
Нерухомість

Продам

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

  Двокімн.кв., Київський майдан, 46 
кв.м, 4/9-пов. цегл. буд. Терміново, без 
посередників. (067) 2991896; (095) 
5594090

  Продам. Двокімн.кв., поблизу ГМ 
"Там Там", 1/6-пов. цегл. буд., 55.1 кв.м. 
(0332) 780163

  Трикімн.кв., вул.Миру, 5/5-пов. цегл. 
буд., жилий стан, 64 кв.м.  (099) 
2751845; (066) 9335264

  Трикімн.кв., вул.Новочерчицька, 
1/23, 1/5-пов. цегл. буд., житлова 
пл.67 кв.м, є лоджія, балкон, від влас-
ника, ціна за домовленістю (050) 
7267118; (097) 4086553

  Трикімн.кв., вул.Карпенка-Карого, 
11, 6-й поверх, два балкони, косме-
тичний ремонт. (0332) 744039; (099) 
3495244

  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, 
сигналізація, 2 кладовки в підвалі, від 
власника, 490000грн. (050) 9010095

  Луцьк, вул.Чернишевського, буди-
нок поблизу госпіталю МВД, земельна 
ділянка 0.115га, є газ, поруч вода. 
(050) 5444706, Лариса

  Будинок 1.5-поверхи, р-н 
спиртзаводу, 170 кв.м, земельна ді-
лянка 0.04га, житловий стан. (050) 
1961771

  Будинок цегляний, центр, р-н вул.
Івана Франка, 2 входи, 4 кімнати, 
з/д 0.04га, приватизована, 2 хліви, 
тимчасівка, 465000грн. Можна кім-
нати окремо: 3 кімнати 350000грн, 
2-225000грн, 1-145000грн. Тимчасівка 
з зем.ділянкою 0.02га - 145000грн. 
Можливий обмін. (0332) 243749; 
(066) 6283386

Липини, Липинський масив, біля 
готелю "Кедем", будинок дво-

поверховий, новозбудований, 
без ремонту, стяжка, штукатурка, 

телефон, світло, газ, вода, кана-
лізація. (098) 6010370; (050) 

5420722

  Дубова Корчма, Горохівського 
р-ну, будинок 60 кв.м, газифікований, 
земельна ділянка 0.20га, ціна за 
домовленістю. (0332) 251177; (066) 
8462826

 Масив Лаврів, приватизовану дачну 
ділянку 0.24га, півтораповерховий 
будинок, 6х5 кв.м, підвал на весь 
будинок, прибудований сарай 6х1.5м, 
надвірні споруди. Розгляну варіанти. 
(095) 8755638; (050) 6611200 

  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

  Рованці, поблизу р-н ЛПЗ, земельну 
ділянку 0.10га, у хорошому місці, 
комунікації та забудови поруч, від 
власника (099) 4340540, Павло 

  Зміїнець (вул.Щастя), Боголюби, 
Тарасова, Чернишевського, Рованці, 
Боратин, Голишів, Струмівка, Липин-
ський масив, Великий Омеляник, 
Забороль, земельні ділянки під 
забудову. Жидичин, Прилуцьке (під 
комерцію). (095) 8933367

  Продам. Масив Промінь, земельну 
ділянку 0.06га.   (050) 6107455; (050) 
5404993

 Магазин 10 кв.м, Привокзальна 
площа, утеплена металічна кон-
струкція, кондиціонер, від власника, 
105000грн. (097) 7202333

 Магазин №1948, ринок "Завокзаль-
ний", 11.6 кв.м,  навпроти маг. "Євро-
дім", металопластикові двері та вікно, 
захисна ролета, світло, охорона. 
Терміново, недорого. (095) 6777171

 Магазин 6х3м, вис.2.5м, новий, без 
місця, ціна за домовленістю. (098) 
9071417

  Продам. Гараж, вул.Карпенка-Ка-
рого, поблизу ринку "Завокзальний". 
(050) 6107455; (050) 5404993

  Гараж цегляний, 9х3м, вис. воріт 3м, 
на стоянці №9, вул.Мамсурова, є огля-
дова яма, охорона. (097) 4180391

