
Нерухомість

Продам

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

  Однокімн.кв., просп.Грушевського, 1/4-
пов. цегл. буд., жилий стан, можливість 
добудови, без посередників. (099) 
4829741; (099) 0820660

  Трикімн.кв., Київський майдан, 8/9-
пов. цегл. буд., 390000грн, торг. (095) 
5862658

  Трикімн.кв., р-н ЛПЗ 5/5-пов. цегл. буд.  
(093) 7394992

  Чотирикімн.кв., просп.Соборності, 
поблизу РАГСу, 79 кв.м, 4/9-пов. цегл. буд. 
(097) 5954782

  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

  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

  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

  Котів Ківерцівського р-ну, дерев'яний 
будинок, 60 кв.м, є сарай, льох, криниця, 
сад, земельна ділянка 0.30га, поряд газо-
провід, 20км до Луцька. (067) 6734027; 
(099) 2747412

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

  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

 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 

  Будинок, р-н ЗОШ №2, 4 кімнати, усі 
комунікації, 100 кв.м, земельна ділянка 
0.15га, 567000грн, від власника (095) 
5571700

Полонка, Луцького р-ну, земельну 
ділянку 0.10га, річка за 30м, за річ-
кою лісосмуга, мальовниче місце, 

65000грн. (099) 2292468

  Дачу, Гаразджа, приватизовану, 
земельна ділянка 0.08га, є будинок 6х4м, 
цегляний, свердловина, 44000грн, від 
власника. (095) 5571700

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.

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

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

  Городок, земельну ділянку 0.20га під 
забудову та 0.24 с/г призначення, все 
приватизовано, від власника, 60000грн, 
торг. (095) 5785390

  Гаразджа, земельну ділянку 0.06га, 50м 
від ставка, є свердловина, поруч еле-
кролінія 220 та 380В. Терміново. (066) 
0422930; (099) 4339777

  Продам. Голишів, земельна ділянка 
0.12га, світло, газ, вода поруч. (050) 
9989484; (050) 8442438

  Продам. Голишів, дві земельна ділянка 
по 0.125га, суміжні, світло, газ, вода по-
руч. (050) 9989484; (050) 8442438

  Боратин, земельну ділянку в р-ні села 
Боратин, 0.24га, приватизовану, від влас-
ника, 130000грн.  (095) 6526372

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

  Лище, земельну ділянку 0.21га, у хоро-
шому місці, недорого. (098) 5220260

КУПЛЮ

  Куплю. Однокімн.кв., без ремонту, не-
дорого. (099) 2238419; (098) 2624326

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

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

Здам

  Здам. Двокімн.кв., великогабаритну, 
85 кв.м, центр міста, р-н маг.Перлина, 
2/3-пов. цегл. буд., високі стелі, сучасний 
дорогий ремонт, меблі, посуд, побутова 
техніка. Дорого. (050) 7132635

  Здам. Кімнату в трикімн.кв., без госпо-
дарів, просп.Перемоги. (066) 5255083

  Здам. Однокімн.кв., вул.Воїнів-Інтерна-
ціоналістів (р-н 33-го кварталу). (099) 
0273481, після 19.00

  Здам Двокімн.кв., просп.Соборності. 
(098) 2116084

  Здам. Чотирикімнатну квартиру в 
районі Київського майдану, всі зручності, 
євроремонт, Інтернет, побутова техніка, 
меблі на тривалий термін. (099) 
4417770

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

  Здам половину будинку з окремим 
входом. (050) 3785828

  Здам. Офісне приміщення р-н вул.
Львівської, 400 кв.м, єврормонт, Інтернет, 
охорона, стоянка. Можна під фінансову 
установу або стоматполіклініку, на 
території є бокси для вантажнихї а/м. 
(050) 5441989

  Винайму територію у м.Луцьку або 
передмісті з правом подальшого викупу. 
(067) 3609149; (050) 9936211

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

кв.м. Бокси для ремонту автомо-
білів. Зручне місце розташування, 

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

  Здам. В оренду приміщення 10 кв.м, 
в автосервісі для майстерні. (0332) 
726246; (050) 1761459

Послуги

Надаю послуги по копанню, чищен-
ню та ремонту криниць, працюю 

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

  Репетиторство з англійської та німець-
кої мови, досвід роботи з учнями різного 
віку, 35-40грн/год. Переклади. (050) 
2694856; (093) 5410207

  Репетиторство з англійської мови для 
школярів. (099) 1832572

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

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

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

  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"

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

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

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

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

Автомото
  КУПЛЮ РІДНУ ГУМУ ДО А/М ЛУАЗ 

ТА ЗАПЧАСТИНИ ДО НЬОГО НОВІ АБО 
З НЕВЕЛИКИМ ПРОБІГОМ. (095) 
4411499

  Продам. Мерседес-Бенц 1982р., 2.0л, 
дизель, рівненська реєстрація, 16000грн. 
(095) 6070634

  Продам. Фольксваген-Т4 2000р., 2.5л, 
65кВт, пробіг 280000км, білий, пасажир-
ський, 8 місьць, кондиціонер, тюнінг + 
зимова гума з дисками. (050) 9989484; 
(050) 8442438

