
Нерухомість 

Продам

  Двокімн.кв., вул.Чекаліна, 2/54, заг.
пл. 50.7/29/7.5 кв.м, с/в роздільний, с/т 
і проводка нові, євроремонт, кімнати 
роздільні, паркет, балкон, усі двері 
нові, лічильник на газ, колонка, підвал, 
404000грн, без посередників. (095) 
1328216; (095) 6111167

  Трикімн.кв., 40-а квартал, с/в розділь-
ний, 5/5-пов. цегл. буд., телефон, підвал, 
балкон, без посередників. Продам або 
обміняю.  (099) 3049877

  П'ятикімнатну, великогабаритну вул.8-
го Березня, 3/4-пов. цегл. буд., 120 кв.м, 
стелі 3м,  євроремонт, підігрів підлоги, 
сигналізація, 2 балкони, сучасні дорогі 
меблі, підвал двокімнатний 30 кв.м, мо-
лодий сад, є місце для гаража, 8500грн/
кв.м.  (0332) 740465; (097) 9906769

  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

  Луцьк, будинок новозбудований, 
115/60/25 кв.м, 3 кімнати, є гараж, 
земельна ділянка 0.05га, 200м від вул.
Тарасова, ціна за домовленістю, від 
власника.  (050) 9010229

  Центр міста, 1/2 частину будинку, 62 
кв.м, 3 окремі кімнати, всі зручності, ав-
тономне опалення, земля приватизова-
на. Можна під офіс, 350000грн. (0332) 
722836; (093) 7606412

  Смт.Шклінь, старий дерев'яний 
будинок,  земельна ділянка 0.85га, при-
ватизована, є льох, цегляний сарай, сад, 
є вода, газ, поруч ліс, 36000грн. (050) 
5637460

  Дачний масив Володимирська, новий 
будинок 7-8м, з можливістю переведен-
ня в житловий фонд, 80% готовності, всі 
зручності в будинку, дорога, транспорт. 
(097) 5460947

  Ківерці, будинок на 2 входи, 6 кімнат, 
ванна, туалет, газ, бойлер, земельна 
ділянка 0.07га, хороше, спокійне місце. 
Можливий обмін на трикімн.кв., в Луць-
ку, у хорошому р-ні з доплатою. (093) 
8101710

  Луцьк, р-н Балки, будинок 96 кв.м, 4 
кімнати, усі комунікації, земельна ді-
лянка 0.06га, ціна за домовленістю. (099) 
9068338

 Жидичин, центр села, будинок 100 
кв.м, земельна ділянка 0.39га, є хлів, 
криниця, льох, ціна за домовленістю. 
Можливий обмін на квартиру у Луцьку. 
(050) 8011927, Катерина Богданівна

  Острожець, Млинівського р-ну, жит-
ловий будинок, літня кухня, хлів, гараж, 
сарай, льох, газ, вода, земельна ділянка 
0.12га. (096) 2120342; (097) 0024650

  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) 2120342; (097) 0024650

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

  Цумань, будинок на 2 входи, земельна 
ділянка 0.25га, ціна за домовленістю. 
(0332) 727957; (050) 5226111

  БАКІВЦІ, ТЕРМІНОВО БУДИНОК 
110 КВ.М, КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ, 
ДІЛЯНКА 0.50ГА, НАДВІРНІ СПОРУДИ: 
ЛІТНЯ КУХНЯ, САРАЙ, ПРИМІЩЕННЯ 
ДЛЯ БАНІ, 0.25ГА ОГОРОДЖЕНО 
ЗАЛІЗОБЕТОННИМ ПАРКАНОМ, ДВІР 
ВИМОЩЕНИЙ БРУКІВКОЮ 340 КВ.М. 
(066) 4355082

 Масив Промінь, дачу, двоповерховий 
будинок, закінчений, придатний для 
житла, земельна ділянка 0.085га, є вода, 
світло, приватизована, є пасіка, ціна за 
домовленістю. (095) 3045857

