

(097) 6808868

 Продаж. 1-ї та 3-ї категорії, в упаковці 
та без, на цементний розчин та клей, 
замовлення від 1-го куб.м. та більше, 

доставка безкоштовна. Кваліфікована 
консультація, розвантаження, сер-

тифікати. Силікатна цегла, Хотислав, 
РБ. (03366) 93381 (Ратно); (097) 

3532712, www.bloku.blox.ua, e-mail: 
office_ura@mail.ru
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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№3. Будівля контори А-1.заг. пл. 163,7 кв.м.. столярний цех Г-1, заг. пл. 138,00 кв.м., приміщення міні-пе-
карні Б-1, заг.пл. 135,8 кв.м.. приміщення торгового кіоску У-1, заг. пл. 10,8 кв.м., земельна ділянка площею 
0.3900 га, які знаходяться за адресою м. Рожище,вул. 1-го, Травня,8, стіни-цегла, перекриття-залізобетонні 
плити, фундамент- бетонний вікна-пластикові,двері-деревяні,покрівля-руберойд,право  власності-договір 
купівлі-продажу від 03.08.1998 року.земля-державний акт про право власності на земельну ділянку. Стар-
това (початкова) ціна – 626800,00 грн. без ПД. Гарантійний внесок у сумі  31340, 00 грн. без ПДВ.
Лот№2. Приміщення магазину «Концтовари» «літер А-1» загальною площею 83.00 кв.м., та земельна ді-
лянка площею 0, 0113 га, для обслуговування магазину що знаходиться в м. Любомиль, вул. Незалежності, 
27, стіни-цегла, перекриття-залізобетонні плити, фундамент- бетонний вікна-пластикові, двері-деревяні, 
покрівля-руберойд, право  власності-свідоцтво про право власності від 04.10.2004 року.право на землю-
державний акт на право власності на земельну ділянку Стартова (початкова) ціна – 384325,00 грн. без ПД. 
Гарантійний внесок у сумі  19216,25 грн. без ПДВ.
Лот№1. Cклад-майстерня,/літер Б-1/ загальною площею 1238,9 кв.м., що знаходиться за адресою 
м.Луцьк,вул. Львівська,152-В, стіни-цегла, перекриття-залізобетонні плити, фундамент- бетонний вікна-
пластикові, двері-деревяні, покрівля-руберойд, право  власності-договір купівлі-продажу від 27.04.2006 
року.право на землю-договір оренди землі від 07.04.2009 року  Стартова (початкова) ціна – 393600,00 грн. 
без ПД. Гарантійний внесок у сумі  19680,00 грн. без ПДВ.
Лот№4. Приміщення крамниці промислових товарів «літер А-5»,площею 69,2 кв. м., що знаходиться в 
м. Рожище, вул. Незалежності,18а/3, стіни-цегла, перекриття-залізобетонні плити, фундамент- бетонний 
вікна-пластикові, двері-деревяні, покрівля-руберойд, право  власності-свідоцтво про право власності від 
10.05.2006 року. Стартова (початкова) ціна – 238002,00 грн. без ПД. Гарантійний внесок у сумі  11900,10 
грн. без ПДВ.
Лот№5. Земельна ділянка для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
та споруд, площею 0, 2000 га, яка знаходиться за адресою Волинська область, с. Підгайці, Луцького р-н., 
право  власності - свідоцтво про право власності від 10.05.2006 року. Стартова (початкова) ціна – 75900,00 
грн. без ПД. Гарантійний внесок у сумі  3795,00 грн. без ПДВ. 
Лот№6. Земельна ділянка для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
та 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 – 29900,00 
грн. без ПД. Гарантійний внесок у сумі  1495,00 грн. без ПДВ. 
Кінцевий термін реєстрації для участі у прилюдних торгах: за лотом № 1,5,6 26.04.2013р. до 08..год 00хв , 
Лоти №  4, 3 о  11 год 00 хв., Лот 2 о 16 год 00 хв.. Прилюдні торги відбудуться за Лотами № 1,5,6  26.04.2013 
об  09год. 00 хв. за адресою: м. Луцьк. вул Звязківців,6. Лоти № 4,3 о 12 год 00 хв за адресою м. Рожище, вул. 
Незалежності, 24.за Лотом № 2 о 17 год 00 хв за адресою м.Любомиль,вул.Незалежності,27  Організатор 
прилюдних торгів Волинська філія ТОВ «Укрспецторг групп» (43021, м. Луцьк, вул. Ів. Франка,44). Довідки за 
телефоном: (063) 4500891.