  Ремонт підвісок, двигунів, коробок пе-
редач, рихтувально-зварювальні роботи, 
фарбування, ремонт після ДТП; ремонт 
електрообладнання. (0332) 726246; 
(050) 1761459

  Продам. Військовий кунг (алюмінієвий, 
ЗІЛ-131), зелений колір, 5200грн. (066) 
6441617, Олексій

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

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

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

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

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

  Продам. ВАЗ-2104 2005р., колір "бакла-
жан", ц/з, сигналізація, фаркоп, 27500грн, 
м.Луцьк. (067) 7357216; (099) 2625227

  Продам. ЗІЛ-130 самоскид "Кол-
госпник" бензин- газ (метан) 1983р.; 
причіп ГКБ-819, самоскид 1983р.  (067) 
9606157

  Виготовлення та ремонт автомо-
більних тентів. (050) 5441989; (099) 
3151980

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

Будівництво

ПІНОБЛОКИ ТА ГАЗОБЛОКИ ви-
робник: Білорусь, Обухів, Бровари; 
цегла жовто-піщаного та червоного 

кольору, Білорусь, м.Мінськ, з до-
ставкою. (03366) 93818 (Ратно); 

(097) 7171691; (099) 3627425

  Продам. Пісок, щебінь різних фракцій, 
цегла червона, біла,  відсів, чорнозем, 
глина, торфокрихта, з доставкою, 
м.Луцьк. (050) 5396261

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

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

чорнозем, торф. Можлива доставка. 
(050) 5299520

  Продам. Гараж металевий - дачний 
будинок (торговий кіоск). Шпали залізо-
бетонні; двотаври металеві, труби; дуб 
кругляк. (0332) 757593; (067) 3329246

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

  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

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

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

 ПРОДАМ. МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЮ, 
МЕТАЛОПРОФІЛЬ, ВОДОСТІЧНІ СИС-
ТЕМИ, УТЕПЛЮВАЧІ. ПІНОПЛАСТ ТА 
ПОВНА КОМПЛЕКТАЦІЯ ФАСАДУ. ЗА-
МІРИ ТА ДОСТАВКА. (050) 8759890; 
(096) 1466229

  Продам. Пісок, щебінь, відсів, з достав-
кою. (050) 3381564; (098) 7585943

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

  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

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

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

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

  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

  Послуги "бобкетом", земельні роботи, 
вирівнювання територій, розвантажу-
вання цегли, піноблоків, бруківки. По-
слуги евакуатором. (050) 8483994

Продам будівельні блоки, блоки 
"рваний камінь", бруквіка, залізобе-
тонні огорожі. Висока якість, достав-

ка. (050) 3780078, (098)0800078

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

  Куплю. Ангар напівкруглий, корівник 
ключковий, плити силосних ям. (050) 
9936211; (096) 2526078

Робота

Працівники на збір малини, яблук, 
помідорів, огірків, грибів, парники, 
теплиці, м'ясний цех, кухарі, ферми, 
будівельники, с/г робітники, догляд 
за садом, житло, харчування, візова 

підтримка надається, наявність 
закорд. паспорту. (099) 4456988; 

(068) 0968845

  Працевлаштування за кордоном, ро-
бочі запрошення (6 місяців, рік), Інтернет 
реєстрація, анкети, страховки. Вакансії у 
Польщі: будівельники, зварювальники, 
токарі, водії-далекобійники, с/г роботи, 
ферми та ін. Адр: Луцьк, вул.Кафедраль-
на, 25. Ліц.АВ 585191, 10.07.12р., МСПУ. 
(0332) 723738 (Луцьк); (099) 3469381

  Візьму на роботу офіціанта та кухаря. 
(050) 7884873

  Найму на роботу офіціанта та бармена. 
(050) 9201322

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

 НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ У БАР 
ПОТРІБНІ: БАРМЕН, ОФІЦІАНТ, ШЕФ-
КУХАР, ПОСУДОМИЙНИЦЯ. (098) 
5814664

  На роботу потрібен мерчандайзер з 
власним а/м. (095) 2735508

  Візьму на постійну роботу в атосервіс: 
слюсаря з ремонту а/м, майстра по 
фарбуванню а/м, зварювальника на на-
півавтомат. (050) 1761459

  Візьму на роботу швачку в ательє. 
(066) 1827070

  Візьму на роботу кухаря. (0332) 
255596; (063) 0719190; (067) 4231322

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

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

Потрібен бармен, офіціант у кафе-
бар, на АЗС "Укрнафта", вул.Карпен-

ка-Карого, 1. (066) 6254404

  На роботу у великий бар потрібні: 
адміністратор, офіціанти, кухарі, бармен. 
(095) 5785390

  Візьму на роботу швачку для пошиття 
меблів, навики крою обов'язкові. Постій-
на або часткова зайнятість, оплата дуже 
висока. (063) 6201867; (067) 3021203

Візьмемо на роботу охоронця на 
гуртову базу у м.Луцьку, з/п 1400-

1450грн/місяць, 4 робочих дні в 
тиждень. (097) 3506589; (095) 

