
Нерухомість 

Продам

  Однокімн.кв.,вул.Кримського, за ГМ 
"Там Там", покр. планування, 46.32 кв.м, 
6-й поверх, новобудова на стадії вве-
дення в експлуатацію, тому переоформ-
лення квартири через забудовника, не 
потребує нотаріального посвідчення та 
розрахунків через банк, 7500грн/кв.м, 
торг. (050) 6246120, власник

  Двокімн.кв., вул.Шота Руставелі, 
5/9-пов. цегл. буд., 50 кв.м, кухня з 
ремонтом, повністю вмебльовану. Роз-
винута інфраструктура, 330000грн, торг. 
Власник. (067) 3340844

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

  Великогабаритну, дворівневу кварти-
ру, 200 кв.м, центр міста, вул.Коперніка, 
гараж, великий балкон, приватне 
подвір'я. Дизайнерський ремонт, побу-
това техніка, автономне опалення, ме-
блі, кондиціонер, вентиляція, телефон, 
Інтернет, сигналізація, камін, 2 санвузли 
з гідромасажною ванною, додатковий 
гардероб та пральна кімната, супутни-
кове телебачення. (050) 5454847

  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

Продам дві земельні ділянки по 25 
сот. під забудову в с.Трилісці та с. 
Топільне Рожищенського р-ну Во-
линської обл. Поряд комунікації, 
асфальтований під’їзд. Ціна по 40 

тис. грн. за кожну. (067) 3320567

  28км від Луцька, будинок цегляний, у 
хорошому стані, надвірні споруди, газ, 
вода, земельна ділянка 0.60га, садок, 
асфальтований доїзд. (050) 5913678; 
(050) 9693688

  ЛИПИНИ, БУДИНОК ПІВТОРА-
ПОВЕРХОВИЙ, З МАНСАРДОЮ, ЗАГ.
ПЛ.120 КВ.М, 2 КУХНІ, СВЕРДЛО-
ВИНА, ЛЬОХ, ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА 
0.12ГА, УСІ КОМУНІКАЦІЇ, ГЛУХА 
ЗАГОРОЖА.  (050) 2111457

  Луцьк, будинок 140 кв.м, р-н вул.
Чернишевського, з оциліндрованого 
брусу, мансардного типу, євровікна, 
монолітний фундамент, накритий 
металочерепицею, проводка, плитка, 
частково ремонт, стяжка, каналізація. 
Терміново, 260000грн. (050) 2440024; 
(097) 3678359

  Приватизовану, земельну ділянку 
0.15га, смт.Рокині, Луцького р-ну (р-н 
школи). (050) 1643407

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

  Боголюби, дві земельні ділянки 
по 0.11га, з документами. Терміново. 
(095) 1854343

  Ягодин, Любомльського р-ну, земель-
ну ділянку 0.25га, під забудову, усі до-
кументи, прикордонна зона (власнику 
безвізовий в'їзд в Польщу), недорого. 
(093) 4350776

  Приватизовану, земельну ділянку 
0.15га, смт.Рокині, Луцького р-ну (р-н 
школи). (050) 1643407

  В ЦЕНТРІ МІСТА, (ВУЛ.СУВОРОВА), 
ПРИВАТИЗОВАНІ ПІДВАЛЬНІ ПРИМІ-
ЩЕННЯ, ЗАГ.ПЛ.27 КВ.М, 190000ГРН. 
(099) 4096229; (063) 8184529

  Продам. Або здам в оренду торгі-
вельний павільйон ТЦ "Пасаж". (095) 
0364636

Здам

Здам в оренду магазин вул.Мєд-
вєдєва, поблизу ринку "Централь-

ний". (099) 3324642

Здам в оренду склад 125кв.м. та 
приміщення під офіси, 30 кв.м, у 
м.Луцьку по вул.Потебні поруч 

складу №3 "Делівері", після ремон-
ту, є автостоянка для усіх типів а/м. 
(0332) 260797; (050) 3397002

  Візьму на квартиру одного хлопця, 
чесного, порядного, бажано студента, 
без шкідливих звичок, 33-й квартал. 
(099) 6465730

  Здам. Однокімн.кв.  (097) 7370095

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

В оренду виробничо-складські 
приміщення площею 100-1500 кв.м. 

