
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.

  Однокімн.кв. Луцьк, просп.Від-
родження, навпроти автосалону 
"Шкода", 7/9-пов. цегл. буд., частковий 
ремонт, 38 кв.м, терміново. (066) 
8331500

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

  Трикімн.кв., в р-ні Київського май-
дану, 55 кв.м, 3-й поверх, від власника, 
364000грн. (099) 1430001

  Чотирикімн.кв. 8/9-пов. цегл. буд., 
вул.Вавілова, 78 кв.м, кімнати розділь-
ні, лоджія, балкон, Можливий обмін. 
(0332) 245355; (050) 1889936

  Лаврів, господарство, земельна 
ділянка 0.50га, надвірні споруди, газ 
поруч, ціна за домовленістю. (050) 
6474371

  Лопавше Демидівського р-ну, буди-
нок, земельна ділянка 0.50га, світло, 
газ, 2км від хрінницького водосхови-
ща. (050) 7359107

  Торчин, центр міста, вул.Незалеж-
ності, 104/2, будинок газифікований, 
57 кв.м. (095) 2568947

 Маяки, будинок одноповерховий, 
цегляний, 120 кв.м, 2 кімнати 2 сан-
вузли, 2 входи, газ, вода, гараж, хлів, 
земельна ділянка 0.15га, 472000грн. 
(099) 4096595

  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 Веснянка, дачу, цегляний 
будинок 5.5х5.5м, земельна ділянка 
0.05га, огороджена, є хлів, теплиця, су-
хий льох, родючі дерева, кущі, є вода, 
світло, поряд з автобусною зупинкою. 
(068) 8550378

  Луцьк. Поблизу кінотеатру "Про-
мінь", будинок 4 кімнати + тимчасівка, 
ділянка 0.05га, приватизована, 2 
ізольовані входи, можна на 2 сім'ї або 
продам по частинах. Можливий обмін 
на квартиру з доплатою. (0332) 
243749; (066) 6283386

  Смт.Сенкевичівка, вул.Шевченка, 
частину цегляного будинку, 55 кв.м, 
підведений газ, земельна ділянка 
0.25га, приватизована. (096) 
3359785

  Луцьк, вул.Ківерцівська, будинок на 
два входи, земельна ділянка 0.10га. 
Можливий обмін, розгляну варіанти. 
(050) 7306415, Світлана; (095) 
3478699, Євгенія

  Баківці, терміново будинок 110 кв.м, 
капітальний ремонт, ділянка 0.50га, 
надвірні споруди: літня кухня, сарай, 
приміщення для бані, 0.25га огоро-
джено залізобетонним парканом, 
двір вимощений бруківкою 340 кв.м. 
(066) 4355082

  Луцьк, вул.Малоомелянівська, 
2-й провулок, будинок цегляний, 
двоповерховий, жилий, з ремонтом, 
11.5х11.5м, усі комунікації, ціна за до-
мовленістю, без посередників. (095) 
9153471

  Борохів, земельну ділянку 0.55га, 
під забудову, піддведена лінія елек-
тропередач, заїзд зі сторони Липин, 
поруч новобудови. (066) 6297823; 
(050) 1820324; (098) 6535212

 Шибин, Рівненської обл, поблизу 
хрінницького водосховища, земельну 
ділянку 0.20га, є вихід до води. (050) 
8295390

  25км від Луцька, земельну ділянку 
0.25га, під забудову. (066) 9522319

Підгайці, земельну ділянку під 
забудову, терміново, є асфальто-
ваний доїзд, комунікації поруч, 
8000грн/0.01га. (095) 6144858

  БОГОЛЮБИ, ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ 
0.45ГА, ПІД ЗАБУДОВУ ЖИТЛОВОГО 
БУДИНКУ, 1-ША ЛІНІЯ, КОМУНІКАЦІЇ 
ПОРУЧ, ЦІНА ЗА ДОМОВЛЕНІСТЮ. 
(067) 3824959

 Маяки, земельну ділянку 0.12га, під 
забудову, гарне місце, поряд комуні-
кації, 5 хв до Луцька, усі документи, 
60000грн., торг, терміново, від власни-
ка. (050) 3780825; (050) 3780267

  Технічне приміщення, в с.Залісці, 
Рожищенського р-ну, 35км від Луцька, 
заг.пл.1750 кв.м. (066) 7112790; (050) 
5585262

