
Нерухомість

Продам

  Однокімнатн. кв., в цегляному будинку 
на вулиці Г.-Артемовського. Загальна пло-
ща 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., вул.Володимирська, 97, 
2/5-пов. цегл. буд., 37.9/20.1/8.0 кв.м, 
новий євроремонт, нові меблі, 269000грн. 
(099) 7345023; (050) 8786609

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

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

  Баківці, терміново будинок 110 кв.м, 
капітальний ремонт, ділянка 0.50га, 
надвірні споруди: літня кухня, сарай, при-
міщення для бані, 0.25га огороджено за-
лізобетонним парканом, двір вимощений 
бруківкою 340 кв.м. (066) 4355082

  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

  Велика Городниця, Млинівського 
р-ну, Рівненської обл., 13км від Луцька, 
земельну ділянку 0.20га під забудову, 
газ поруч, ціна за домовленістю. (095) 
4039627, Алла

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

  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, вул.Хрещата, будинок 
триповерховий, 400 кв.м, незавершені 
внутрішні роботи, усі комунікації, усі на-
двірні споруди, земельна ділянка 0.12га. 
(050) 5544772, Віктор

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

  Володимир-Волинський, земельну 
ділянку 0.13га, по трасі Володимир-Во-
линський-Устилуг. (097) 5526507

  Дачний масив Веснянка, земельну 
ділянку 0.11га, поруч ліс, річка, зручний 
доїзд. (050) 1961771

  Смт.Любешів, будинок двоповерховий, 
новобудову, усі комунікації підведені, від 
власника. (067) 3611178

  Продається дерев’яний будинок (80 
кв. м.) шальований дошками з верандою 
(2,8х1,8м), всі надвірні споруди (від-
мінний стан), рухоме майно, 0,64 га 
землі (держ. акт), село газифіковане, над 
асфальтною трасою, 24 км від Луцька 
(біля смт. Острожець, Млинівський р-н), 
 (098) 502-77-58

 Масив Гірка Полонка, 5км від Луцька, 
земельну ділянку, приватизовану 0.10га, 
під забудову, рівна, можливість підведен-
ня електрики та газу. (066) 3872248

  Рожище, приватизовану земельну 
ділянку 0.08га, під забудову, ціна за до-
мовленістю. (095) 9495988

  Земельну ділянку під житлову забудо-
ву, 0.12га, на межі Боратина та Луцька, 
асфальтована дорога, світло, 57000грн. 
(099) 7777718

 Шацьк, земельні ділянки, 900м від 
озера 0.12га та 0.15га, 8000грн/0.01га. 
(050) 6855364; (050) 9815814

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.

  Забороль, земельну ділянку 0.24га,газ, 
вода, світло, ціна за домовленістю. 
(095) 3467898; (097) 5004056

  Продам. Вербаїв, земельну ділянку 
0.58га, під ведення с/г господарства ОСГ, 
друга лінія, поблизу р.Стир, 102000грн. 
Можливий обмін на бус W LT-35, "Мерсе-
дес-Спринтер". (050) 3783171

  Рованці, поблизу заправки "Укрнафта", 
по 0.10га, 2 ділянки № 15, 16, с.Голишів, 
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. Можливий об-
мін на бус W LT-35, Мерседес-Спринтер. 
(050) 3783171

Забороль земельну ділянку біля лісу, 
рівну, на ділянці світло, асфальто-
ваний доїзд, є готовий проект на 

будинок, власник. (098) 4252187

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

  Або здам, обміняю 2 павільйони на 
ринку м.Ківерці, вул.Шевченка, під ключ, 
33 кв.м, частини по 16.5 кв.м, окремі вхо-
ди, ел/лічильники, стелі, стіни металопро-
філь, вітрини, захисні ролети, 45000грн, 
торг. (050) 4645704, Сергій

  Гараж приватизований, кооп."Авіатор", 
з підвалом та оглядовою ямою, 28000грн. 
(066) 3503708

  Продам. Гараж цегляний з ямою в 
кооп."Північний" (095) 5944046; (095) 
5566446

Здам

  Візьму на квартиру хлопців без шкід-
ливих звичок, р-н маг."Фуршет" та ГП "Там 
Там". (050) 8249127 

