
Нерухомість

Продам

  Однокімнатн. кв., в цегляному будин-
ку на вулиці Г.-Артемовського. Загальна 
площа 32,1 кв.м. Четвертий поверх. 
Сонячна сторона, засклений балкон, 
ремонт, газова колонка, лічильник на 
воду. Ціна 32 тисячі у.о. (050) 3780433.

  Однокімн.кв., вул.Рівненській, 1/5-
пов. цегл. буд., 35/20/7 кв.м, підвал 
зручне розташування, можна під офіс, 
без ремонту, 194000грн. Продам. Холо-
дильник "Дніпро", б/в. (099) 0504354

Однокімн.кв., просп.Соборності, 
8/9-пов. цегл. буд., 34/20.5/7 кв.м, 

243000грн. (050) 9854077, Дмитро

  Однокімн.кв., вул.Конякіна, 2/9-пов. 
цегл. буд., заг.пл.38.3 кв.м, без ремонту, 
без посередників, 250000грн. (095) 
5557146

  Двокімн.кв., вул.Кравчука, 7/9-пов. 
пан. буд., косметичний ремонт. (095) 
6052786, Ольга

  Двокімн.кв., дворівневу, у 4-квартир-
ному, котеджному будинку, смт.Рокині, 
10км від Луцька, автономне опалення 
та водопостачання, кухня 16 кв.м, доку-
менти на добудову 2 -х кімнат, земельна 
ділянка 0.07га. (066) 9307073

  Двокімн.кв., вул.Арцеулова, 74.7 кв.м, 
в зданій новобудові, 4/9-пов. цегл. буд., 
автономне опалення, без посередників. 
(099) 1455573; (095) 8405060

  Чотирикімн.кв., просп.Перемоги, 
(поблизу історичного), 81 кв.м, 4/9-пов. 
цегл. буд., утеплений, кухня 9.4 кв.м, с/в 
сумісний, бойлер. Кімнати роздільні, 
пластикові вікна, домофон, сигналіза-
ція, 2 кладовки в підвалі, від власника, 
490000грн. (050) 9010095

  Будинок цегляний, центр, р-н вул.Іва-
на Франка, 2 входи, 4 кімнати, з/д 0.04га, 
приватизована, 2 хліви, тимчасівка, 
552000грн. Можна кімнати окремо: 
3 кімнати 392000грн, 2-296000грн, 
1-200000грн. Можливий обмін. (0332) 
243749; (050) 2558518

  Рожище, двоповерховий будинок 230 
кв.м, надвірні споруди, є трифазна лінія, 
вода, газ. Можливий обмін на однокімн.
кв. (03368) 21521 (Рожище); (096) 
6953624

  Рожище, будинок 60.1 кв.м, три кімна-
ти, кухня, коридор, хлів, льох, огорожа, 
криниця, світло, документи на газ, 
земельна ділянка 0.10га, від власника. 
(050) 9403929; 9521484

  Сокиричі, Ківерцівського р-ну, 
будинок, літня кухня, земельна ділянка 
0.75га, приватизована, поблизу траси 
Луцьк-Маневичі. (0382) 640542; (067) 
8633458

  Луцьк, вул.Зарічна, 48, поблизу ГМ 
"Наш край", будинок, незавершене бу-
дівництво, змурований до перемичок, 
17х11м, комунікації поруч, земельна ді-
лянка 0.10га, є 25 куб.м газоблоків, 5000 
червоної цегли, в середині монолітна 
плита. (066) 2644071; (063) 7882889

 Малий Окорськ, будинок з мансар-
дою, на березі озера, 160 кв.м, телефон, 
світло (трифазна лінія), газ, вода, 
опалення, з/д 1.17га, огорожа, сад, гос-
подарські будівлі, ціна за домовленістю. 
(050) 6325824

 Масив Веснянка, дачу, земельна ділян-
ка 0.10га, будинок літнього типу, світло, 
вода, сад, теплиця, огорожа, 28700грн. 
(066) 1424865; (095) 6438000