Бокси для ремонту автомобілів. 
Зручне місце розташування, 

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

Послуги

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

  Професійна відео та фотозйомка 
весіль. Формат Full HD. Деталі за теле-
фоном. vk.com/nvstudioby  (097) 
8096912; (050) 2059092

  Виготовлення корпусних меблів з 
ДСП на замовлення, за індивідуальним 
дизайном та розмірами, швидко, якісно 
за розумну ціну. (066) 0421517

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

  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"

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

Здаємо на прокат костюми до свята 
осені в садочках та школах (є укра-

їнські костюми всі казкові герої, 
овочі та фрукти). (0332) 725027; 

(050) 6578701

  Виготовляємо гаражі будь-яких 
розмірів: металеві, оцинковані, з 
кольорового металопрофілю. Доставка 
та встановлення. (098) 9071417; (050) 
6407504

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

проекту, доставка, встановлення - 
безкоштовно. (098) 7239028, Луцьк, 

вул.Винниченка, 14-а, кімн.16

  Допомога у підготовці домашніх 
завдань учням молодших класів, 
репетиторство з української мови та 
літератури, підготовка до ЗНО. (0332) 
715258; (067) 3320120

Автомото

  Продам. ЗАЗ "Славута" 2005р., 1.2л, 
сірий металік, ціна за домовленістю. 
(050) 9751924

  Продам. Опель-Кадет 1985р., хетчбек, 
1.3л, червоний ц/з, у хорошому стані, 
15500грн, торг. (097) 3017755; (066) 
9489938

  Продам. Мачту навантажувача до 
МТЗ, висота підйому 3м, в/п 3т, м.Луцьк.  
(050) 6605959

  Продам. Трактори ЮМЗ-6, велика та 
мала каніна. Плужок 5-ти корпусний. 
До трактора МТЗ-80: КПП, двигун, 
циліндри; стріла до ЮМЗ-6 "рачок"; 
причіп 2ПТС-9; патрон токарний. ЗІЛ-
130 1987р., комбікормовоз. (099) 
7359139; (098) 5169673

  Продам. Трактори Т-40 1991р., Т-25 
1988р.; ЮМЗ 1991р., МТЗ-80 1991, 
1994р.; гноєрозкидач ПРТ-7; КУН до МТЗ 
або ЮМЗ; картоплекопачка, запчастини: 
МАЗ, КамАЗ, ЮМЗ. (067) 3609149; 
(050) 9936211

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

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

Будівництво
 ПРОДАМ. ПІНОБЛОКИ 20Х30Х60, 

12Х30Х60 ТА ШЛАКОБЛОКИ. МОЖ-
ЛИВА ДОСТАВКА. (067) 7282946; 
(099) 4451353

Свердловини, труби обсадні, 
глибинні насоси, міні-башти, вста-

новлення, обслуговування. (050) 
6709075

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

Кована брама від 3000грн. Кузня "Фай-
на ковка". Каталог з цінами на сайті 
www.fayna-kovka.prom.ua (050) 

2962314; (097) 6139185

Продам будівельні блоки, 
блоки "рваний камінь", бруківка, 

залізобетонні огорожі. Висока 
якість, доставка. (050) 3780078, 

(098)0800078

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

(050)4380766

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

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

  Бруківка вібропресована, виготов-
лення та професійне вкладання з ві-
бротрамбовкою. Низькі ціни, доставка. 
Цемент, щебінь, відсів. (099) 4937752; 
(093) 7165575

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

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

Продам. Ковані гаражні ворота, 
вис.2.6м, шир.2.8м. (050) 6710453; 

(095) 5710553

  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. Пісок, щебінь різних фрак-
цій, цегла червона, біла, відсів, чорно-
зем, глина, торфокрихта, з доставкою, 
м.Луцьк. (050) 5396261