  Виготовляємо металеві гаражі 
та автонавіси будь-яких розмірів, 
помірні ціни, індивідуальний підхід 
до кожного клієнта. Доставка та 
встановлення БЕЗКОШТОВНО. (098) 
9071417; (050) 6407504

Здам, зніму

  Подобово однокімн.кв. (095) 
5522586

  Однокімн.кв. Подобово, погодинно, 
р-н гот."Лучеськ", надам звітні до-
кументи. (066) 3430009

Одно та трикімнатну квартири 
-  подобово, потижнево. (050) 

8667210; (050) 6737058

  Двокімн.кв., центр міста. (095) 
5413660  

  Будинок, 3 кімнати, усі вигоди, без 
ремонту, поблизу спиртзаводу, є 
земельна ділянка, для сім'ї з дітьми. 
(0332) 257017; (099) 4650075

  Кімната 12 кв.м, для молодої 
жінки або 2-х дівчат-студенток, що не 
палять, 300грн/з людини, район Про-
мінь. (066) 6283386

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

  Здам в оренду офісне приміщення 
по вул.С.Бандери, 40 кв.м, ремонт, 
меблі, Інтернет, сигналізація. (050) 
3341507

  В оренду не житлове приміщення 
з ремонтом, 38 кв.м, вул.Степана Бан-
дери (Суворова), під офіс, магазин, 
3500грн/місяць.  (097) 5948188; 
(050) 6738139

  Здам в оренду приміщення, 15 
кв.м, у хорошому стані, окремий вхід 
(під склад, перукарню, секонд-хенд). 
(095) 4715531

  В оренду фасадне приміщення на 
двох рівнях, зручно під стоматологію, 
перукарню, офіс, ремонт, окремий 
вхід, автономне опалення, автосто-
янка. Дешево. (050) 7885274; (066) 
3488570

В оренду офісні, виробничі 
приміщення по вул.Запорізькій 
(р-н Теремно), площею від 20 до 
100 кв.м, опалення, зручна тран-
спортна розв'язка, автостоянка, 

цілодобова охорона. (066) 
4963220; (067) 3348810

  ЗНІМУ будинок (1/2 будинку або 
квартиру) у місті Луцьку. (097) 
6098312; (095) 5902252

Послуги

  Послуги "бобкетом", розчищаємо 
снігові замети, вивозимо сніг, розгор-
таємо щебінь, навантажуємо землю, 
розвантажуємо цеглу, піноблоки, 
бруківку. Земельні роботи. Послуги 
евакуатором. (050) 8483994

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

Адвокат Деркач Денис Воло-
димирович м. Луцьк, вул. Б. 

Хмельницького 42, 3 поверх, каб. 
5, антиколекторська діяль-

ність, представництво в судах, 
юридична допомога в цивільних, 
адміністративних, господарських 

та кримінальних справах, юри-
дичне обслуговування фірми, 

інші види юридичної допомоги 
 (067) 3342761.

Кредити до 8000грн без довідки 
про доходи. Безкоштовне і швид-
ке оформлення. Кредитуємо під-
приємців і пенсіонерів. "А-Банк", 

м.Луцьк, вул.Винниченка, 25. 
Ліц.№16 від 09.10.2009р., НБУ. 
(066) 4869012; (096) 7438977, 

Микола

Усунення засмічень, видалення 
жиру, бруду та сторонніх тіл. (050) 

7360805; (096) 4996132

  Професійне, якісне пошиття, зміна 
фасону, моделі хутряних виробів 
(шуб, дублянок, виробів із шкіри). На-
явні матеріали. (050) 6738139; (097) 
5948188, Руслана

  Всі види макіяжу. Безкоштовні 
консультації по догляду за обличчям. 
(096) 5172356; (099) 2031723

  Безкоштовні консультації по до-
гляду за обличчям. (096) 5172356; 
(099) 2031723

  Реставрація та перетягування 
м'яких меблів. Можлива зміна дизай-
ну, розміру. (0332) 263641; (095) 
4183085 

Перевірка на поліграфі (детек-
торі брехні): кадрові (вхідні та 

періодичні), при проведені роз-
слідування, судові, психофізіоло-
гічні експертизи. ПП Зубанов Р. Л. 