  Зміїнець, земельну ділянку 0.11га, по-
близу кінцевої зупинки тролейбуса №3, 
(900м від вул.Ковельської)комунікації 
поруч, 12500, торг. (050) 9682208

  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

  Боратин, земельну ділянку 0.12га, на 
межі Луцька, асфальтований доїзд, по-
ряд є світло, 7000. (099) 7777718

  Земельну ділянку 1га, поруч з 
трасою Луцьк-Дубно, 10км від Луцька, 
фасад 150м, зручне місце для бізнесу, 
590/0.01га. (097) 9087241; (067) 
6820345

  Острожець, приміщення комерційне, 
центр, 15км від Луцька, 170 кв.м, двір, 
два гаражі, з/д 0.05га. Мож. перепла-
нування під квартири, 1900грн/кв.м. 
(097) 9087241; (067) 6820345

  Або здам в оренду або обміняю 2 
нових торгових павільйони на ринку 
м.Ківерці, вул.Шевченка, "під ключ", заг.
пл.33, розділені перегородкою на 2 
частини по 16.5 кв.м, окремі входи, ел/
лічильники, стелі, стіни з металопрофі-
лю, зашиті вагонкою, великі вітрини, за-
хисні ролети на вікна, двері, 50000грн, 
торг. (050) 4645704, Сергій

  Продам. Магазин №1948, ринок 
"Завокзальний", 11.6 кв.м, навпроти 
маг."Євродім", металопластикові 
двері та вікно, захисна ролета, світло, 
охорона. Терміново, недорого. (095) 
6777171

Здам, зніму

  Подобово однокімн.кв. (095) 
5522586

ПОДОБОВО здаю квартиру. (095) 
8337604; (050) 3789959

  Забороль, будинок для сім'ї, недо-
рого, хороший доїзд, газове опалення. 
(097) 6532382 

  На тривалий термін трикімн.кв., р-н 
ЛПЗ, поблизу маг."Вопак", (маршрутка 
№10, 11, 9, 28), євроремонт, вмебльо-
вана, холодильник, плита, пластикові 
вікна, засклені балкони, чистий під'їзд, 
ліфт працює, Інтернет, телефон. 3000грн 
+ комунальні послуги. (0332) 210124; 
(095) 3171513

  Здам. Кімнату без меблів, р-н ЛПЗ, 
без господарів. (0332) 782567; 
(096)3056821

  Візьму на квартиру дівчину, у при-
ватний будинок, без господарів, гарні 
умови, вода цілодобово, р-н Теремно, 
400грн/місяць. (050) 2350880

  Здам кімнату в приватному будинку 
для дівчат, окремий вхід. коридор, 
кухня. (050) 9779929

  Здам кімнату у двокімн.кв., для 2-х 
хлопців, квартира без господарів, р-н 
ЛПЗ, 400грн з людини. (095) 8265701

  Здам кімнату для одинокого, працюю-
чого чоловіка, для дівчини або сім'ї без 
дітей. (0332) 252556; (097) 6089067

  Здам безкоштовно господарство для 
порядних людей в Горохівському р-ні, 
деталі по телефону. (050) 3783850

  Терміново здам двокімн.кв., бульв.
Дружби Народів, вмебльована, побуто-
ва техніка. (050) 3783850

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) 
3348810

  Зніму. Однокімн.кв. або двокімн.кв., 
без меблів, для сім'ї з двома дітьми, по-
рядність та оплату гарантуємо. (097) 
6957074; (099) 3227052

  В оренду офісне приміщення заг.
пл. 56.7 кв.м, просп.Грушевського, 3, 
приміщення вмебльоване на 5 робочих 
місць, автономне опалення, охорона. 
Наявний вуличний сіті-лайт та 2 фасадні 
лайт-бокси, ціна за домовленістю. 
(067) 3320675; (097) 4885445

  Здам в оренду гараж кооп. "Авто-
мобіліст-6"; куплю колісні диски від 
Мерседес-МП-100. (050) 6747504

  В оренду гараж цегляний, утеплений, 
є яма, світло, 48 кв.м, кооп."Граніт", р-н 
ЛПЗ. (099) 3599435