8821285 

  На роботу потрібні охоронники, з 
досвідом роботи. (050) 0723881; (097) 
3317536

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

  Найму на постійну роботу в автомай-
стерню автослюсарів. (0332) 767199; 
(095) 4020115

  В новий бар потрібні: офіціанти, кухарі, 
бармени, адміністратор, прибиральниця, 
продавець та бухгалтер. (099) 6373869; 
(050) 5686600; (099) 7910735 

  Запрошуємо на роботу директора сви-
нокомплексу, зоотехніків, трактористів, 
механізаторів, агрономів, різноробочих. 
(0332) 210254

  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

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

  Візьму на роботу продавців у продо-
вольчий магазин, обов'язково знання 
касового апарата та досвід роботи. 
(050) 6743347; (099) 0250309

  Потрібні продавці пива-квасу у 
літнє кафе, р-н вул.Даньшина. Потрібні 
продавці морозива (вулична торгівля). 
(050) 6743347; (099) 0250309

  На швейне виробництво потрібні 
прасувальники. (095) 4611031

  Потрібні на роботу швачки. (095) 
4611031

  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

 М'ясопереробне підприємство 
запрошує: різноробочих у цех, об-
валювальників та жилювальників м'яса, 
укладальників-пакувальників готової 
продукції, водіїв-експедиторіів, висока 
з/п комфортні умови праці. (066) 
9496977
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Волинська дирекція Українського державного підприємства поштового 
зв’язку “Укрпошта” запрошує на роботу на конкурсній основі 

комунікабельних осіб для заміщення вакантних посад:
• листонош у відділення зв’язку м.Луцька 

та відділень зв’язку Підгайці, Струмівка.
Вимоги до претендента: освіта середня. Доставка поштових відправлень, газет, 
журналів, пенсій, товарів народного споживання.
Офіційне працевлаштування, заробітна плата від 1500 грн. 
Співбесіда щодня за адресою: м.Луцьк, вул. Кривий Вал, 19, відділ кадрів, тел. 
29-38-59 або 24-43-65.

Волинська дирекція Українського державного підприємства поштового 
зв’язку “Укрпошта” оголошує конкурс на заміщення вакантних посад з 

офіційним працевлаштуванням:
• інженера-електроніка та інженера з ремонту офісної техніки. Вимоги до претен-

дента: повна вища освіта за спеціальністю. Стаж роботи не менше одного року;
• сортувальника  бази роздрібної торгівлі (сортування товарів народного спо-

живання). Вимоги до претендента: освіта середня. Знання ПК;
• інженера (з обов'язками завідувача складом) відділу матеріально-технічного 

забезпечення. 
Вимоги до претендента: освіта неповна або повна вища (бажано за спеціальніс-
тю "бухгалтерський облік"). Знання ПК.
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 №1 Частина вбудованого приміщення (приміщення з 62-2 по 62-13), заг. пл. 92,0 
кв.м. за адресою: м.Нововолинськ, м-н.Шахтарський,29. стіни-цегла, перекриття-залі-
зобетонні плити, фундамент- бетонний вікна-деревяні,двері-деревяні, наявне повне 
інженерне забезпечення,право власності-договір купівлі-продажу від 27.06.2006року.У 
спільному користуванні коридор площею 18,4м.кв. Стартова (початкова) ціна – 211 
824,00грн. без ПДВ. Гарантійний внесок у сумі  10591,20грн. без ПДВ. 
Лот №2 Підвальне приміщення (приміщення з 57-16 по 57-19, 57-18а,57-1а), заг. пл. 
116,1 кв.м. за адресою: м.Нововолинськ, м-н.Шахтарський,29. стіни-цегла, перекриття-
залізобетонні плити, фундамент- бетонний вікна-деревяні,двері-деревяні, наявне повне 
інженерне забезпечення,право власності-договір купівлі-продажу від 27.06.2006року.У 
спільному користуванні коридор площею 18,4м.кв. Стартова (початкова) ціна – 92 
427,20 грн. без ПДВ. Гарантійний внесок у сумі  4 621,36 грн. без ПДВ. Прилюдні торги 
відбудуться 23.09.2013 об  13год. 00 хв. за адресою: м. Нововолинськ,вул.Винниченка,14
Лот №1 будівля картоплесховища, загальною площею 1350,6 кв.м., 1975 року 
будівництва. Будівля картоплесховища, загальною площею 1350,6 кв.м., 1975 року 
будівництва,яка знаходиться в с. Мирославка, Рожищенського р-н., стіни-цегла, пере-
криття-залізобетонні плити, фундамент - бетонний, право власності - свідоцтво про 
право власності 89, від 22. 12. 2003 року. Стартова (початкова) ціна – 344 691,90грн. 
без ПДВ. Гарантійний внесок у сумі  17 234,59грн. без ПДВ. Прилюдні торги відбудуться 
23.09.2013 об  10год. 00 хв. за адресою: м. Рожище,  вул. Незалежності,24. Кінцевий тер-
мін реєстрації для участі у прилюдних торгах припиняється за годину до початку про-
ведення 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.


