
Нерухомість 

Продам

  Двокімн.кв., смт.Локачі, 52 кв.м, недо-
рого. (068) 5656518; (097) 0863332

  Трикімн.кв., С.Полонка, в двоповер-
ховому цегляному будинку, 70 кв.м, є 
прибудова, підвал, місячна квартплата 
відсутня, р-н цукрового заводу, ділянка 
0.02га. (050) 9405888

  Чотирикімн.кв., просп.Соборності, 4/9-
пов. цегл. буд., балкон, лоджія, не кутова, 
середній під'їзд. (067) 3320899

  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 хліви, ділянка 0.05га, приватизована, 
2 входи, можна на 2 сім'ї, 460000грн або 
продам по частинах, 2 кімнати 220000грн. 
Можливий обмін, оренда. (0332) 
243749; (066) 6283386

  Новосілки, Горохівського р-ну, будинок, 
усі надвірні споруди, город, 35000грн. 
(098) 6274123

  Ківерці, будинок незавершений (накри-
та коробка з вікнами), 200 кв.м, підвал на 
весь будинок, є свердловина, світло, газ 
поруч, ділянка 0.06га. (095) 5178413, 
Олександр

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

  Будинок жилий, с.Гірка Полонка, газ, 
вода, світло, літня кухня, хлів, земельна 
ділянка 0.20га. (0332) 792776; (050) 
0840468 

  Дачу на дубнівському масиві, земельна 
ділянка 0.07га, будинок 1.5 поверхи, 
7х5м, 2-й поверх незавершений, є вода. 
(0332) 725922

  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

 Муравище, вул.Робітнича, 3, будинок 
цегляний, хлів цегляний, є літня кухня, 
льох, свердловина, земельна ділянка 
0.40га. (0365) 31793 (Ківерці); (095) 
3179498; (050) 5838889

  Городок Луцького р-ну будинок з на-
двірними спорудами, 3 кімнати, водяне 
опалення, газ, вода, електрика, ділянка 
0.54га. Можливий обмін на частину 
будинку в Луцьку. (0332) 285699; (050) 
4380045

  Липини, старий будинок, земельна 
ділянка 0.20га, комунікації поруч, ціна за 
домовленістю. (099) 7403402

  На початку Вишкова, частину будинку 
2кімнати, ділянка 0.05га, 57.3/30/10.7 
кв.м, без ремонту, є підвал, 320000грн 
та приватизовану ділянку під забудову 
вул.Журавлина (Чернишевського), 
комунікації поряд, 150000грн, торг, обмін, 
розглянемо варіанти. (050) 1731083; 
(093) 6543542

  Олика, центр, будинок дерев'яний, 
старий, житловий стан, пічне опалення, 
усі надвірні споруди, земельна ділянка 
0.09га, хороший доїзд, можна під дачу, 
недорого. (095) 0453181

  Линівка Рожищенського р-ну, будинок 
жилий, з надвірними спорудами, 500м 
від Ковельської траси. (066) 7682044, 
Микола

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

  Земельну ділянку під забудову 0.10га, 
с.Гірка Полонка. (0332) 792776; (050) 
0840468 

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.

  Підгайці, поблизу дубнівського кільця, 
біля дороги, земельну ділянку з розпоча-
тим будівництвом, 0.122га, є залитий ну-
льовий поверх та цоколь, всі документи, 
є світло, газ за 200м. (099) 7400925

  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. Або обмін 
на буси W LT-35, "Мерседес", "Пежо", "Сі-
троєн", "Опель" та ін. МАХІ-бази. (050) 
3783171

  Вербаїв, земельну ділянку 0.58га, під 
ведення с/г господарства ОСГ, друга лінія, 
поблизу р.Стир, 102000грн. Можливий 
обмін на буси W LT-35, "Мерседес", "Пежо", 
"Сітроэн", "Опель" та ін., МАХІ-бази. 
(050) 3783171

  Луцьк, поблизу ринку "Завокзальний", 
земельну ділянку 0.11га, комерційного 
призначення. Дві суміжні ділянки в селі 
Клепачів, 0.125га кожна. (050) 1725868

