
Нерухомість

Продам

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

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

(095) 8994974

  Двокімн.кв. Рожище, усі вигоди, ціна 
за домовленістю. (068) 5638793

  Трикімн.кв. Київський майдан, 8/9-пов. 
цегл. буд., 432000грн, торг. (095) 
5862658

  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

  Продам. Трикімн.кв., вул.Кравчу-
ка, 6/9-пов. пан. буд., євроремонт, 
вмебльована, вся техніка, гарний стан. 
Терміново. (050) 3785990

  Чотирикімн.кв., просп.Соборності (по-
близу "Аверсу"), 78.2 кв.м, 8/9-пов. цегл. 
буд., кімнати ізольовані, балкон, лоджія 
засклені, паркет, жилий стан, ціна за 
домовленістю. (050) 7399299

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

  Продам. Луцьк, р-н вулиць Потебні-
Мамсурова, будинок двоповерховий, 
цегляний, новобудова, 160 кв.м, + гараж, 
торг. (095) 4841183

  Продам. Масив Калина, дачу, є вода, 
фундамент, фруктові дерва, ціна за 
домовленістю. (097) 9883178; (050) 
7366334; (050) 7480074

  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

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

  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

  Центр міста Луцька, новий будинок 
"під ключ", 150 кв.м та 300 кв.м. (050) 
2944180

  Сенкевичівка Горохівського р-ну, 
будинок, житлова площа 74 кв.м, вода 
в будинку, газ поруч, земельна ділянка 
0.15га. Можливий обмін на однокімн.кв. 
у Луцьку (050) 7314262

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

  Луцьк. Поблизу кінотеатру "Промінь", 
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

 Масив Промінь, дачу, земельна ді-
лянка 0.06га, цегляний будинок, світло, 
вода, поруч зупинка дизеля та маршрут-
ного таксі, ціна за домовленістю. (050) 
3786498, 1865093

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

 Масив Веснянка, дачу, цегляний 
будинок, земельна ділянка 0.06га, 50м 
від кінцевої зупинки. (050) 7114154; 
(093) 6688868

  Луцьк, між вул.Дубнівською та 
Рівненською, земельну ділянку 0.07га, 
є забудови, світло, вода, газ поруч, при-
ватизовану. (099) 7030553

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

  Борохів, терміново, земельну ділянку 
0.25га, під забудову, залитий фундамент 
під будинок, фруктові дерева, проведе-
не світло, 20000грн. (095) 1701493

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

  Оздів, земельну ділянку 0.12га, кому-
нікації поруч, асфальтований доїзд, ціна 
за домовленістю. (097) 8472348

  Продам. Боратин, земельну ділянку 
0.31га, під забудову, на ділянці є газ, 
вода, електрика, поруч р.Стир, дорога 
асфальт. Можливий обмін на бус. Про-
дам. Човен дерев'яний у хорошому 
стані. Швейні машини "Подільск", б/в. 
(097) 0769358; (095) 2224913; (096) 
5959850

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

  Липини, земельну ділянку під забудо-
ву 0.10га. (095) 8612236; (067) 8315314

  Недорого приміщення магазину 98 
кв.м, у с.Буків Луцького р-ну, 11км від 
Луцька, під'їздна дорога, асфальт, світло, 
газ поруч. Можливе перепланування 
під житловий будинок. Або обмін на а/м. 
(097) 3361250; (095) 3976818

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

  Нежитлові приміщення по просп.Мо-
лоді та просп.Соборності. Продам. Два 
контейнери на ринку "Центральний". 
(050) 6902620

  Діючий шиномонтаж, повний пакет 
документів на будівництво кафе, є дер-
жавний акт на землю. (050) 1418333

  Павільйон на ринку "Пасаж", м.Луцьк, 
8 кв.м.  (099) 7062677

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

магазини, кіоски, павільйони, гаражі, 
автонавіси, шиномонтажі, автомийки, 
міні-офіси, вольєри, ангари та ін. До-

ставка по Україні, безкоштовна, низькі 
ціни. (098) 9071417

  Продам. Контейнер без місця. (050) 
3781893

  Рожище, земельну ділянку 0.10га, при-
ватизована. (098) 4190345

 Міняю. Металевий гараж 
в кооп."Турист" на гараж в 
кооп."Ветеран-2" у м.Луцьку або продам. 
(050) 3736979

Здам. Зніму.