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

чорнозем, торф. Можлива достав-
ка. (050) 5299520

  Виготовлення євродерев'яних вікон 
та балконних рам (зі склом, склопакета-
ми), обшивання вагонкою, якісно, недо-
рого. (095) 8975952; (096) 9690596

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

Блоки з ракушняку (Крим). Висока 
якість. Міцні, рівні, відбірні. Ціна 
від виробника. Доставка. (096) 

8312304; (093) 3642483

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

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

Французькі натяжні СТЕЛІ. Якісно.  
(066) 5922882; (097) 6808868

  Виконую всі види сантехнічних робіт. 
(099) 0052519; (063) 8410386

  Виконуємо ремонтно-будівельні ро-
боти: штукатурка, плитка, гіпсокартон, 
вкладання лицювальної цегли та блоків. 
(050) 5676596

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

  Бригада покрівельників криє, 
ремонтує, перекриває дахи м'якої 
крівлі, євроруберойдом. Квартири, 
балкони, магазини, гаражі, дачі, склади. 
Доставка. Гарантія. Документи, сервісне 
обслуговування. (063) 6151301; (099) 
5633807; (050) 7186871

 Шліфування паркету, підлоги, вкла-
дання паркету, ламінату, монтаж плінту-
сів. (0332) 704370; (097) 5587142

  ЯКІСНИЙ МОНТАЖ ПІДЛОГИ У 
ВАШІЙ ОСЕЛІ: ЛАМІНАТ, ПАРКЕТНА 
ДОШКА, СТЯЖКА. ДОСВІД, ПОМІРНІ 
ЦІНИ. (099) 7401095; (097) 8544994, 
СЕРГІЙ

  Ремонтно-покрівельні роботи 
різної складності: утеплення мансард, 
встановлення водостічних систем 
підшивання підсофітів. Доставка, 
встановлення, заміри. (066) 7995756; 
(096) 1466229

  Виконуємо всі види внутрішніх та 
зовнішніх ремонтно-будівельних робіт: 
мурування, бетон, стяжка, плитка, 
шпаклювання, гіпсокартон, фарбуван-
ня, шпалери, плінтуси, відкоси, ламінат. 
ін., ціни помірні. (095) 4212363; (099) 
3149017

Робота

Працівники на збір яблук, помі-
дорів, огірків, грибів, парники, те-
плиці, м'ясний цех, кухарі, ферми, 

будівельники, с/г робітники, догляд 
за садом, житло, харчування, візо-
ва підтримка надається, наявність 
закорд. паспорту. (099) 4456988; 

(068) 0968845

  Потрібен офіс-менеджер у село 
Маяки (5км від Луцька). Вимоги: знання 
англійської мови, в/о, бажано досвід 
роботи + 2-га іноземна мова. (0332) 
292805

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

  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); (099) 3469381

  Потрібні працівники для виготовлен-
ня дачних будинків, кіосків, магазинів, 
гаражів та ін. металоконструкцій. 
(050) 6407504; (098) 9071417

  Візьмемо на роботу столяра, пило-
рамника (можливе навчання, є житло). 
(0332) 294869; (050) 2532239

  Візьму в салон краси манікюрниць і 
перукарів з досвідом роботи. (095) 
4758570, Олена

  Найму на роботу офіціанта, бармена, 
кухаря, помічника кухаря. (050) 
9201322

  Робота: теплиці (помідори), ферми, 
м'ясокомбінати (різні спеціальності, 
з/п висока), с/г роботи, збирання 
яблук, капусти, будівельники різних 
спеціальностей, наявність закордонно-
го паспорту, візова підтримка.  (050) 
7325315; (096) 8708768

  Потрібні на роботу у ресторан офіці-
ант та кухар, з досвідом роботи. (098) 
7708867; (066) 4056134

  Надомна робота для всієї сім'ї 
(обробка кореспонденції), 2500грн/
місяць. Деталі поштою. Вкладіть під-
писаний конверт на адр. або на e-mail: 
novaship@list.ru. (096) 0273881, 87502, 
Маріуполь Донецької обл., а/я 2075 
"Новация"