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

Послуги

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

  Ремонт, реставрація, перешиття меблів 
з шкіри та тканини. Виготовлення, дизайн 
брендових меблів для барів, пабів, ресто-
ранів. Гарантія, якість, розуміння. (050) 
5740766; (063) 2457023

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

  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

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

Комфортне перевезення за ніч 
мікроавтобусом "Спрінтер" на 14 

місць, відпочинок - курортне місто 
Залізний Порт, поселення на базах за 

5-10хв до моря. Ліц. АВN422437 від 
01.07.08р., МТЗУ. (050) 5404919; 

(050) 5283848

Літня пропозиція. Відпочинок на 
узбережжі Чорного та Азов-

ського морів: Крим - Коктебель, 
Судак, Євпаторія, Саки, Феодосія; 
Азовське море Генгорка, Щаслив-
цеве, Генічеськ; Херсонська обл. 
- Скадовськ, Лазурне, Залізний 

Порт; Миколаївська обл. - Коблево, 
Рибаківка. Виїзди з 18.06 кожні 2 

дні. Ліц. АД№033971 від 23.05.12р. 
(095) 4320828; (097) 8245585; 

(095) 4317515; (097) 6927260; (093) 
7599323

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

проживання 500-800грн/10днів, вар-
тість проїзду в обидві сторони ком-
фортабельним автобусом, 550грн. 

Ліц.АВ N353929 від 21.07.07р. МТЗУ. 
(050) 6664178

Супутникове телебачення. Продаж, 
гарантія, сервісне обслуговування. 

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

1980828

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

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

Автомото
  Продам. Рено-Кангу 2008р., пасажир, 

куплений в салоні, пробіг 150000км, по-
душка безпеки, синій металік, 62500грн. 
(098) 5169673; (099) 7359139 

  Джилі-МК 2008р., пробіг 108000км, 
люк, шкіряний салон, ел/склопідіймачі, 2 
подушки безпеки, музика, 1.6л, бензин, 16 
клапанів, синій металік, 41600грн (099) 
7359139; (098) 5169673

  Продам. Трактор Т-40 та Т-40АМ та 
ЮМЗ, у хорошому стані, є причіп, культи-
ватор. (050) 5435848

  Продам. Комбайн "FAHR", жатка 220, 
на ходу, у хорошому стані. Продам 
культиватор та КПП до ГАЗ-561. (095) 
4786322, Іван

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

  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

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

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

  Продам. Зернозбиральний комбайн 
"Форд-Шрід-512, -514", шир. жатки 4.2м, 
70000грн. (050) 5461385

  Продам. Трактор Т-40 1991р., Т-25 
1988р.; трактор ЮМЗ 1991р., МТЗ-80 1991 
та 1994р., причіп 2ПТС-4, самоскид ГАЗ-53  
1992р. ЮМЗ по запчастинах; гноєрозки-
дач ПРТ-7. (067) 3609149; (050) 9936211

Будівництво
  Продам. Цеглу червону, б/в, у великій 

кількості, хорошої якості. (050) 1732855

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

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

  Продам. Відсів, щебінь, пісок дрібний 
та крупний, цеглу білу та червону, глину, 
чорнозем, торфокрихту, дрова, вугілля. 
(050) 1566665; (067) 3618487

Купуємо заготовку палетну: 
1200х143х22, 1200х98х22, 800х143х22. 
(050) 7350160; (067) 7535538

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

Продаємо та встановлюємо залізо-
бетонні ємкості під вигрібну яму та 

каналізацію. (066) 3003911

  Бруківка вібропресована, виго-
товлення та професійне вкладання з 
вібротрамбовкою. Низькі ціни, доставка. 
Цемент, щебінь, відсів. (099) 4937752; 
(093) 7165575

  Продам пісок крупно-, дрібнозернис-
тий, відсів, цеглу червону, білу, камінь 
бутовий, торф, чорнозем, щебінь, вивіз 
сміття. (050) 1523816; (050) 6710467