  Трикімн.кв., поблизу гот."Лучеськ", 
уся побутова техніка, меблі, Інтернет, 
косметичний ремонт, без посеред-
ників, ціна за домовленістю. (097) 
4255752

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

  Здам. В оренду кабінет на два робочих 
місця перукаря та робоче місце майстра 
манікюру. (050) 6767121

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

Послуги
  Ремонт телевізорів, встановлення 

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

Кухні, спальні, вітальні, прихожі, дитячі, 
офісні меблі. Якість висока, ціни помір-
ні. Договір, гарантія. Виїзд дизайнера, 
розробка проекту, доставка, встанов-
лення - безкоштовно. (099) 2783674; 
(095) 4828391, Луцьк, вул.Винниченка, 

14-а, кім.16

  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"

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

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

Ремонт холодильників морозильних 
камер на дому у замовника, пенсі-
онерам дешевше. (095) 0588758; 

(097) 2622653 

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

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

Супутникове телебачення. Продаж, 
гарантія, сервісне обслуговування. 

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

1980828

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

ua (050) 2962314; (097) 6139185

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

Автомото
  ГАЗ-53 1984р., термобуда, газ-бензин, 

7 полегшених балонів, у хорошому 
стані,14000грн. Терміново. (095) 
1518031

  Продам. ВАЗ-21099 2005р., 1.5л, ін-
жектор. (067) 7357216; (099) 2625227, 
Анатолій

  Продам. Мазда-626 1998р., хетчбек 
2.0л, КПП-автомат, темно-синій колір, 
ц/з, велюр, клімат-контроль, кондиці-
онер. (067) 7838466; (050) 8622870, 
Михайло

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

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

  Продам Двигуни до човнів 
"JOHNSON-4", "Mercyru-7.5", з Голландії, у 
відмінному стані. (067) 2818639

  Продам. ДАФ-1100 в/п 5т, ціна за 
домовленістю.  (097) 9883178; (050) 
7366334; (050) 7480074

  Продам. Комбайн зернозбиральний 
"Клас-Компакт", жатка 2.2м 1980р., 
пригнаний серпень 2012р., 60000грн; 
картоплекопачку, Польща, однорядна, 
7000грн. (098) 7791839; (098) 7078831

  Продам. Трактор МТЗ-82 1985р., у ро-
бочому стані та причіп КамАЗ, самоскид 
"Колгоспник". (050) 6780153

  Продам. Трактор Т-40 або обміняю 
на ЮМЗ з великою кабіною. (050) 
9528203

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

  Продам. Комбайн зернозбиральний 
"Джондір-430", у відмінному стані, жатка 
2.6м; косарка КПС 5-Г та запчастини до 
неї. Трактор ДТ-75 розібраний, гусениця 
70%. Шина задня, б/в, до МТЗ-80. (097) 
5407701

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

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

Будівництво
  Блоки ракушняку 20х20х40. Можлива 

доставка. (067) 7824404; (066) 1325025

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

Газоблоки різних виробників, 
20х30х60, 10х20х60; цемент, цегла 
лицювальна, керамічна, недорого. 

Можлива доставка. (099) 5356875; 
(097) 2099525

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

(050)4380766

Продам. Лист оцинкований, 
плоский, рифлений, від 30грн/кв.м, 
Металочерепиця, металопрофіль, 

Польща, Німеччина, від 40грн/кв.м. 
Мінвата "Роквул", за гуртовими ціна-
ми. (067) 3344873; (050) 7249777; 

(097) 9143605

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

 ПРОДАМ. РАКУШНЯК КРИМСЬКИЙ, 
БЛОКИ. (050) 7114154; (093) 6688868

  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 ви-
робник: Білорусь, Обухів, Бровари; 
цегла жовто-піщаного та червоно-

го кольору, Білорусь, м.Мінськ, з 
доставкою. (03366) 93818 (Ратно); 

(097) 7171691; (099) 3627425

Продаж. 1-ї та 3-ї категорії, в упаковці 
та без, на цементний розчин та клей, 

замовлення від 1-го куб.м. та більше, до-
ставка безкоштовна. Кваліфікована кон-
сультація, розвантаження, сертифікати. 
Силікатна цегла, Хотислав, РБ. (03366) 
93381 (Ратно); (097) 3532712, www.bloku.