Послуги

 Малюю портрети на замовлення, 
оригінальний подарунок до свята. 
(095) 6979186; (095) 5578003

Чищення каналізацій, усунення 
засмічень, видалення жиру, бруду та 
сторонніх тіл. (050) 7360805; (096) 

4996132

  Послуги "бобкетом", розчищаємо сні-
гові замети, вивозимо сніг, розгортаємо 
щебінь, навантажуємо землю, роз-
вантажуємо цеглу, піноблоки, бруківку. 
Земельні роботи. Послуги евакуатором. 
(050) 8483994

Адвокат Деркач Денис Володимиро-
вич м. Луцьк, вул. Б. Хмельницького 

42, 3 поверх, каб. 5, антиколектор-
ська діяльність, представництво 

в судах, юридична допомога в 
цивільних, адміністративних, госпо-
дарських та кримінальних справах, 
юридичне обслуговування фірми, 
інші види юридичної допомоги  

(067) 3342761.

 НОВОРІЧНЕ ПРИВІТАННЯ ДІДА 
МОРОЗА ДЛЯ ВАС ТА ВАШИХ БЛИЗЬ-
КИХ НА ДОМУ. (095) 3132970; (093) 
4849715

  Вантажні перевезення а/м "Мерсе-
дес", в/п 2.5т. (099) 0550050 

Перевірка на поліграфі (детекторі 
брехні): кадрові (вхідні та періодич-

ні), при проведені розслідування, су-
дові, психофізіологічні експертизи. 

ПП Зубанов Р. Л. (066) 8855709

  Встановлення ОС "Windows" під за-
мовлення. Налаштування комп'ютерів, 
ноутбуків, принтерів. Налаштування 
мереж Інтернету. Виїзд до клієнта. 
(095) 6890029; (097) 3235426 

Супутникове телебачення. Продаж, 
гарантія, сервісне обслуговування. 

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

1980828

Автомото

  Продам. ГАЗ-53 1984р., термобуду, 
газ-бензин, 7 балонів облегшені, у хоро-
шому стані, 14000грн. (095) 1518031

  ВАЗ-21063 1987р., у хорошому стані. 
(095) 7976157

  Продам. ЛуАЗ "Волинянку", у відмін-
ному стані, 13600грн. (066) 1090191

  Продам міні-трактори б/в, з фрезою, 
Японія; надаю послуги по ремонту трак-
торів. (050) 6473540; (093) 2745688

  Продам. Автономні та допоміжні об-
ігрівачі. (095) 2458140; (097) 2447555

  Ремонт підвісок, двигунів, коробок 
передач, рихтувально-зварювальні 
роботи, фарбування, ремонт після ДТП; 
ремонт електрообладнання, пайка 
радіаторів, бензобаків. (0332) 726246; 
(050) 1761459

  Продам. ЗІЛ-130, кунг, газ-бензин, 
можна по запчастинах. Продам запчас-
тини до ВАЗ. (050) 6681613

  Ремонт а/м після ДТП, витягування 
на професійному стенді, зварюваль-
но-рихтувальні роботи, підготовка до 
фарбування та фарбування, поліру-
вання, антикорозійна обробка; ремонт 
бамперів. (066) 1090191

Будівництво

  Продам. Відсів, щебінь, пісок дрібний 
та крупний, цегла біла та червона, 
глина, чорнозем, торфокрихта, дрова, 
вугілля. (050) 1566665; (067) 3618487

  Продам. Цеглу червону, білу; щебінь 
різних фракцій, відсів, пісок, чорнозем, 
торф. Можлива доставка. (050) 
5299520

  Продам. Металочерепицю, метало-
профіль, комплектуючі різних країн-ви-
робників, широкий вибір, низькі ціни. 
Заміри, кошторис, доставка безкоштов-
на. (050) 7015157; (096) 7157343