  Продам. Гараж приватизований, цегля-
ний, 21.1 кв.м, кооп."Автомобіліст-5", по 
вул.Електроапаратній. (099) 4051613; 
(050) 2419316

Здам

  Однокімн.кв., по просп.Волі, 2-й пов., 
без меблів, для порядних людей, 1400грн, 
на тривалий термін. (099) 4490646

  Однокімн.кв., дівчатам, р-н ринку 
"Центральний". (095) 5711851

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

  Подобово однокімн.кв. (095) 5522586

  Візьму на квартиру два хлопці, чесних, 
порядних, бажано студентів, без шкідли-
вих звичок, 33-й квартал. (099) 6465730

  Візьму на квартиру (без господині) 
дівчат-студенток, на тривалий термін, 
без сплати за комунальні послуги, 40-й 
квартал, поблизу університету Україна, 
коледжу "Монада". (098) 4462608, після 
18.00

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

кв.м, опалення, зручна транспортна 
розв'язка, автостоянка, цілодобова 

охорона. (066) 4963220; (067) 
2804787

  Здам в оренду в центрі смт.Ратно, 
нежитлове приміщення, 145 кв.м, можна 
частинами. (067) 6751948

Здам в оренду виробничо-складські 
приміщення площею 100-1500 кв.м. 

Бокси для ремонту автомобілів. 
Зручне місце розташування, охоро-

на, ціна за домовленістю. (050) 
3782022

ЗНІМУ

Сім'я терміново зніме одно- або 
двокімн.кв., поблизу ЗОШ №26, на 

тривалий термін, порядність та 
оплату гарантуємо. (095) 5781971; 

(093) 8815922

Послуги

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

  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, чищен-
ню та ремонту криниць, працюю 

швидко, якісно, д/р понад 170 кри-
ниць. (095) 6772326, Валерій

Супутникове телебачення. Продаж, 
гарантія, сервісне обслуговування. 

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

1980828

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

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

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

проекту, доставка, встановлення - без-
коштовно. (099) 2783674, Луцьк, вул.

Винниченка, 14-а, кімн.16

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

Кондиціонери та супутникове об-
ладнання. Продаж, монтаж, гарантія, 

обслуговування. (0332) 292900; (066) 
0528940; (050) 8063172

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

  Реставрація та ремонт м'яких меблів, з 
гарантією. (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

Автомото

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

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

  Продам. ВАЗ-21099 2006р., пробіг 
68000км, 1.5л, бензин, не був в ДТП, 
38300грн, від власника. (099) 1500477; 
(093) 6110001

  Продам. Культиватор КСГН-4, в хорошо-
му стані, ціна договірна. (097) 5495302

  Продам. Причіп тракторний, зручний 
для перевезення с/г продукції, присто-
сований для перевезення сіна, соломи; 
Продам обприскувач тракторний, новий, 
на 200л. (050) 2103932

Преспідбирачі, комбайни зерноз-
биральні та ін. с/г техніку та запчас-

тини. Асортимент товару на сайті: 
www.fermeragro.com.ua. (0332) 

767912 (Луцьк); (066) 3542104; (066) 
5281360

  Продам. Трактор Т-40, Т-16, ЮМЗ; плуг, 
причіп, культиватор, саджалку. (050) 
5435848

  Продам. Трактор "Йото", з плужками, 
китайський, 20000грн. (050) 2674882, 
Сергій

Будівництво

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

ua (050) 2962314; (097) 6139185

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

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

6808868

Свердловини на воду. Обслугову-
вання. Приямки, насоси, вода "під 

ключ". Якість гарантую. (095) 
5755705

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

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

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

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

(050)4380766

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

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

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

чорнозем, торф. Можлива доставка. 
(050) 5299520

Виготовлення бетонних, гвинтових та 
маршових сходів. (050) 7137464

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

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

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

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

  Дахи - євроруберойд: ремонт, пере-
криття квартир, балконів, будинків, 
гаражів, магазинів, дач, складів. Метало-
черепиця, металопрофіль, шифер, 
ондулін. Доставка, монтаж. Ринви, 
козирки, підвіконня. (066) 4401148; 
(096) 7685558