(066) 8855709

  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"

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

Виготовлення кованих виробів. 
Кузня "Файна ковка". www.fayna-
kovka.prom.ua (050) 2962314; 

(097) 6139185

Супутникове телебачення. Продаж, 
гарантія, сервісне обслуговування. 
Послуги електрика. Продаж, мон-

таж кондиціонерів. (0332) 285556; 
(066) 1980828

Автомото

  Куплю авто можна аварійне, у будь-
якому стані, до 40000грн. (095) 
7976157

  КУПЛЮ А/М ЛУАЗ ПІСЛЯ 1990Р., 
У ХОРОШОМУ ТЕХНІЧНОМУ СТАНІ. 
(095) 4411499

 Фольксваген-Т4 1996р., українська 
реєстрація, вантажопасажирський 
(можна пасажирський), довга база, 
сигналізація, ц/з, фаркоп, не фарбо-
ваний, не битий, 70000грн. (050) 
5444269

  Продам. Форд-Транзит 1991р.. 
вантажопасажирський, 2.5л, дизель, 
потребує ремонту, недорого. (095) 
7144374; (097) 9431031

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

  Продам. ГАЗ-53 3307 "Газон", борто-
вий, газ-бензин, 15000грн, варіанти. 
Продам. Сошники до сівалки, двигун 
до ГАЗ-53 на запчастини та КПП з 
роздаткою. (095) 1973559 ; (097) 
7145846

  Продам. Розкидач ПРТ-10, зварю-
вальний агрегат САК; фрезу шир.2.1м, 
двигун ЯМЗ-238; КамАЗ-5320 1987р. 
на запчастини; трактор ЮМЗ-ЕО-2621; 
стрілу та ківш до навантажувача 
К-701. Запчастини ЗІЛ, МАЗ. Ка-
мАЗ-55102 1988р., рама з документа-
ми. (067) 3626361

  Продам. Причепи до легкових а/м 
та мотоблоків, за ціною заводу-ви-
робника. (050) 1690660

  Продам. ЗІЛ-ММЗ 1989р., двигун 
дизельний. Причіп ПТС-6 та ГКБ-819. 
(067) 3626361

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

  Продам. Трактори Т-25 1980-1996р., 
у хорошому стані. (067) 3610506

  Продам. Обприскувач 200л-1000л, 
шир.захвату 8-14м, картоплесаджал-
ку дворядну, плуг 2-, 3-корпусний, 
дискову борону, розкидач міндобрив 
на 500кг та ін. с/г техніку польського 
виробництва. (050) 6605959

  Продам. Мачту на навіску трактора 
МТЗ, ЮМЗ, в/п 3т, висота підйому 3м. 
(097) 4975300

  Автозапчастини оригінальні б/в. 
Автошрот бусів, мінівенів та легкових 
авто: Peugeot, Renault, Opel, Mercedes, 
Fiat, Citroen, BMW, Volkswagen, Audi, 
Ford. Доставка.  (095) 4759060; (097) 
2275908, Ігор

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

  Продам. Автономні та допоміж-
ні обігрівачі. (095) 2458140; (097) 
2447555

Будівництво

Виготовляємо металеві та дерев'яні 
конструкції: дачні будинки, бані, ма-
газини, кіоски, павільйони, гаражі, 

автонавіси, шиномонтажі, автомий-
ки, міні-офіси, вольєри, ангари та ін. 
Доставка по Україні, безкоштовна, 

низькі ціни. (098) 9071417

  Дошки обрізні та необрізні, балки, 
крокви, рейки, бруси різної довжини 
та ширини, з доставкою. (050) 
6728204

  Продам. Дошки обрізні та нео-
брізні, балки, крокви, свіжопил та 
сухі, дрова, власне виробництво, 
с.Жидичин. (099) 5010907; (097) 
7348322

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

 ПРОДАМ. ПІНОБЛОКИ 20Х30Х60, 
12Х30Х60 ТА ШЛАКОБЛОКИ. МОЖ-
ЛИВА ДОСТАВКА. (067) 7282946

  Вагончик будівельний, можна під 
дачний будинок, 2.5х4, новий, ціна за 
домовленістю. (098) 9071417