  Гірський Крим земельну ділянку 
0.04га, 800м від траси Семфірополь 
Алушта, 20хв до Алушти, тролейбусне 
сполучення, є вагончик, криниця, ємкість 
для води 3т; бетонні блоки, 70000грн. 
Можливий обмін на мікроавтобу. (050) 
2676551

  Борохів, приватизовану земельну 
ділянку 0.17га, 4км від Луцька, з сторони 
Липин, комунікації поруч, від власника, 
терміново. (063) 4365072; (066) 
3771624

  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

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

  Кульчин, земельну ділянку 0.15га, не-
дорого. (099) 7218818

  Гірка Полонка, земельну ділянку 
0.17га, під забудову житлового будинку. 
(066) 3573555; (096) 5467776

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

Здам

  Візьму дівчат, на квартиру з господи-
нею. (050) 7077323

  Здам половину будинку з окремим 
входом. (050) 3785828

  Візьму на квартиру двох дівчат, по-
близу ЗОШ №5. (099) 0842831; (097) 
9007181

  Двокімн.кв. як однокімн.кв., центр 
с.Маяки (біля ліцею), з заключенням до-
говору найму, на тривалий термін. Квар-
тира після часткового капремонту (но-
вий с/в, душова кабіна, гаряча вода, газ). 
Нові меблі та побутова техніка, Інтернет, 
город 0.06га, підвал, сарай. Бажано для 
порядної, охайної жінки без шкідливих 
звичок з дитиною старше 7-ми. Вимоги 
не палити в квартирі, своєчасна оплата,  
1300грн, розгляну варіанти.  (0332) 
727403; (068) 5059338

  Візьму на квартиру (без господині) 
дівчат-студенток (098) 4462608

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

  Подобово однокімн.кв. (095) 
5522586

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

Бокси для ремонту автомобілів. Зруч-
не місце розташування, охорона, ціна 

за домовленістю. (050) 3782022

  В оренду офісні, виробничі приміщен-
ня по вул.Запорізькій (р-н Теремно), пло-
щею від 20 до 100 кв.м, опалення, зручна 
транспортна розв'язка, автостоянка, 
цілодобова охорона. (066) 4963220; 
(067) 2804787

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

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

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

Супутникове телебачення. Продаж, 
гарантія, сервісне обслуговування. 

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

1980828

  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

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

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

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

  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"

Автомото
  Продам. ВАЗ-2104 2005р., колір "бакла-

жан", ц/з, сигналізація, фаркоп, 27500грн, 
м.Луцьк. (067) 7357216; (099) 2625227

Приймає на реалізацію, здійснює 
обмін в зв'язку з утилізацією. (050) 

2420244; (066) 7709243; (093) 4901384; 
(066) 1411321

  Продам. Фольксваген-Гольф-2 1989р., 
1.6л, 5-ст.КПП, білий, люк, сигналізація, 
ц/з, нова гума, 5-6л/100км, у відмінному 
стані, недорого. (098) 4948573

  Продам. КамАЗ-5410 1984р., колір хакі 
+ напівпричіп МАЗ-93866, тентований 
1994р., 40000грн. (099) 3482599

  Продам. Трактор Т-150 на запчастини 
та причіп до нього; плуг 3- та 5-ти кор-
пусний. (067) 5255947

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

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

  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

  Продам. Трактор Т-40 та запчастини 
до Т-40 + КПП в зборі; причіп 2МТС-4. 
(095) 4062800

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

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. Трактори Т-25 1983р., у хоро-
шому стані, з Польщі.  (067) 3610506; 
(067) 2862999

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

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

  Причепи до легкових а/м та мотобло-
ків, за ціною заводу-виробника. (093) 
0160089; (093) 7086595