  Продам будівлю-ангар заг.пл. 
500кв.м. (096) 7550798

  Нежитлові приміщення по просп.
Молоді та просп.Соборності. Продам. 
Два контейнери на ринку "Централь-
ний". (050) 6902620

Здам. Зніму

  Сім'я потребує власного житла, 
розглянемо різні варіанти. (066) 
1707978

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

В оренду офісні, виробничі при-
міщення по вул.Запорізькій (р-н 
Теремно), площею від 20 до 100 

кв.м, опалення, зручна транспорт-
на розв'язка, автостоянка, ціло-

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

Послуги

  Надаємо послуги фото та віде-
озйомки урочистих подій: весілля, 
ювілеї, хрестини, випускні вечори, 
корпоративи. Якісно, оперативно, з 
врахуванням інтересів замовника. 
Професійна техніка. (096) 1102625; 
(098) 6666436

Виготовляємо металеві та дерев'яні 
конструкції: дачні будинки, бані, 

магазини, кіоски, павільйони, гаражі, 
автонавіси, шиномонтажі, автомийки, 

міні-офіси, вольєри, ангари та ін. 
Доставка по Україні, безкоштовна, 

низькі ціни. (098) 9071417

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 швидке 

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 нальоту. Гарантія якості. 
(050) 7360805; (096) 4996132

  Спилювання дерев, корчування. 
(0332) 728719; (099) 2294566

  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"

Ремонт холодильників морозиль-
них камер на дому у замовника, 
пенсіонерам дешевше. (095) 

0588758; (097) 2622653 

Супутникове телебачення. Продаж, 
гарантія, сервісне обслуговування. 

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

1980828

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

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

Виготовлення кованих виробів. Кузня 
"Файна ковка". www.fayna-kovka.
prom.ua (050) 2962314; (097) 

6139185

Автомото

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

  Продам. Запчастини до комбайна 
"Мойсей-Фергюсон": насос гідравліч-
ний, редуктор на барабан, редуктор 
на жатку та багато ін. Привезу за-
пчастини на замовлення нові та б/в. 
(066) 3430938

  Продам. До ВАЗ-2101-06: 5-ст.КПП 
(Полонез з кожухом), задній міст в 
зборі, передня підвіска, без балки, 
4-ст.КПП, кардан, кермовий механізм, 
амортизатори, диск та багато іншого. 
(050) 6474484; (068) 2328887

  Продам розкидач міндобрив 
РУМ-300, в ідеальному стані. (067) 
3919790; (098) 0789201

  Продам зерновіялку ОМ, плуг 
трикорпусний 3-ПЛН, трав'яний ящик, 
легкі борони, ціна за домовленістю. 
(096) 7550798

  Продам. Трелювальну лебідку 
лісову, виробник Польща, до МТЗ-82, 
ЮМЗ. (063) 2562256

Комбайни зернозбиральні, карто-
плезбиральні, прес-підбирачі, 

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

8701542 

  Продам. Трактор Т-25; плуги 2х30, 
двигун Д-240. (050) 1669111; (096) 
1399028

  Продам. ВАЗ-2109 та ВАЗ-21010 по 
запчастинах. (050) 5585116

  Куплю. Фольксваген-Пассат-В3, без 
документів. Куплю дачу з цегляним 
будинком, в межах м.Луцька.  (066) 
1580875

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

  Продам. Міст до ГАЗ-53. (099) 
4415244

Будівництво

  Дошки обрізні та необрізні, різних 
розмірів, балки, крокви, рейки, бруси 
різної довжини та ширини, з достав-
кою. (050) 6728204

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

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

  Труби на свердловини, глибинні 
насоси, міні-башти, встановлення "під 
ключ". (0332) 780189 (Луцьк); (050) 
6709075

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

(097) 6808868

Газоблоки різних виробників, 
20х30х60, 10х20х60; цемент, цегла 

лицювальна, керамічна, недо-
рого. Можлива доставка. (099) 

5356875; (097) 2099525

  Блоки ракушняку 20х20х40. Мож-
лива доставка. (067) 7824404; (066) 
1325025

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

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

 ПРОДАМ. МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЮ, 
ПРОФНАСТИЛ, "RUUKKI FINNERA", 
"SYPER KATEPAL", ПОВНА КОМПЛЕК-
ТАЦІЯ ДАХУ. ЗАМІРИ ТА ДОСТАВКА 
БЕЗКОШТОВНО. (099) 2757631; 
(096) 8990250