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

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

5922882; (097) 6808868

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

З екологічно чистої карпатської 
смереки: будинки, бані та го-

тельні комплекси, недорого, під 
"ключ". (050) 6719303

 ПРОДАМ. МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЮ, 
ПРОФНАСТИЛ, "RUUKKI FINNERA", 
"SYPER KATEPAL", ПОВНА КОМП-
ЛЕКТАЦІЯ ДАХУ. ЗАМІРИ ТА ДО-
СТАВКА БЕЗКОШТОВНО. (099) 
2757631; (096) 8990250

ПІНОБЛОКИ ТА ГАЗОБЛОКИ 
виробник: Білорусь, Обухів, 

Бровари; цегла жовто-піщаного 
та червоного кольору, Білорусь, 
м.Мінськ, з доставкою. (03366) 

93818 (Ратно); (097) 7171691; 
(099) 3627425

  Циклювання, шпаклювання, лаку-
вання паркету та фарбованих дошок 
новими барабанними та дисковими 
машинами. (0332) 293990; (099) 
6427274; (094) 9084990

  Вкладання плитки, швидко, якісно. 
(050) 0760244

  Заливаємо бетонно-монолітні схо-
ди, будь-якої складності, утеплення 
дахів, горищ мінватою, підшивка ва-
гонкою, шпунтована підлога, досвід, 
консультації безкоштовно. Послуги 
виконроба. (050) 7628395

  Виконуємо всі види внутрішніх 
робіт: гіпсокартон, шпаклювання, 
стяжка, ламінат, плитка, мозаїка. 
(050) 5676596

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

Робота

Працівники на м'ясокомбінат, 
птахоферму, на збір грибів, сор-

тування саджанців, садівники, на 
с/г роботи, парники, теплиці, чо-
ловіки; швачки, кухарі та поміч-
ники кухаря, водії, збиральники 
меблів, будівельники, арматур-

ники, плиточники, зварювальни-
ки, житлом, харчування, візова 
підтримка надається, наявність 
закордонного паспорту. (067) 

8100781; (095) 5566113

  Потрібні на роботу водії автона-
вантажувачів, робота на оптовій базі. 
(095) 2460104

  Компанія у зв'язку з розширенням 
набирає менеджерів з продажу, кому-
нікабельних, активних людей, можна 
без досвіду роботи, кар'єрний ріст. 
(0332) 293026; (095) 5404550

  Компанія "Мелус" запрошує на 
роботу секретаря, знання ПК, від-
повідальність, комунікабельність, 
з/п 2500грн. (0332) 293026; (095) 
5404550

   У зв'язку з розширенням компанії 
потрібен водій з власним а/м, з/п 
2400грн + паливо. (0332) 293026; 
(095) 5404550

  Терміново потрібен на роботу 
робочий-поклейщик, відрядження, 
вахта, житло, харчування та проїзд 
надаються, з/п 5600-8200грн. (095) 
8969696

Швейне виробництво запрошує 
на роботу швачок з досвідом 
роботи та електрика. (050) 

4380509

  Потрібен продавець у продуктовий 
магазин, робота позмінна, з/п 110грн/
день. (050) 6635653

  На роботу в кафе потрібні: шеф-
кухар, помічник кухаря, офіціанти. 
(066) 8709399

  Робота в дома Не важка та цікава 
(оператор по обробці кореспонден-
ції)! Від ПП "Новація". З/п 2500грн/міс. 
Регіон, стать, вік будь-які. Від Вас: 2 
конверти на адр. Інформацію надси-
лаємо безкоштовно!87502, Маріуполь 
Донецької обл., а/я 2075 "Новация"

На роботу в продовольчий 
магазин (р-н Львівської) потрібен 

продавець, дівчина з досвідом 
роботи та знанням касового апа-

рату, графік 8.30-22.00  (066) 
9307231

  В бар потрібні: офіціанти, кухарі, 
бармени, адміністратор, прибираль-
ниця. (050) 5686600; (099) 6373869; 
(099) 7910735

  Потрібен токар на СТО, р-н ЛПЗ. 
(050) 1025505

  Візьму на роботу водія категорії 
"С" на автомобіль "Газель" (повний 
робочий день). Вимоги: досвід 
роботи. (050) 1677852, Ігор 
Борисович

  На постійну роботу в бар потрібні: 
шеф-кухар, помічник кухаря, офіці-
ант. (098) 5814664