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

6808868

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

Піноблоки та газоблоки виробник: 
Білорусь, Обухів, Бровари, з достав-

кою. (0332) 93818 (Ратно); (097) 
7171691; (099) 3627425

Продам в упаковці та без, на цементний 
розчин та клей, замовлення від 1-го 

куб.м. та більше, доставка безкоштовна. 
(03366) 93381 (Ратно); (097) 3532712, 

www.bilorusblok.vneti.com.ua, e-mail: 
office_ura@mail.ru

 ПРОДАМ. МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЮ, ПРО-
ФНАСТИЛ, "RUUKKI FINNERA", "SYPER 
KATEPAL", ПОВНА КОМПЛЕКТАЦІЯ 
ДАХУ. ЗАМІРИ ТА ДОСТАВКА БЕЗКО-
ШТОВНО. (098) 3586246

  Ворота з хвірткою (металеві, важкі), 
з елементами ковки. (067) 3328775, 
Юрій

  Продам. Газоблоки білоруські, 
20х30х60, вартість 595грн. (050) 
7059230 

  КУПЛЮ ТРУБИ МЕТАЛЕВІ ТА ЗАЛІЗО-
БЕТОННІ РІЗНИХ РОЗМІРІВ; КУПЛЮ 
КАТАНКУ, ВІДХОДИ КАТАНКИ. (050) 
6742465

Виготовлення кованих виробів. Кузня 
"Файна ковка"., www.fayna-kovka.prom.

ua (050) 2962314; (097) 6139185

  Циклювання паркету та дошки, 
настилання різних видів підлоги, 
шпаклювання, лакування, встановлення 
дверей, врізання замків, петель. (066) 
1668415; (067) 8043815

  Послуги електрика у квартирах, 
будинках, на дачах: заміна старої ел/
проводки, заміна та встановлення 
світильників, вимикачів, розеток та ін. 
роботи. (050) 2454323; (096) 4869454

Робота

Працівники на м'ясокомбінат, пта-
хоферму, на збір грибів, сортування 
саджанців, садівники, на с/г роботи, 
парники, теплиці, чоловіки; швачки, 

кухарі та помічники кухаря, водії, 
збиральники меблів, будівель-

ники, арматурники, плиточники, 
зварювальники, житлом, харчу-

вання, візова підтримка надається, 
наявність закордонного паспорту. 
(067) 8100781; (095) 5566113

  Потрібен на роботу торговий агент 
з власним а/м. Вимоги: 21-35 років, до-
свід роботи. (099) 3350200

  Візьму на роботу продавця для тор-
гівлі косметикою на ринку "Завокзаль-
ний". (067) 3320207 

  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

  Запрошуємо на роботу в салон краси 
маникюрниць, перукарів чоловічого та 
жіночого залів. (066) 9473315; (050) 
5174011

 НА РОБОТУ У ПРОДУКТОВИЙ МАГА-
ЗИН ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ, ВИМОГИ 
ДОСВІД РОБОТИ, ЗНАННЯ КАСОВОГО 
АПАРАТУ. (095) 1565736

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

  Проводимо набір страхових агентів 
у страхову компанію "Європей-
ський страховий союз" у м.Луцьк та 
Волинській обл., досвід роботи не 
обов'язковий. Ваш дохід залежить лише 
від Вашої наполегливості та активності! 
(050) 3788645; (050) 5320684

  Візьму на роботу в салон краси 
"Ортеол": майстрів манікюру, космето-
логів, перукарів, масажистів з досвідом 
роботи. Здам в оренду робочі місця 
та кабінети. (066) 8094583; (093) 
9018130

  В бар потрібні: офіціанти, кухарі, 
бармени, адміністратор, прибиральни-
ця; продавець-консультант у магазин. 
(050) 5686600; (099) 6373869; (099) 
7910735

  Працевлаштування за кордоном, 
робочі запрошення (6 місяців, рік), 
Інтернет реєстрація, анкети, страховки. 
Вакансії у Польщі: будівельники, 
зварювальники, токарі, водії-дале-
кобійники, с/г роботи, ферми та ін. 
Ліц. АВ№585191, від 10.07.12р., МСПУ. 
(0332) 723738 (Луцьк); (050) 3731019, 
Луцьк, вул.Кафедральна, 25

  Потрібні жінки, доглядальниці та 
прибиральниці у приватних будинках; 
працівники на м'ясокомбінати, птахо-
ферми, парники та ін., наявність за-
кордонного паспорту. (098) 1257795; 
(068) 1397404