  Здам в оренду бетонозмішувач, 
120л, 40грн/доба, доставка на об'єкт. 
(050) 6446840; (096) 1292588

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

ПІНОБЛОКИ ТА ГАЗОБЛОКИ вироб-
ник: Білорусь, Обухів, Бровари; це-
гла жовто-піщаного та червоного 
кольору, Білорусь, м.Мінськ, з до-
ставкою. (03366) 93818 (Ратно); 

(097) 7171691; (099) 3627425

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

Продаж. 1-ї та 3-ї категорії, в упаковці 
та без, на цементний розчин та клей, 
замовлення від 1-го куб.м. та більше, 

доставка безкоштовна. Кваліфікована 
консультація, розвантаження, сер-

тифікати. Силікатна цегла, Хотислав, 
РБ. (03366) 93381 (Ратно); (097) 

3532712 www.bloku.blox.ua e-mail: 
office_ura@mail.ru

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

  КУПЛЮ ДОШКУ ВІЛЬХОВУ, НЕО-
БРІЗНУ, 1-ГО СОРТУ, 28ММ, ДОВЖ.1-
3М, ЗА ЦІНОЮ 1400ГРН/КУБ.М. 
(096) 3220902; (050) 6740227

  Дахи будь-якого типу та складності, 
різними покрівельними матеріалами: 
євроруберойд, металочерепиця 
та інші. Ліц. АВ№587561 ДАБІУ, від 
15.06.11р. (050) 7732853

  Виконуємо всі види ремонтно-буді-
вельних робіт. (050) 4381685; (096) 
3332075

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

  Будуємо будинки від фундамен-
та до конька, фундамент і коньок 
безкоштовно. Швидкість і якість 
гарантуємо. Ліц. АВ№587561 ДАБІУ, від 
15.06.11р. (050) 7732853, Віктор

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

  Комплексна бригада виконує 
внутрішнє та зовнішнє оздоблення; 
фундамент, кладка, покрівля, бру-
ківка, утеплення фасадів, електрика, 
сантехніка, штукатурка, стяжка, 
плитка, гіпсокартон, шпаклювання, 
фарбування.  (099) 7267767, Андрій; 
(097) 8022428, Ілля

  Циклювання будь-якої підлоги 
професійною барабанною машин-
кою, вкладання паркету, ламінату, 
євродошки та ін. підлог, шпаклювання 
та лакування. Надаємо консультації з 
закупівлі матеріалів. Всі види ремонт-
но-будівельних робіт. (0332) 788769; 
(066) 4881782

  Заміна труб, лічильників, унітазів, 
умивальників, радіаторів, монтаж 
опалення, котлів, колонок, бойлерів, 
каналізація, тепла підлога, водо-
провід, якість вища за ціну. Ліц.АА 
№068300 24.04.04р., ВОДА. (0332) 
231510, 721332; (050) 9071397

  Лицювання плиткою, підмуровуван-
ня ванн, штукатурка, стяжка, гіпсокар-
тон, ламінат, вагонка, шпаклювання, 
кладка цегли, влаштування підвіконь 
та ін. Якісно та недорого. (0332) 
234093; (099) 3273653

  Бригада майстрів професійно 
виконує всі види внутрішніх робіт у 
квартирах, офісах, будинках: шпаклю-
вання, гіпсокартон, плитка, ламінат та 
ін. Швидко, якісно, доставка матеріалу. 
(063) 4847325; (066) 1746414

 Штукатурка, стяжка, досвідчена 
бригада, недорого. (097) 1216411; 
(050) 9811533

Робота

Працівники на м'ясокомбінат, 
птахоферму, на збір грибів, сорту-
вання саджанців, садівники, на с/г 
роботи, парники, теплиці; швачки, 

кухарі та помічники кухаря, 
водії, житло, харчування, візова 
підтримка надається, наявність 
закордонного паспорту. (067) 

8100781; (099) 7816496

  Візьму дівчат на квартиру без гос-
подині, без сплати за комунплатежі, 
40-й квартал, передоплата. Продам 
вікна дерев'яні зі склом, б/в. (098) 
4462608

  Потрібні працівники на автомийку, 
бажано з досвідом роботи. (066) 
0527683; (050) 6503695

  Запрошуємо на роботу у салон 
мазагин вікон та дверей продавця 
та продавців-конскльтанітв (067) 
3322259; (099) 7169473