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

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

(097) 9143605

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

  Продам. Труби профільні ВГП, ДН та ін. 
металопрокат. (050) 1933114

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

 ПРОДАМ. ПІНОБЛОКИ 20Х30Х60, 
12Х30Х60 ТА ШЛАКОБЛОКИ. МОЖЛИ-
ВА ДОСТАВКА. (067) 7282946

  Продам. В мішках та насипом: пісок, 
щебінь, відсів, керамзит, а також цеглу 
нову та б/в, білу і червону та землю на 
вимостку. Можлива доставка на поверх, 
вивіз сміття. (050) 7227271; (096) 
8000567

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

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

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

  Ремонтно-будівельні роботи: кладка 
цегли, газоблоків, піноблоків, бетонні ро-
боти, робота з каменем, дахи, всі роботи 
"під ключ". (066) 3100529

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

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

ua (050) 2962314; (097) 6139185

  Послуги кваліфікованого сантехніка, 
усі види робіт: заміна, ремонт будь-якої 
складності; встановлення зрошувальних 
систем та автоматичного поливу газонів. 
(066) 0813938; (068) 3376785

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

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

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

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

  Виконуємо всі види ремонтно-буді-
вельних робіт: бетонування, покрівля, 
штукатурка та ін. (050) 9569131; (096) 
8010255

Робота

Працівники на збір полуниці, ви-
шень, черешень, помідорів, огірків, 
парники, теплиці, м'ясний цех, жит-

ло, харчування, візова підтримка 
надається, наявність закордонного 

паспорту. (098) 0114340; (099) 
7816496

  Запрошуємо на роботу офіціантів, 
кухарів, барменів, піцмайстрів, приби-
ральниць-посудомийниць, кухаря-кон-
дитера, водіїв з власним а/м (бус). (095) 
6551001

  На роботу потрібні різноробочі у цех 
та вкладальники-пакувальники на склад. 
(0332) 794949

Потрібен бармен, офіціант та при-
биральниця у кафе-бар, на АЗС 

"Укрнафта", вул.Карпенка-Карого, 1. 
(066) 6254404

  Потрібні: формувальник ковбасних 
виробів (учень), обвальник м'яса, фарше-
складач, помічник фаршескладача, жи-
лувальник м'яса (учень), прибиральниця, 
вантажник, зав.виробництва, коптильник 
ковбасних виробів. (0332) 719069 

  Робота: теплиці (огірки, помідори), 
ферми, м'ясокомбінати, птахоферми, с/г 
роботи, збирання полуниці, вишні че-
решні, наявність закордонного паспорту, 
візова підтримка. (050) 7325315; (096) 
8708768

  В новий бар потрібні: офіціанти, кухарі, 
бармени, адміністратор, прибиральниця, 
продавець та бухгалтер. (050) 5686600; 
(099) 7910735

  На роботу в кафе потрібні кухарі, 
бармени, офіціанти, прибиральниці, з/п 
за домовленістю. (095) 8961411

  Візьму на роботу працівника для 
виготовлення корпусних меблів. (050) 
2071082

  Потрібен водій-експедитор кат.Е з 
досвідом не менше 3-х років, з/п 12% + 
відрядні. (067) 3611121; (093) 7954808

  Потрібен логіст, досвід роботи з 
вантажними а/м від 2-х років, ставка + %. 
(067) 3611121; (093) 7954808

  Потрібні на роботу офіціанти, кухарі, 
бармени, піцмайстри, прибиральниці-
посудомийниці, кухар-кондитер, водії з 
власним а/м (бус). (066) 1244446

  Візьмемо на роботу офіціантів, кухарів, 
барменів, піцмайстрів, прибиральниць-
посудомийниць, кухаря-кондитера, водіїв 
з власним а/м (бус). (099) 7522226

  На роботу потрібні: офіціанти, кухарі, 
бармени, піцмайстри, прибиральниці-
посудомийниці, кухар-кондитер, водії з 
власним а/м (бус). (099) 5055556

  Деревообробне підприємство прийме 
на роботу бригаду з 5-ти чоловік для 
деревообробки. (067) 3640208