  Робота для чоловіків та жінок: пар-
ники, теплиці, ферми, м'ясокомбінати, 
птахоферми, с/г роботи, кондитерський 
цех та будівельники різних спеціаль-
ностей, наявність закордонного пас-
порту. (050) 7325315; (096) 8708768

  Потрібна хатня робітниця (готування, 
прибирання, прасування). Робота з 8 до 
17год, з понеділка по п'ятницю. Оплата 
1500-200грн. (050) 3781243

  Няня за викликом! Терміновий від'їзд, 
хвороба, зустріч зі школи, садочка. 
Оплата погодинна. Досвід роботи в 
Україні та за кордоном. (050) 9375529; 
(063) 8365248

  В продуктовий гастроном потрібен 
продавець. Р-н ЛПЗ. Продавець чаю та 
кави, р-н ЛПЗ та 33-й квартал. (099) 
7777718

 Шукаю роботу масажиста. (066) 
4183965

 Шукаю роботу, водія, охоронця, чоло-
вік 30 років, м.Луцьк. (066) 4001699

Різне

  Продам. Комплект диванів, б/в. 
(099) 3599435

  ВІДДАМ кошенят, у добрі руки (з 
подальшою стерилізацією кішок за мій 
рахунок), м.Луцьк. (0332) 760878; 
(096) 4695907; (050) 7088603

  Продам. Жом, дрова, торфобри-
кет, торфокрихта. Доставка. (095) 
5355663; (097) 7516430

  Продам. Кролі великих порід та ку-
рей. Можливий обмін на зерно, солому, 
гній. (097) 9753051

  Продам. Ел/плиту, склокерамічну 
та витяжку до неї 50см; диван 300грн. 
(099) 4307038; (093) 6140700

  Продам. Рибальський льодобур, 
180грн. (067) 1965687

  Віддам грайливе кошеня у добрі 
руки. 2 місяці, привчене до туалету.
(097) 8635830

  КУПЛЮ СТАРІ ГАЗОВІ КОЛОНКИ, 
ГАЗОВІ ПЛИТИ, КОТЛИ, ХОЛОДИЛЬНИ-
КИ, ПРАЛЬНІ МАШИНИ (УСІХ ВИДІВ), 
ЛАМПОВІ ТЕЛЕВІЗОРИ, НЕРОБОЧІ 
КОНДИЦІОНЕРИ. (098) 6730579

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

  Втрачені паспорт та посвідчення во-
дія, видані на ім'я Терпель С.М., поблизу 
сіл Мовчанів та Озютичі по Володи-
мирській трасі, прохання повернути за 
винагороду. (095) 5625433

  Продам планшет GoClever TAB R74, 2 
місяці, до нього чохол (шкіра), чохол-
клавіатура, документи, гарантійка 
(розетка), флеш карта 4гб, навушники, 
зарядка, перехідник на USB 2.0. Ціна 
700грн торг. (096) 6098488
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Волинський аукціонний центр проводить аукціон з продажу 
майна територіальної громади с.Кримне Старовижівського району в особі 

Кримненської сільської ради: 
лот І – 21/100 колишнього приміщення стаціонару дільничної лікарні А-1, 
загальною площею 58,1 кв.м. Місцезнаходження – вул.Радянська, 9 А, с.Кримне, 
Старовижівського району, Волинської області. 
Опис об’єкта: — 21/100 колишнього приміщення стаціонару дільничної лікарні 
А-1— рік побудови – 1965, кількість поверхів – 1, заг.пл. – 58,1 кв.м. Конструктивні 
елементи: фундаменти – бутові, стіни – цегляні, перегородки – цегляні, перекрит-
тя – дерев’яні балки, покрівля – шифер, двері – дерев’яні, вікна – дерев’яні, група 
капітальності булинку – 2. Стартова ціна – 3771,00 грн. без врахування ПДВ. 
Грошові кошти в розмірі 377,10 грн., що становить 10% від початкової ціни об’єкта 
аукціону (гарантійний внесок) та плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. вно-
сяться на: р/р 26003203233 в ВОД ВАТ „Райффайзен Банк Аваль”, МФО 380805, код 
21733635. Отримувач: ПАТ ДАК “НМАЦ“ – філія “Волинський аукціонний центр”. 
Аукціон відбудеться через 20 днів після публікації інформації за адресою: м.Луцьк, 
вул.Мельнична, 13. Кінцевий термін прийняття заяв та плата грошових внесків – 
три дні до початку аукціону.
Заяви приймаються за адресою: м.Луцьк, вул.Мельнична, 13, тел. для довідок: 
(0332) 244-188, 242-065. Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем 
його розташування.