  На роботу потрібні домогоспо-
дарки для прибирання котеджів, 
наявність закордонного паспоту, 
з/п від 8000грн, співбесіда з прямим 
роботодавцем. (050) 5165552

  На склад потрібні вантажники та 
пакувальники, з/п висока,  (099) 
7169473; (0332) 290639

  Візьму на роботу колишніх праців-
ників фірми Імекс. (067) 3322259; 
(099) 7169473

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

  ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ 
ВОДІЇВ-ЕКСПЕДИТОРІВ З ДОСВІ-
ДОМ РОБОТИ НА ВАНТАЖНИХ 
АВТОМОБІЛЯХ. ЗАРОБІТНА ПЛАТА 
% ВІД ФАКТУ ПЕРЕВЕЗЕННЯ. ПП "ВІ-
ТАНТРАНС". ((093) 7954805, РОМАН 
ВІКТОРОВИЧ; (093) 4174445, ЛУЦЬК, 
ВУЛ.ШЕВЧЕНКА, 22

  Потрібен офіціант та  кухар в 
кафе. (0332) 242418 (Луцьк); (050) 
7166177; (067) 3321609

  ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ МЕНЕ-
ДЖЕРІВ-ЛОГІСТІВ З ДОСВІДОМ РО-
БОТИ В ТРАНСПОРТНІЙ СФЕРІ, З/П 
ЗА ДОМОВЛЕНІСТЮ.  ((093) 7954805, 
РОМАН ВІКТОРОВИЧ; (093) 4174445, 
ЛУЦЬК, ВУЛ.ШЕВЧЕНКА, 22

Візьму на постійну або тимчасову 
роботу ШВАЧКУ з досвідом роботи 

на промисловому швейному 
підприємстві у м.Луцьк. (0332) 
728261, 9.00-17.00; (050) 5395421

  Потрібні співробітники в інформа-
ційній сфері, різні вакансії, повна або 
часткова зайнятість. (095) 3661654, 
Вікторія

  Потрібні на роботу пилорамники, 
підсобні робітники, з/п за домовленіс-
тю, смт.Рожище. (098) 7529181

  ВІЗЬМУ НА РОБОТУ ЛЮДЕЙ З 
АКТОРСЬКИМИ ЗДІБНОСТЯМИ, У 
ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР, ДЛЯ ГАСТРОЛЕЙ 
ПО УКРАЇНІ, З/П 2500-3200ГРН + ВІД-
РЯДНІ. (050) 7451303

  На підприємство потрібен робітник 
для ведення господарських робіт. 
(050) 3784383

  ВІЗЬМУ НА РОБОТУ АДМІНІСТРА-
ТОРІВ, З/П 2000-2500ГРН. (050) 
6524253

  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 
надсилаємо безкоштовно! 87502, 
Маріуполь Донецької обл., а/я 2075 
"Новация"

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

 ПРОПОНУЄМО СПІВПРАЦЮ. МОЖ-
ЛИВІСТЬ ЗАРОБИТИ СТАБІЛЬНИЙ 
СІМЕЙНИЙ ДОХІД (ІНФОРМАЦІЙНА 
ПІДТРИМКА ФІРМИ-ВИРОБНИКА). 
(050) 4381031, 10.00-16.00, КРІМ 
ВИХІДНИХ

  Потрібен водій кат.Е, далекобійник. 
(050) 9071187

  Потрібен торговий представник 
у містах Ковель та Луцьк. (095) 
1518031

Фермер

  Продам. Коня робочого, 10 років, 
с.Сокиричі. (066) 9438641

  Продам. Плівку тепличну 4-, 6-се-
зонну, польського виробництва 6, 8, 
12м; агроволокно. Бочки пластма-
сові, харчові, 120, 200, 1000л - куби. 
(0332) 780189 (Луцьк); (050) 6709075

  Продам. Овес "Чернігівський"  
"Еліта"; картоплю насіннєву "Альвара", 
"Бернадетта". (098) 5997521

  Той-тер'єри маленькі (кімнатні) 
гладкошерстні, шоколадного окрасу 
та метиси той-тер'єрів кремового 
окрасу. Продам хвилястих папуг, 
хом'ячків, морських свинок довгошер-
стних, шиншил. (096) 3536551

  Продам. Коня 5 роки та лошицю 
11 місяців, с.Лаврів, Луцького р-ну. 
(066) 6205535, Микола  