Інформація Володимир-Волинської районної державної адміністрації Волинської області 
про проведення земельних торгів

Найменування організатора земельних торгів: Володимир-Волинська районна державна адміні-
страція Волинської області 
Місцезнаходження: вул. Соборна, 3, м. Володимир-Волинський, Волинська область.
Лот 1. Набуття права оренди земельної ділянки площею 2,4138 га
Характеристика лота:  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 ді-
лянки 0720582000:00:000:1011.
Цільове призначення земельної ділянки: для рибогосподарських потреб
Умови   договору   купівлі-продажу,   який   укладається   на земельних торгах:
1. договір купівлі-продажу земельної ділянки укладається між організатором земельних торгів і 
переможцем безпосередньо в день проведення торгів;
2. не пізніше трьох банківських днів з дня укладання договору оренди земельної ділянки,  пере-
можець торгів проводить повний розрахунок за придбаний лот.
Початкова ціна лоту – 1086,21 грн. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки – 14922,81 грн. 
Річна орендна плата – 1086,21 грн. Термін оренди – 25 років.
Лот 2. Набуття права оренди земельної ділянки площею 0,50 га
Характеристика лота:  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.
Цільове призначення земельної ділянки: для рибогосподарських потреб
Умови договору купівлі-продажу,   який   укладається   на земельних торгах:
1. договір купівлі-продажу земельної ділянки укладається між організатором земельних 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 придбаний лот. Початкова ціна лоту – 225,00 
грн. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки – 3099,00 грн. Річна орендна плата – 225,00 
грн. Термін оренди – 25 років.
Лот 3. Продаж у власність земельної ділянки площею 0,25 га
Характеристика лота: місце розташування земельної ділянки: за межами населених пунктів 
Оваднівської сільської ради, Володимир-Волинський район, Волинська область. площа 0,50 га; 
кадастровий номер земельної ділянки 0720584400:00:001:3441. Цільове призначення земельної 
ділянки: для комерційного використанняУмови договору купівлі-продажу, який укладається на 
земельних торгах:
1. договір купівлі-продажу земельної ділянки укладається між організатором земельних 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 придбаний лот. Початкова ціна 
лоту – 50475,00 грн. З питань детального ознайомлення з технічною документацією на земельні ді-
лянки, додаткового ознайомлення з містобудівними умовами і обмеженнями забудови земельної 
ділянки, умовами та текстом договору купівлі-продажу земельної ділянки, договорів оренди, що 
пропонується укласти на торгах, звертатись за адресою: вул. Соборна, 3, м. Володимир-Волин-
ський, Волинська область в робочі дні з 9.00 год. до 17.15 год., в п'ятницю —  до 16 год. тел.  (03342) 
2-13-43, 2-44-67, 2-36-05. Контактна особа В.Собіпан. Місце проведення земельних торгів: вул. 
Соборна, 3, м. Володимир-Волинський, Волинська область. (зал засідань). Дата і час проведення 
земельних торгів:  14 травня 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;
- укласти Договори оренди на земельні 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: 54,31 грн. (лот №1), 11,25 грн. (лот №2), 2523,75 грн. (лот №3), без ПДВ 
(5% від початкової ціни лоту).
Виконавець земельних торгів: ПАТ ДАК „НМАЦ” філія „Волинський аукціонний центр”. Місцезна-
ходження: 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 -  30 квітня 2013 року. Порядок сплати реєстраційного та гарантій-
ного внесків: реєстраційний та гарантійний внесок за реєстрацію кожної заяви вносяться на: р/р 
26003203233 в ПАТ „Райффайзен Банк Аваль” у м.Києві, МФО 380805
Ознайомитись з проектом Договору купівлі-продажу земельної ділянки, що пропонується укласти 
на торгах, проектами договорів оренди на земельні ділянки, містобудівними умовами і обмежен-
нями 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 адресою: 
м.Луцьк, вул.Мельнична,13. Контактна особа: Мельничук Мирослава Степанівна, тел. (0332) 244-
188, моб. 097-660-94-45.