РІВНЕНСЬКА ТОВАРНА БІРЖА
проводить аукціон з продажу майна 

підприємства-банкрута ВАТ «Голобський комбінат хлібопродуктів»:
На аукціон виставляється:

Право вимоги до ЗАТ "Рожищенський птахокомбінат", початкова вартість 42 500,00 грн
Майно знаходиться за адресою: Волинська обл., Ковельський р-н, смт. Голоби, вул. Ткача, 1 
Ознайомитись з майном можна щоденно з 8.00 до 17.00 год в робочі дні за місцем знаходження 
майна. Кінцевий термін прийняття заявок на участь в аукціоні – 10.01.2012 року.
Аукціон відбудеться 16 січня 2013 р об 14-00 год. за адресою: м. Рівне, вул. Драгоманова, 27 
Довідки за тел. (0362) 62 05 24; 62 05 88.

Рівненська товарна біржа спільно з ліквідатором 
СПД Малова О.І. проводять аукціон 

з реалізації майна СПД Малова О.І., а саме:

• 4-х кімнатна кватрира, 15/16 цегл.буд. заг.пл. 83,3 м.кв, початкова вартість 300000,00 грн 
Майно знаходиться за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 6, кв.83.

• Частина нежитлового приміщення №53, 1-го поверху торгового комплексу «Г-1», заг.пл. 25,7 
м.кв. початкова вартість 85 000,00 грн; 

• Частина нежитлового приміщення №53-А, 1-го поверху торгового комплексу «Г-4», заг.пл. 
25,7 м.кв. початкова вартість 85 000,00 грн. Майно знаходиться за адресою: м. Луцьк, вул. 
Єршова, 11.

• Земельна ділянка, площею 0,385 га, для ведення особистого підсобного господарства, яка 
знаходиться Волинська обл., Луцький р-н, територія Липинської сільської ради, початкова 
вартість 88 000,00 грн. 

Ознайомитись з майном можна щоденно з 8.00 до 17.00 год в робочі дні за місцем знаходження 
майна. Кінцевий термін прийняття заявок на участь в аукціоні – 10.01.2013 року. Аукціон від-
будеться 16 січня 2013 р об 10-00 год. за адресою: м. Рівне, вул. Драгоманова, 27. Довідки за тел. 
(0362) 62 05 24; 62 05 88.

РІВНЕНСЬКА ТОВАРНА БІРЖА
проводить повторний аукціон з продажу майна 

підприємства-банкрута Сільськогосподарське ТОВ «Старк-Агро»:
На аукціон виставляється:

• Комбайн кормозбиральний «Forschritt Е-281, 1991 р.в., початкова ціна – 43900,00 грн.
• Комбайн зернозбиральний «Forschritt Е-514, 1991 р.в., початкова ціна – 43925,00 грн.
• Комбайн зернозбиральний «Forschritt Е-516В, 1991 р.в., початкова ціна – 28920,00 грн.
• Право вимоги номінальною вартістю 855 382,68 грн до ДП «Луцький КХП №2» -початкова 

ціна – 17 200,00 грн. Майно знаходиться за адресою: Волинська обл, Луцький р-н, с. Усичі
Ознайомитись з майном можна щоденно з 8.00 до 17.00 год в робочі дні за місцем знаходження 
майна. Кінцевий термін прийняття заявок на участь в аукціоні – 10.01.2013 року. Аукціон від-
будеться 16 січня 2013 року об 12.00 год. за адресою: м. Рівне, вул. Драгоманова, 27. Довідки за 
тел. (0362) 62 05 24; 62 05 88