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

  Куплю. Столовий буряк та чисту 
сортову картоплю. (067) 4282642; 
(095) 4171194

Різне

  Продам. Контейнер без місця. 
(050) 3781893

  Продам. Офісні столи з тумбами, 
4шт. (450грн/комплект); дитяче 
ліжечко; пеленальний столик. (050) 
3341507

  Продам. Телевізори діаг.72см та 
52см. (066) 6184057; (093) 7538744

Куплю дубову колоду для рубки 
м'яса. (095) 1596537

  В м.Луцьку в р-ні вул.Ветеранів за-
гублено чорну барсетку з докумен-
тами на ім'я Байрака П. П., прохання 
повернути за винагороду. (050) 
5154295

  Продам. Інвалідний візок, Італія: 
новий 2012р., складний, мобільний 
тип "Surace", модель"Squillo". (095) 
8744150

  Продам. Котел опалення водона-
грівач, б/в, тверде паливо-газ,; сервіз 
польський на 6 персон, 36 предме-
тів, білий з вишневими трояндами. 
(050) 9734708

 ПрАТ "УСК" Княжа Вієнна Іншу-
ранс просить вважати помилково 

надрукованими оголошення 
про втрату в газеті №9 (649) від 
28.02-06.03.13р.: зелені картки 
(вся Європа + Росія) 8632645; 
8850138; 8850136; 8845928; 
8845923-8845925; 8845878-
8845879; 8845876; 8845844-
8845847; 8840553; 8827416; 

8825890. Зелені картки (Білорусь, 
Молдова + Росія) 8662655, 

8662648, 8652606. Договори стр-
ня відповід.громадян…під час їх 

перебування за кордоном 14/04-6 
№532865; 529535. Поліс ОСЦПВ-
АВ/2028428-2028436; 2028422-

2028426; 2028411-2028412; 
2028382; 1959304.

Волинська філія ТОВ «Укрспец-
торггрупп» (43021, м.Луцьк, 

вул.Ів.Франка, 44) проводить 
прилюдні торги з реалізації 

майна, що є предметом іпотеки, 
а саме: Лот№1. Однокімн.кв., по 
вул.Гордіюк, 10, заг.пл.36кв.м., 
будинок №47, жит.пл.17.9 кв.м, 

стіни-панель, перекриття-за-
лізобетонні плити, фундамент 

бетонний, вікна-пластикові, 
двері-дерев'яні, покрівля-рубе-
ройд, право власності-договір 
купівлі-продажу від 23.06.08р. 

Стартова (початкова) ціна - 
144552.00 грн. без ПД. Гарантій-

ний внесок у сумі 7227,60грн. без 
ПДВ. Кінцевий термін реєстрації 

для участі у прилюдних торгах: за 
лотом № 1 25.03.2013р. до 08год 
00хв. Прилюдні торги відбудуть-

ся 25.03.2013 об 09год.00хв. за 
адр:Луцьк, вул. Ів.Франка,44. 

Організатор прилюдних торгів 
Волинська філія ТОВ «Укрспец-

торггрупп» (43021, м. Луцьк, вул. 
Ів. Франка,44). (050) 7833341
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 ОГОЛОШЕННЯ

Волинський аукціонний центр проводить аукціон з продажу майна:  
лот І – автомобіль УАЗ-2206, 1999 р.в., державний № 62-35 ВНО. 
Об’єм двигуна – 2400 см3, пробіг – 840000 км, тип – мікроавтобус санітарний, 
колір – білий. Первісна вартість – 30846,00 грн., сума зносу – 30846,00 грн.
Транспортний засіб технічно несправний. По всьому периметру кузова є сліди 
ржавчини та деформації, рама деформована, має тріщини, двигун в несправному 
стані, ходова частина, колеса в неробочому стані.  Початкова ціна – 11280,00 грн. 
без врахування ПДВ. Балансоутримувач: Луцька центральна районна лікарня.
Грошові кошти в розмірі 1128,00 грн., 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 20 днів після публікації інформації 
за адресою: м.Луцьк, вул.Мельнична, 13. Кінцевий термін прийняття заяв та плата 
грошових внесків – за три дні до початку аукціону. Заяви приймаються за адре-
сою: м.Луцьк, вул.Мельнична, 13, тел. для довідок: (0332) 244-188, 242-065. Озна-
йомитися з об’єктом продажу можна в робочі дні за місцем його знаходження.
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