Візьму на роботу оббивника ме-
блів, з досвідом роботи та швачку, 
оплата праці дуже висока. (050) 

7010097

  На роботу потрібен менеджер ЗЕД. 
Вимоги: англійська мова, ПК, в/о, бажа-
но досвід роботи. Посадові обов'язки: 
логістика, робота з митницею. (0332) 
282905

РОБОТА Фермерське господарство 
с.Острожець (20км від Луцька) 

запрошує бажаючих на сільсько-
господарські роботи по збиранню 
овочів, оплата 10грн/година, про-

живання та харчування безкоштов-
ні. (099) 7366720; (067) 3611388; 

(099) 7366710 

Фермер

  Продам. Поросят в'єтнамських, 
гібридів дикого кабана, великої білої. 
Можливий обмін на фуражне зерно, 
картоплю, моркву, буряк, тощо. Про-
дам гній без хімії. Куплю прострочені 
продукти харчування. (050) 3398560; 
(093) 4455931

  Продам. Цуценят німецької вівчарки, 
вік 2 місяці. (050) 6468679

  Продам. Цуценят німецької вівчарки, 
вік 1 місяць, ціна за домовленістю 
(097) 5100048 

  Продам. Поросних свиноматок, 50шт, 
бажано оптом, порода Велика біла, 
Ландрас, або обміняю на фуражне зер-
но, відходи від перебирання картоплі, 
моркви, буряка, капусти, тощо. (050) 
3398560; (093) 4455931

  Продам. Млин на каменях, 1000грн; 
олійню 1000грн, молотарку 500грн; 
косарку кінну. Продам. Мерседес-Віто 
2005р., червоний, нова гума, 118000грн. 
Металевий гараж, 3х5м, без місця, 
3000грн.  (097) 7111833, Валентина; 
(066) 7728551, Олександр

  Куплю. Яблука, груші, зимово-осінні, 
рвані, а також горіхи нелущені. (095) 
8711312, Олександр

  Куплю КАРТОПЛЮ.  (050) 9816534; 
(099) 6429596

Різне

  Продам. Шафи 2шт., з антресо-
лями; тумби з шухлядами, стінку, 
тахту, 2 стільці, стіл журнальний та 
комп'ютерний стіл; тумбу під телевізор, 
тумбу для постілі. Телевізори 2 малих та 
один великий. (099) 3169953

  Продам. Спальню, Польща, майже 
нову та два односпальні ліжка з матра-
цами, нові. (097) 7111833, Валентина; 
(066) 7728551, Олександр

Продаж секонд-хенду, оптом. 
(050) 8440986; (097) 8041558

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

  Продам. Брезент, 2 нових, чорних, 
товстих, 4х5м . (0332) 757141; (099) 
2274567 

  Продам. Ємкості 3, 4, 10 куб.м.; 
радіатори чавунні, нові, євростандарт. 
(0332) 704370; (097) 5587142

Продам. Обладнання для виго-
товлення залізобетонної огорожі. 

Дешево. (0332) 708500; (050) 
3782554

  Втрачений студентський квиток 
виданий Національною академією вну-
трішніх справ України від 22.11.2011р., 
на ім'я Довгана Назарія Ярославовича, 
вважати недійсним.

Продам б/в побутову техніку з Ні-
меччини: холодильники, морозиль-

ники, морозильні вітрини (450л, 
550л, 650л), пральні та посудомийні 

машини, електроплити, мікро-
хвильові печі, телевізори, музичні 

центри, велосипеди, стінку в зал 
та прихожу, м’яку частину, та інше. 
(093) 2086941, (095)4958513, 

(097)9265664 (з 9 до18:00)

  Втрачене свідоцтво про неповну 
середню освіту серія ВС №33312572 
видане 19.06.2008р., Луцькою гімназією 
№18, на ім'я Мосакової Олени Сергіївни, 
вважати недійсним.

  6.10.2013р., в р-ні ринку "Завокзаль-
ний", втрачений паспорт громадя-
нина України АС №551322 виданий 
04.02.1999р., Луцьким МВ УМВС України, 
на ім'я Зінкевича Олега Йосиповича, 
вважати недійсним.