Рівненська товарна біржа спільно з ліквідатором ВАТ «Волиньагрохім» 
проводять аукціон з реалізації майна ВАТ «Волиньагрохім», а саме:

• Адмінбудівля «А-2», заг. пл. 379,9 кв.м., початкова вартість 410 000,00 грн;
• Майстерня «Б-1», заг.пл. 390,0 м.кв. початкова вартість 68 000,00 грн; 
• Склад «Г-1», заг.пл. 853,4 м.кв, початкова вартість 149 000,00 грн;
• Будівля ПТО на 50 умовних машин «В-1», заг.пл. 548,6 м.кв. початкова вартість 96 000,00 грн;
• Автомобіль «Skoda Oktavia Elegans», р.н.55592 ВК, початкова ціна 39 091,00 грн.

Вартість майна без ПДВ. Майно знаходиться за адресою: Волинська обл., Луцький р-н, с. 
Струмівка, вул. Старицького, 84. Ознайомитись з майном можна щоденно з 8.00 до 17.00 год в 
робочі дні за місцем знаходження майна. Кінцевий термін прийняття заявок на участь в аукціо-
ні – 10.01.2013 року. Аукціон відбудеться 16 січня 2013 р об 10-00 год. за адресою: м. Рівне, вул. 
Драгоманова, 27. Довідки за тел. (0362) 62 05 24; 62 05 88.

Рівненська товарна біржа спільно з ліквідатором Сільськогосподарського 
товариства з обмеженою відповідальністю «Колос» 

проводять аукціон з реалізації майна СГ ТОВ «Колос», а саме:

• Трактор «ХТЗ-17021», 1999 р.в., початкова вартість 40 000,00 грн. Майно знаходиться за 
адресою: Волинська обл., Володар-Волинський р-н, с. Бубнів. Ознайомитись з майном 
можна щоденно з 8.00 до 17.00 год в робочі дні за місцем знаходження майна.

Кінцевий термін прийняття заявок на участь в аукціоні – 10.01.2013 року.
Аукціон відбудеться 16 січня 2013 р об 15-00 год. за адресою: м. Рівне, вул. Драгоманова, 27. 
Довідки за тел. (0362) 62 05 24; 62 05 88.

РІВНЕНСЬКА ТОВАРНА БІРЖА
проводить повторний аукціон з продажу майна 

підприємства-банкрута ТзОВ «САМС»:

На аукціон виставляється комплекс будівель, а саме:
• будинок профілакторію, площею 536,30 кв. м., початкова ціна 305 712,00 грн
• будівля автомайданчику площею 1155,40 кв. м.- 205 560,00 грн
• будівля майстерні з ремонту площею 1380,30 кв. м. -274 608,00 грн
• склад площею 183,40 кв. м.- 38 520,00 грн
• матеріальний склад площею 110,50 кв. м. -23 256,00 грн
• цементний склад площею 9,70 кв. м.- 2 016,00 грн
• столярна дільниця площею 85,50 кв. м. -18 000,00 грн 
• фуражний склад, площею 120,10 кв. м,- 22 536,00 грн
• свинарник, площею 145,10 кв. м.- 30 528,00 грн
• автогараж, площею 749,80 кв. м. -165 760,00 грн
• котельня ,площею 171,10 кв. м.- 149 184,00 грн
• лазня , площею 48,90 кв. м. -10 296,00 грн
• теплиця, площею 160,20 кв. м -24 840,00 грн
• асфальтове замощення та огорожа початкова ціна 133 200,00 грн

Ціни без ПДВ. Майно знаходиться за адресою: Волинська область, м. Рожище, вул. Селянська, 25 
Ознайомитись з майном можна щоденно з 8.00 до 17.00 год в робочі дні за місцем знаходження 
майна. Кінцевий термін прийняття заявок на участь в аукціоні – 10.01.2013 року. Аукціон від-
бувається 16 січня 2013р об 11-00 год. за адресою: м. Рівне, вул. Драгоманова, 27. Довідки за 
тел. (0362) 62 05 24; 62 05 88.