  Ремонт дахів та козирків над бал-
конами євроруберойдом. Виконуємо 
перекриття багатоповерхівок, квартир, 
магазинів, гаражів, складів, вагончиків, 
дач. Куплю смолу та євроруберойд. 
(050) 5373648, Сергій; (067) 3043468, 
Олександр

Будівельні роботи, ремонт та 
реконструкція: внутрішні роботи, 
утеплення, лицювання плиткою, 
малярні, сантехнічні, штукатурні 
роботи. Ліц. АВ№343711, ДАБІУ. 
(066) 2222313; (063) 5838144

  Ремонтно-покрівельні роботи: 
вкладання металу та бітумної черепиці, 
металопрофілю, утеплення дахів, 
встановлення водосточної системи, 
підшивка підсофітів. (095) 8948709; 
(095) 6086156

  Виконуємо ремонтно-покрівельні 
роботи з євроруберойду та металопро-
філю, ремонт старих покрівель, дахів, 
балконів, гаражів та ін. Великий досвід 
роботи.  (050) 2065385; (050) 1325368

Робота

Працівники на збір вишень, мали-
ни, яблук, помідорів, огірків, грибів, 

парники, теплиці, м'ясний цех, 
кухарі, пластикові вікна, столяри, 
будівельники, житло, харчування, 

візова підтримка надається, на-
явність закорд. паспорту. (099) 

4456988; (068) 0968845

  Найму на роботу офіціанта та бармена. 
(050) 9201322

  Найму продавця в меблевий ряд, ри-
нок "Завокзальний", з досвідом роботи. 
(050) 2651860; (067) 1903432

  Потрібен продавець у продуктовий 
магазин, робота позмінна, з/п 120грн/
день. (050) 6635653

  Працевлаштування за кордоном, 
робочі запрошення (6 місяців, рік), 
Інтернет реєстрація, анкети, страховки. 
Вакансії у Польщі: будівельники, зварю-
вальники, токарі, водії-далекобійники, 
с/г роботи, ферми та ін. Адр: Луцьк, 
вул.Кафедральна, 25. Ліц.АВ 585191, 
10.07.12р., МСПУ. (0332) 723738 
(Луцьк); (050) 3731019

  Потрібен диспетчер у службу таксі. 
(099) 4344030

  На швейне виробництво потрібен 
розкрійник для роботи на стрічковій 
машині. (095) 4611031

  Візьму на роботу водія для між-
народних перевезень, кат.Е та слюсаря 
по ремоноту вантажних а/м. (067) 
3320506; (095) 8824607

  На роботу потрібні кухарі та помічни-
ки кухаря. (050) 9679066

  Запрошуємо на роботу офіціантів, 
кухарів, барменів, піцмайстрів, при-
биральниць-посудомийниць, кухаря-
кондитера, водіїв з власним а/м (бус). 
(095) 6551001

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

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

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

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

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

  Надомна робота не потребуюча квалі-
фікації, 2500грн/місяць. Деталі поштою 
Від Вас: 2 конверти на адресу. 87502, 
Маріуполь Донецької обл., а/я 2075

Візьму на роботу мулярів та спеці-
алістів по внутрішньому ремонту. 
(066) 2222313; (063) 5838144

  Додатковий дохід в інформаційній сфе-
рі, для тих, хто хоче завтра жити краще, 
ніж сьогодні, повна або часткова зайня-
тість, фізичної праці немає, перспектива 
високих доходів. (063) 5212139

 ПОТРІБНІ НА РОБОТУ В КАФЕ: БАР-
МЕН, ОФІЦІАНТ, КУХАР, ПРИБИРАЛЬ-
НИЦЯ, З БАЖАННЯМ ПРАЦЮВАТИ 
У ДРУЖНЬОМУ КОЛЕКТИВІ. (095) 
4206518

  Візьму на роботу продавця в магазин, 
вул.Львівська, (промислова група това-
рів). (050) 9567193

  Потрібна прибиральниця. (095) 
2608391

  Потрібні (моноліт, вахта), спеціалісти-
будівельники, арматурники, теслярі, 
бетонувальники, зварювальники, 
різноробочі, Проживання харчуван-
ня, спецодяг за рахунок фірми, з/п 
8000-10000грн. (068) 1384111; (050) 
3959546; (+7960) 0033227