  ВІЗЬМУ НА РОБОТУ АКТО-
РІВ У ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР, ДЛЯ 
ГАСТРОЛЕЙ ПО УКРАЇНІ, З/П 2500-
3200ГРН + ВІДРЯДНІ. (050) 
7451303

  На роботу потрібні: посудомий-
ниці, бармени, офіціанти, кухарі та 
водії з власним а/м. (066) 1244446

У фотосалон потрібен менеджер 
з реклами. (050) 8051438

  На роботу потрібні: посудомий-
ниці, бармени, офіціанти, кухарі та 
водії з власним а/м. (095) 6551001

  На роботу потрібні: посудомий-
ниці, бармени, офіціанти, кухарі та 
водії з власним а/м. (099) 5055556

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

Фермерське господарство 
візьме на роботу головного бух-
галтера та трактористів. (067) 

3320024

  В ковбасний цех потрібен слюсар, 
вантажник, помічник фаршесклада-
ча, технолог, майстер обвалочного 
цеху. (0332) 719069

  Потрібен торговий представник + 
кур'єр-експедитор, з правами водія. 
(099) 7777718

  Потрібен торговий представник, 
з/п від 30000грн, стаж керуван-
ня легковим а/м обов'язковий. 
(0332) 789631

Потрібні будівельники різних 
спеціальностей, у відрядження, 

висока зарплата. (+79205) 
211888, 7.00-19.00

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

  Потрібні на роботу комуніка-
бельні працівники для здійснення 
телефоннних дзвінків (запрошення 
на безкоштовні консультації), з/п за 
результатом. (096) 5172356; (099) 
2031723

  Терміново на роботу в салон по-
трібні перукарі, майстер манікюру, 
педикюру та депіляції. (096) 
5172356; (099) 2031723

Фермер

 ПРОДАМ. МОРКВУ ХАРЧОВУ 
ТА НА КОРМ ТВАРИНАМ. (095) 
5599992; (097) 5455553

  Продам. Картоплю, можлива до-
ставка по м.Луцьку. (099) 3153059; 
(098) 7249019

  Продам. Часник зимовий. (066) 
2715876

  Віддам цуценят, 2 місяці, метиси 
вівчарки та "дворняги", будуть вели-
кими, хлопчик та дівчинка. (0332) 
286454 (Луцьк); (093) 9368482

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

  Продам. Цуценят західносибір-
ської лайки, 2 місяці, від робочих, 
дипломованих батьків. (095) 
8936619; (097) 5061452

Різне

  Продам. Диван з двома кріслами 
"класика", бордового кольору, тка-
нина замш, 2800грн, торг. Стінку б/в, 
1000грн, можливий торг. (0332) 
729425; (096) 3309273

  Продам. Бочки пластмасові, хар-
чові, 120, 200, 1000л - куби. Плівку 
тепличну 4-, 6-сезонна, польського 
виробництва 6, 8, 12м; агроволок-
но.  (0332) 780189 (Луцьк); (050) 
6709075