  ВІЗЬМУ НА РОБОТУ ЛЮДЕЙ З 
АКТОРСЬКИМИ ЗДІБНОСТЯМИ, ДЛЯ 
ГАСТРОЛЕЙ ПО УКРАЇНІ, З/П 2500-
3200ГРН + ВІДРЯДНІ. (050) 4806347

  Запрошуємо на роботу в салон-магазин 
продавців та продавців-консультантів. 
(067) 3322259; (099) 7169473

  На склад потрібні вантажники та паку-
вальники, з/п висока. (0332) 290639; 
(099) 7169473

  Візьму на роботу колишніх працівників 
фірми "Імекс". (067) 3322259; (099) 
7169473

  Працевлаштування в Польщі: будови, 
фабрики, заводи, відпочинкові комп-
лекси, тепличне господарство, сезонна 
праця. Шопінг-тури. Візовий супровід. 
Консультація. Ліц. АВ№585198 МСПУ. 
(096) 9563796; (099) 7402032

  На роботу потрібні рамники на стріч-
кову пилораму та різноробочі, оплата 
висока. (097) 7348322; (066) 6035886

  Надомна робота яка не потребує ква-
ліфікації, 2500грн/місяць. Деталі поштою 
Від Вас: 2 конверти на адресу. 87502, 
Маріуполь Донецької обл., а/я 2075

Бізнес-пропозиція для тих, хто мріє 
про фінансову свободу та власний 
бізнес від компанії "Forever living 
Produkts". (050) 6950787; (098) 

4607538, Олена

  Візьму на роботу кухаря. (050) 
2154156, 12.00-18.00

  Візьму на  постійну роботу малярів, 
шпаклювальників та ін. робітників буді-
вельних спеціальностей. (099) 2286964; 
(098) 2306932

  Потрібен на роботу бармен та кухар, 
можна без досвіду, у бар по вул.Володи-
мирській. (095) 8100567

  Візьму на роботу помічника верстат-
ника, заточувальника пил та водія на а/м 
ЗІЛ. (0332) 780767; (050) 3787368

  Візьму на роботу швачку для пошиття 
меблів. Постійна або часткова зайнятість. 
(063) 6201867; (067) 3021203

Фермер
  Продам. Лілії різних сортів (з квітами), 

від 15грн/шт. (095) 5186747

  Продам. Курчат породистих, великих 
порід та кролів з великих порід. Можли-
вий обмін на зерно. (097) 9753051

  Продам. Жеребця 5 років та кобилу 9 
років, с.Лаврів, Луцького р-ну. (095) 
5187071; (050) 3601703

Різне
  Продам. Нові та б/в: холодильники, мо-

розильні камери, газові плити, витяжки, з 
Німеччини та Голландії. (050) 1621061

  Продам. Обладнання для пекарні: піч, 
тістоміс, розстойка, форми для хліба, віз-
ки, борошнопросіювач, столи. Або здам в 
оренду. (050) 5461385

 ПРОДАЄМО ТА ЗДАЄМО В ОРЕНДУ 
МЕТАЛОШУКАЧІ, НИЗЬКІ ЦІНИ, 
ВЕЛИКИЙ ВИБІР. WWW.MADZHAK.COM 
(095) 8288066; (098) 0353350

 ПРОДАМ. ЦІЛІСНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ 
ВИРОБНИЦТВА ДЕРЕВ'ЯНИХ ПІЛЕТ 
(БІОПАЛИВА). (050) 4958821

  Втрачений диплом бакалавра, 
ВС№40518664 від 10.06.2011р., виданий 
Приватним вищим навчальним закладом 
Луцький гуманітарний університет на 
ім'я Мельничук Тетяни Петрівни, вважати 
недійсним.