  Втрачені: посвідчення водія серія 
АСВ № 030306; техпаспорт на а/м 
"Вольво-340" держзнак 04315ВО та 
техпаспорт на причіп держзнак 7044ВН, 
видані на ім'я Макушинського Романа 
Романовича, вважати недійсними.

  Втрачену печатку фізичної особи 
підприємця Іщука Юрія Євгенійовича, 
ідент. 2266420239, вважати недійсною.

  Куплю. Ел/трубогин та гільйотину 
для порізки металу (до 2мм). (067) 
3344050

Купуємо стружку кольорових 
металів: мідь, алюміній, бронзу, 

латунь, свинець, н/ж; акумулятори, 
можливий демонтаж, 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 

Відомості.інфо

№42 (682)

17 - 23 жовтня 2013 року

http://www.vidomosti.info/ Магазин10 Прийом оголошень за телефоном (0332) 290-860

«Адміністративні послуги: 
спрощений доступ через пошту»

Шановні Волиняни!
Запрошуємо Вас скористатись новою послугою «Адміністративні послуги: 
спрощений доступ через пошту» в усіх  відділеннях поштового зв’язку Волинської 
області.
Тепер Ви маєте змогу оформити необхідний документ через поштове відділення, 
або навіть не виходячи з дому, через Вашого листоношу.
За Вашим бажанням, замовлений документ можна отримати у відділенні пошто-
вого зв’язку, або листоноша доставить його Вам додому (не забудьте зазначити це 
у заяві на одержання послуг).
Тобто у поштових відділення Волинської дирекції УДППЗ «Укрпошта» можна по-
дати заяву та пакет документів для отримання адміністративних послуг. Перелік 
найбільш популярних  нараховує 10 послуг:

1. Виплата компенсації на придбання твердого палива та скрапленого газу.
2. Призначення житлових субсидій для відшкодування витрат на оплату житло-

во-комунальних послуг та придбання скрапленого газу, твердого та рідкого 
пічного побутового палива.

3. Встановлення статусу та видача посвідчення «Ветеран праці».
4. Встановлення статусу та видача посвідчення «Дитина війни».
5. Встановлення статусу та видача посвідчення «Батьків та дитини з багатодітної 

сім'ї».
6. Виплата компенсації за невикористані путівки на санаторно-курортне ліку-

вання, оздоровлення інвалідам та деяким категоріям громадян.
7. Державна реєстрація фізичної особи, яка має намір стати підприємцем.
8. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною 

особою-підприємцем.
9. Державна реєстрація юридичної особи.
10. Державна реєстрація припинення юридичної особи.

У приміщенні відділення Ви знайдете вичерпну інформацію про адміністративні 
послуги. Компетентний співробітник пошти допоможе Вам заповнити всі необхід-
ні бланки заяв, ознайомить з правилами та порядком оформлення .
Ми працюємо для Вас!

Волинська дирекція УДППЗ «Укрпошта»

Волинська філія ТОВ «Укрспецторг групп» (43021, м. Луцьк, вул. Ів. Фран-
ка,44) проводить прилюдні торги з реалізації майна, що є предметом 

іпотеки, а саме: 
Лот №1 Житловий будинок загальною площею 50,5 кв.м. з надвірними будівлями 
і спорудами за адресою: м.Камінь-Каширський, пров.Дзержинського,5. Будинок 
цегляний, житловою площею 28,9 кв.м. Складається з 2 кімнат, кухні, коридору, 
сіней. Фундамент бетонний, покрівля – шифер, підлога дерев’яна, вікна, двері 
дерев’яні. Наявний хлів. Присутнє електропостачання. Право власності на 
будинок – Договір купівлі-продажу. Стартова (початкова) ціна –  77 597,00 грн. без 
ПДВ. Гарантійний внесок у сумі  3 879,85 грн. без ПДВ. Прилюдні торги відбудуться 
31.10.2013 об  15год. 00 хв. за адресою: м. Камінь-Каширський, вул.Шевченка,62.
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.