  КУПЛЮ РІДНУ ГУМУ ДО А/М ЛУАЗ 
ТА ЗАПЧАСТИНИ ДО НЬОГО НОВІ АБО 
З НЕВЕЛИКИМ ПРОБІГОМ. (095) 
4411499

Будівництво
  Продам. Дошки обрізні та необрізні, 

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

  Натяжні стелі, заміри, монтаж, гарантія, 
якість, термін виконання 3 дні. (095) 
5237527; (067) 6834265

Продам будівельні блоки, блоки 
"рваний камінь", бруквіка, залізо-

бетонні огорожі. Висока якість, 
доставка. (050) 3780078, (098) 08 

000 78

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

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

  Продам. Ракушняк кримський. Достав-
ка. (050) 3785008

  Куплю. Недорого облицювальну цеглу 
на стовпці. Металеву огорожу зі стовп-
цями, недорого можна б/в. Млин 220 або 
380В, бурякорізку, сокодавку. (050) 
6446840; (096) 1292588

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

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

чорнозем, торф. Можлива доставка. 
(050) 5299520

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

ua (050) 2962314; (097) 6139185

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

(050)4380766

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

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

6808868

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

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

  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

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

  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

  Свердловини по Волинській області. 
(050) 9687750

Ремонт ванн методом наливу по-
лімер "Стакріл". Виконуємо на дому 

за 3-4 години. Якість гарантуємо, 
ціна від 900грн. (0332) 290778; 

(099) 7020840

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

  Послуги "бобкет", земельні роботи, ви-
рівнювання територій, розвантажування 
цегли, піноблоків, бруківки. Послуги 
евакуатором. (050) 8483994

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

Робота

Працівники на збір малини, яблук, 
помідорів, огірків, грибів, парники, 
теплиці, м'ясний цех, кухарі, плас-

тикові вікна, столяри, будівель-
ники, житло, харчування, візова 
підтримка надається, наявність 

закорд. паспорту. (095) 5566113; 
(068) 0968845

  Запрошуємо на роботу офіціантів, 
графік роботи 7/7 днів. Офіційне пра-
цевлаштування, з/п за домовленістю. 
(067) 3325840

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

  Потрібен продавець у продуктовий 
магазин, робота по тижнях, з/п 1800грн. 
(050) 6685688

  Додатковий дохід в інформаційній 
сфері, для тих, хто хоче завтра жити 
краще, ніж сьогодні, повна або част-
кова зайнятість, фізичної праці немає, 
перспектива високих доходів. (063) 
5212139

  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. Луцьк, вул.Кафе-
дральна, 25. Ліц.АВ 585191, 10.07.12р., 
МСПУ. (0332) 723738 (Луцьк); (099) 
3469381

  Робота: теплиці огірки, помідори), 
ферми, м'ясокомбінати, птахоферми, с/г 
роботи, збирання яблук, капусти, перцю, 
будівельники різних спеціальностей, 
наявність закордонного паспорту, 
візова підтримка. (050) 7325315; (096) 
8708768

Потрібні на роботу посудомийниця 
та прибиральниця. (095) 2168122

  Візьму на роботу офіціантку та при-
биральницю, робота за містом, графік: 2 
доби робочі, 4 вихідних. (050) 8847514

  Потрібні на роботу офіціанти, кухарі, 
адміністратори, бармен. (0332) 255298

  Творча робота для молодих енергій-
них людей, з акторськими здібностями, 
постійні відрядження по Україні. З/п 
2000-2800грн/місяць + відрядні. (096) 
9051734

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

  Здам в оренду робочі місця в салоні 
краси, чоловічий та жіночий зал, мані-
кюрний, косметичний кабінет. (066) 
9473315; (050) 5174011

  В новий бар потрібні: офіціанти, куха-
рі, бармени, адміністратор, прибираль-
ниця, продавець та бухгалтер. (099) 
6373869; (050) 5686600; (099) 7910735 