Купуємо стружку кольорових металів: 
мідь, алюміній, бронзу, латунь, свинець, 

н/ж; акумулятори, можливий демон-
таж, самовивіз. Ліц. АВ №501444 від 

24.11.09р.; АБ№580658 від 22.02.2011р.; 
Ліц АБ№58067722.02.2011р.МППУ 
(0332) 767992; (095) 4091285; (098) 
5266032; (067) 6492168; (095) 1264199 

  Продам хлібопічку ORION OBM-27G 
потужність 650 Вт. 13 програм випічки, 
макс. розмір хлібця – 1 кг. LED-дисплей. 
Функція збереження температури готової 
випічки 60 хвилин. Ціна – 200 грн.  
(097)827-33-79 (м. Луцьк).
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Волинська філія ТОВ «Укрспецторг групп» (43021, м. Луцьк, вул. Ів. Франка,44) про-
водить прилюдні торги з реалізації майна, що є предметом іпотеки, а саме: 

Лот №1 Частина нежитлового приміщення площею 165,6 кв.м., що знаходиться за адресою: 
м. Луцьк, вул. Гордіюк,2 Стіни-цегла, перекриття-залізобетонні плити, фундамент- бетонний, 
вікна-пластикові, двері-деревяні, покрівля-руберойд, право власності-договір купівлі-про-
дажу від 06.09.2006 року . Обмеження на використання – загальні для нежитлових при-
міщень. Інші дані невідомі. Стартова (початкова) ціна – 374 385,00 грн. без ПДВ. Гарантійний 
внесок у сумі  18 719,25 грн. без ПДВ. 
Лот №2 Житловий будинок загальною площею 239,2 кв.м.на земельній ділянці площею 
0,08га 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-залізобе-
тонний моноліт, фундамент- бетонний, вікна-металопластикові, покрівля - ондулін, наявне 
повне інженерне забезпечення,право власності на будинок та ділянку -договір купівлі-про-
дажу від 29.09.2008року. Стартова (початкова) ціна – 333 862,50 грн. без ПДВ. Гарантійний 
внесок у сумі  16 693,12 грн. без ПДВ. 
Лот №3 Двохкімнатна квартира загальною площею 47,9 кв.м. за адресою: м.Луцьк,  вул.
Федорова, буд.1, кВ.38. Квартира знаходиться на 1 поверсі 9 поверхового панельного бу-
динку. Житлова площа – 29,4м.кв. Ванна кімната і туалет роздільні. Вікна-металопластикові, 
підлога – ламінат, плитка, зроблено ремонт, наявне повне інженерне забезпечення. Право 
власності на квартиру - договір купівлі-продажу від 23.04.1999року. Стартова (початкова) 
ціна – 296 540,00 грн. без ПДВ. Гарантійний внесок у сумі  14 827,00 грн. без ПДВ. Прилюдні 
торги відбудуться 15.07.2013 об  10год. 00 хв. за адресою: м. Луцьк, вул.І.Франка,44. 
Лот №1 Двохкімнатна квартира загальною площею 50,4 кв.м. за адресою: м.Володимир-
Волинський, вул..Поліської Січі, буд.7, кВ.21. Квартира знаходиться на 1 поверсі 5 поверхо-
вого панельного будинку. Житлова площа – 26,8м.кв. Ванна кімната і туалет роздільні. Вікна, 
двері- деревяні. підлога – деревяна, бетонна, наявна штукатурка, побілка, оклеювання 
шпалерами, наявне повне інженерне забезпечення. Право власності на квартиру - договір 
міни квартирами від 10.08.1994року. Стартова (початкова) ціна – 160 676,00 грн. без ПДВ. 
Гарантійний внесок у сумі  8 033,80 грн. без ПДВ. Прилюдні торги відбудуться 15.07.2013 об 
13год. 00 хв. за адресою: м. Володимир-Волинський, вул..Ковельська,35.  
Лот №1 Житловий будинок загальною площею 110,9 кв.м. з надвірними будівлями і спору-
дами за адресою: м.Рожище, вул..Садова,9. Будинок цегляний, житловою площею 66,5 кв.м. 
Складається з 4 кімнат, кухні, санвузла, котельні, коридору, кладової, сіней. Фундамент бе-
тонний, покрівля – 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 –  284 923,00 грн. без ПДВ. Гарантійний внесок у сумі  14 246,15 грн. без 
ПДВ. Прилюдні торги відбудуться 15.07.2013 об  16год. 00 хв. за адресою: м. Рожище, вул.Не-
залежності,24. 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.