  Куплю підшипники. (050) 
0398664

  Продам. Нову бензопилу STIHL MS 
180, недорого (063) 2134711

  Продам. Нитки ДМС, 5.20грн/мо-
ток. (093) 5075314, Тетяна

  Продам. Телевізор Philips 2007 
року випуску, сірого кольору, з 
пультом дистанційного керування. 
Ціна 700 гривень. Тел. (095) 219 
73 46
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Волинський аукціонний центр проводить аукціон з продажу майна:  
лот І – автомобіль ВАЗ 21053, 1994 р.в., державний реєстраційний № 05-85 ВНВ. 
Об’єм двигуна – 1197 см3, пробіг – 271287 км, тип – седан, колір – сафарі.
Первісна вартість – 27928,00 грн., сума зносу – 27928,00 грн.Транспортний засіб 
в не робочому стані. Кузовні складові мають поверхневі та наскрізні корозійні 
пошкодження, двигун не робочий – потребує ремонту, пофарбування кузова має 
дефекти фарбового покриття, забруднена і пошкоджена оббивка салону. Почат-
кова ціна – 8108,00 грн. без врахування ПДВ.
лот ІІ – автомобіль ВАЗ 21061, 1999 р.в., державний реєстраційний № АС 54-39 АС. 
Об’єм двигуна – 1600 см3, пробіг – 145481 км, тип – легковий седан, колір – 
фіолетовий.
Первісна вартість – 13482,00 грн., сума зносу – 13482,00 грн. Транспортний засіб 
в робочому стані. Кузовні складові мають поверхневі та наскрізні корозійні по-
шкодження, двигун в підтьоках масла – потребує ремонту, пофарбування кузова 
має дефекти фарбового покриття, забруднена і пошкоджена оббивка салону. 
Початкова ціна – 11853,00 грн. без врахування ПДВ.
лот ІІІ – автомобіль ВАЗ 21065, 2000 р.в., державний реєстраційний № 333-60 
ВК. Об’єм двигуна – 1451 см3, пробіг – 151024 км, тип – седан, колір – червоний. 
Первісна вартість – 16417,00 грн., сума зносу – 16417,00 грн. Транспортний засіб в 
робочому стані. Кузовні складові мають поверхневі та наскрізні корозійні пошко-
дження, двигун в підтьоках масла – потребує ремонту, пофарбування кузова має 
дефекти фарбового покриття, забруднена і пошкоджена оббивка салону. 
Початкова ціна – 11110,00 грн. без врахування ПДВ.
лот ІV– автомобіль ВАЗ 21099, 1998 р.в., державний реєстраційний № АС 54-36 АС. 
Об’єм двигуна – 1500 см3, пробіг – 195356 км, тип – легковий оперативний, колір 
– зелений.
Первісна вартість – 22142,00 грн., сума зносу – 22142,00 грн. Транспортний засіб 
не находу, із слідами пошкоджень аварійного характеру. Крім того можливі при-
ховані дефекти елементів, які знаходяться в зоні аварійного пошкодження, то 
розмір і характер яких визначиться при проведенні відновлювального ремонту 
автомобіля. Початкова ціна – 2097,00 грн. без врахування ПДВ.
лот V – автомобіль ГАЗ 31029, 1993 р.в., державний реєстраційний № 004-76 
ВК. Об’єм двигуна – 2445 см3, пробіг – 312289 км, тип – седан, колір – чорний. 
Первісна вартість – 34486,00 грн., сума зносу – 34486,00 грн. Транспортний засіб 
в не робочому стані. Кузовні складові мають поверхневі та наскрізні корозійні 
пошкодження, двигун не робочий, в підтьоках масла – потребує ремонту, по-
фарбування кузова має дефекти фарбового покриття, забруднена і пошкоджена 
оббивка салону. На автомобілі зняті генератор і стартер, які знаходяться в 
багажному відділені.
Початкова ціна – 9806,00 грн. без врахування ПДВ.
лот VІ – автомобіль ГАЗ 3110, 1999 р.в., державний реєстраційний № 555-65 ВК. 
Об’єм двигуна – 2445 см3, пробіг – 297583 км, тип – седан, колір – білий. Первісна 
вартість – 22295,00 грн., сума зносу – 22295,00 грн. Транспортний засіб в робочо-
му стані. Кузовні складові мають поверхневі та наскрізні корозійні пошкодження, 
двигун в підтьоках масла, стукіт в передній підвісці – потребує ремонту, по-
фарбування кузова має дефекти фарбового покриття, забруднена і пошкоджена 
оббивка салону. Початкова ціна – 13444,00 грн. без врахування ПДВ. Балансоутри-
мувач: Державна фінансова інспекція у Волинській області.
Грошові кошти в розмірі 810,80 грн. (лот №1), 1185,30 грн. (лот №2), 1111,00 грн. 
(лот №3), 209,70 грн. (лот №4), 980,60 грн. (лот №5), 1344,40 грн. (лот №6), що 
становить 10% від початкової ціни об’єкта аукціону (гарантійний внесок) та плата 
за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. вносяться 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 15  робочих днів після публікації інформації за адре-
сою: м.Луцьк, вул.Мельнична, 13.
Кінцевий термін прийняття заяв та плата грошових внесків – за три дні до початку 
аукціону.
Заяви на участь в аукціоні приймаються у робочі дні з 9.00 до 17.00 за адресою: 
м.Луцьк, вул.Мельнична, 13, тел. для довідок: (0332) 244-188, 242-065. Ознайо-
митися з об’єктами продажу можна в робочі дні за місцем їх знаходження: пр-т.
Грушевського, 3 а, м. Луцьк.