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

 ПОТРІБЕН СТАРШИЙ ПРОДАВЕЦЬ 
ТА ПРОДАВЕЦЬ У ГАСТРОНОМ ПО 
ВУЛ.ЛЬВІВСЬКІЙ АБО ПРОСП.ГРУ-
ШЕВСЬКОГО. (099) 2122227

  Візьмемо на роботу кваліфікованого 
автомеханіка та автослюсаря м.Луцьк. 
(050) 4380261

  Візьму на роботу водія-далекобійника. 
Вимоги: досвід роботи у міжнародних 
перевезеннях, закордонний паспорт, 
без шкідливих звичок. (050) 7191292

  Запрошуємо на роботу: адміністрато-
ра, офіціантів, кухарів, барменів, піцмай-
стрів, прибиральниць-посудомийниць, 
кухаря-кондитера, водіїв з власним а/м 
(бус). (095) 6551001

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

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

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

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

  На роботу потрібні різноробочі у цех. 
(0332) 794949; (066) 9496977
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Волинська дирекція Українського державного підприємства 
поштового зв’язку “Укрпошта” запрошує на роботу  з офіційним 

працевлаштуванням:
- інженера-електроніка з ремонту офісної техніки. Вимоги до пре-
тендента: повна вища освіта за спеціальністю. Стаж роботи не менше 
одного року;
- сортувальника  бази роздрібної торгівлі. Вимоги до претендента: 
освіта середня. Знання ПК.
-  оператора поштового зв’язку. Вимоги до претендента: освіта неповна 
або повна вища. Знання ПК.
-  листонош у відділення зв’язку м.Луцька та Луцького району – відді-
лення зв’язку Підгайці, Струмівка. Вимоги до претендента: освіта серед-
ня. Доставка поштових відправлень, газет, журналів, пенсій, товарів 
народного споживання. 
-  водія автотранспортних засобів. Вимоги до претендента: стаж роботи 
не менще трьох років. Категорія С. Проживання; район Київського 
майдану, проспект Відродження. 
Звертатися за адресою: м.Луцьк, вул. Кривий Вал, 19, відділ кадрів, тел. 
29-38-59 або 24-43-65.

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 №1Двохкімнатна квартира загальною площею 47,9 кв.м. за адресою: м.Луцьк,  вул.Федоро-
ва, буд.1, кВ.38. Квартира знаходиться на 1 поверсі 9 поверхового панельного будинку. 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 – 222 405,00 грн. без 
ПДВ. Гарантійний внесок у сумі  11 120,25 грн. без ПДВ. 
Лот №2 Земельна ділянка для будівництва та обслуговування житлового будинку, господар-
ських будівель і споруд  площею 0,12га. Знаходиться за адресою: Луцький р-н., с.Боратин. Право 
власності – згідно Державного акту на право приватної  власності.  Стартова (початкова) ціна 
– 41 510,00грн. без ПДВ. Гарантійний внесок у сумі  2075,50грн. без ПДВ. 
Лот №3 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 – 13 000,00грн. без ПДВ. Гарантійний внесок у сумі  650,00грн. без ПДВ. Прилюдні 
торги відбудуться 16.09.2013 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 дерев’яна, вікна, двері дерев’яні. 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 –  213 
692,25 грн. без ПДВ. Гарантійний внесок у сумі  10 684,61 грн. без ПДВ. Прилюдні торги відбу-
дуться 16.09.2013 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-дерев’яні, наявне повне інженерне забезпечення,право власності-до-
говір купівлі-продажу від 29.08.2007року. Стартова (початкова) ціна –  226 050,00 грн. без ПДВ. 
Гарантійний внесок у сумі  11 302,50 грн. без ПДВ. Прилюдні торги відбудуться 16.09.2013 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 –  155 194,00 
грн. без ПДВ. Гарантійний внесок у сумі  7759,70 грн. без ПДВ. Прилюдні торги відбудуться 
16.09.2013 об  16год. 00 хв. за адресою: м. Камінь-Каширський, вул.Шевченка,62. Кінцевий тер-
мін 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.