 НАЙМУ ВОДІЇВ КАТ.Д, ДЛЯ МІЖНА-
РОДНИХ ТУРИСТИЧНИХ ПЕРЕВЕ-
ЗЕНЬ, З ДОСВІДОМ РОБОТИ, ЗАКОР-
ДОННИЙ ПАСПОРТ ОБОВ'ЯЗКОВО, 
БАЖАНО ВІЗА. (050) 2661912

  Найму на постійну роботу у автомай-
стерню автослюсарів.  (095) 4020115

  В ковбасний цех потрібні: прибираль-
ниці, в'язальниці ковбасних виробів, жи-
лувальник м'яса, обвалювальники м'яса, 
водій, зав.виробництва, коптильник 
ковбасних виробів, технолог, вантажник 
(праця в ночі). (0332) 719069

  Потрібен продавець в гастроном р-н 
залізн.вокзалу або р-н вул.Львівської. 
(099)  7770302; (050) 2585958

  Робота: теплиці огірки, помідори), 
ферми, м'ясокомбінати, птахоферми, с/г 
роботи, збирання вишні, малини, яблук, 
будівельники різних спеціальностей, на-
явність закордонного паспорту, візова 
підтримка (шенгенські, робочі). (050) 
7325315; (096) 8708768

Фермер

  Продам. Цуценят піт-буля, чисто-
кровних, ціна за домовленістю. Продам. 
Скутер у хорошому стані, двомісний, 
ціна за домовленістю. (050) 8488893, 
Олександр

  Продам. Курчат породистих, великих 
порід та кролів з великих порід. Мож-
ливий обмін на зерно солому. (097) 
9753051

Різне

  Продам. Нові та б/в: холодильники, 
морозильні камери, газові плити, ви-
тяжки, з Німеччини та Голландії. (050) 
1621061

  Продам. Стінку дитячу "Малгося", 
б/в; шафу кутову 60х60см, 400грн; 
комп'ютерний стіл 1.20, 300грн, пенал 
(60), 200грн. (050) 5539523

  Продам. Коляску зимово-літню, беже-
во-коричневу; ліжко-колиску, недорого. 
(095) 3948717

  Продам. Спальний гарнітур, корич-
невий: дві шафи, два ліжка, трюмо, 2 
приліжкові тумби, у хорошому стані. 
(067) 3320899

  Втрачені права водія видані у м.Луцьк, 
на ім'я Козицького Ю. С., прохання по-
вернути за винагороду. (095) 1264144; 
(067) 3601755

(0332) 285361; (063) 5993185; (095) 
0377091

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 го-
тової випічки 60 хвилин. Ціна – 200 грн. 
(097)827-33-79 (м. Луцьк).

Продам коляску 3 в 1 (люлька, 
літній варіант, автокрісло) 1500грн. 

(068)1401785
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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 будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд  площею 0,12га. Знаходиться за адресою: Луцький 
р-н., с.Боратин. Право власності – згідно Державного акту на право приватної  влас-
ності.  Стартова (початкова) ціна – 44 475,00грн. без ПДВ. Гарантійний внесок у сумі  
2223,75грн. без ПДВ. Прилюдні торги відбудуться 19.08.2013 об  10год. 00 хв. за адресою: 
м. Луцьк, вул.І.Франка,44.
Лот №2 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 
поверхового панельного будинку. Житлова площа – 26,8м.кв. Ванна кімната і туалет 
роздільні. Вікна, двері- деревяні. підлога – деревяна, бетонна, наявна штукатурка, по-
білка, оклеювання шпалерами, наявне повне інженерне забезпечення. Право власності 
на квартиру - договір міни квартирами від 10.08.1994року. Стартова (початкова) ціна 
–       120 507,00 грн. без ПДВ. Гарантійний внесок у сумі  6025,35 грн. без ПДВ. Прилюдні 
торги відбудуться 19.08.2013 об  13год. 00 хв. за адресою: м. Володимир-Волинський, 
вул..Ковельська,35. Кінцевий термін реєстрації для участі у прилюдних торгах припи-
няється 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.