blox.ua, e-mail: office_ura@mail.ru

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

6808868

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

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

 ПРОДАМ. МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЮ, ПРО-
ФНАСТИЛ, "RUUKKI FINNERA", "SYPER 
KATEPAL", ПОВНА КОМПЛЕКТАЦІЯ ДАХУ. 
ЗАМІРИ ТА ДОСТАВКА БЕЗКОШТОВНО. 
(099) 2757631; (096) 8990250

 ПРОДАМ. ПІНОБЛОКИ 20Х30Х60, 
12Х30Х60 ТА ШЛАКОБЛОКИ. МОЖЛИ-
ВА ДОСТАВКА. (067) 7282946

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

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

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

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

  КУПЛЮ КРУГЛЯК ГОРІХА. (066) 
7867761

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

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

  Усі види внутрішніх робіт: гіпсокартон, 
стяжка, ламінат, плитка та ін. (066) 
9470341

  Столярні та паркетні роботи: шліфую, 
лакую, вкладаю, та лицювання плиткою, 
ціни помірні. (095) 4263219

  Виконуємо всі види ремонтно-буді-
вельних робіт "під ключ"; гіпсокартон, 
шпаклювання, стяжка, ламінат, плитка, 
мозаїка, кладка цегли, блоків. Дахи. 
(050) 5676596

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

  Будуємо будинку від фундамента до 
конька, фундамент і коньок безкоштов-
но. 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

Робота

Працівники на м'ясокомбінат, пта-
хоферму, на збір грибів, сортування 
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

  Потрібні: кухар, помічник кухаря, 
посудомийниця, офіціант, базмен з до-
свідом роботи. (095) 1557778

  Найму продавця в меблевий ряд на 
ринку "Завокзальний". (050) 2651860; 
(067) 1903432

  Візьму учнем на роботу фарбуваль-
ника в меблевий цех, на повний робо-
чий день. (095) 3369021, Микола

  Візьму учнем на роботу шліфувальни-
ка в столярний цех, на повний робочий 
день. (095) 3369021, Віктор

  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

  На роботу потрібні домогосподарки 
для прибирання котеджів, наявність 
закордонного паспорту, з/п від 8000грн 
гарантована, співбесіда з прямим 
роботодавцем. Вимоги: порядність, без 
шкідливих звичок. (050) 5165552

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

  Потрібен майстер жіночого та чо-
ловічого залу у салон-краси "Лада", за 
адр:м.Луцьк, вул.Федорова, 5. (067) 
9435442; (067) 9223743

  В бар на роботу терміново потрібні: 
бармен, кухар, офіціанти, прибираль-
ниця. (096) 5345244; (095) 2406974

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

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

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

  Потрібні: посудомийниці, бармени, 
офіціанти, кухарі та водії з власним а/м. 
(066) 1244446

  В КАФЕ ПОТРІБЕН КУХАР ТА ОФІЦІ-
АНТ. (067) 8365804; (050) 7141434 

  На роботу потрібні: посудомийниці, 
бармени, офіціанти, кухарі та водії з 
власним а/м. (099) 7522226

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

  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 енергій-
них людей, з акторськими здібностя-
ми, 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 торговий представник у 
містах Ковель та Луцьк. (095) 1518031

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

  Потрібен офіціант та  кухар в кафе. 
(0332) 242418 (Луцьк); (050) 7166177; 
(067) 3321609
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Волинський аукціонний центр проводить аукціон  з продажу майна за 
методом зниження ціни:

лот І – автомобіль ЛуАЗ 1302108, 1997 р.в., державний № 10-05 ВНБ. 
Пробіг – 327650 км, тип – спеціальний, колір – охра золотиста.
Первісна вартість – 20481,00 грн., сума зносу – 20481,00 грн.
Транспортний засіб в не робочому стані. Кузов зі слідами корозії, фарба потріска-
на, автошини зношені на 100%, двері деформовані, не прилягають до кузова. . 
Початкова ціна – 9830,00 грн. без врахування ПДВ.
Балансоутримувач: КЗ „Луцька станція швидкої медичної допомоги”.
лот ІІ – автомобіль ВАЗ 21093, 1994 р.в., державний № АС 31-96 АК. 
Об’єм двигуна – 1300 см3, пробіг – 894677 км, тип – легковий хетчбек, колір – 
сірий. Первісна вартість – 12490,00 грн., сума зносу – 12490,00 грн.
Транспортний засіб в не робочому стані. Кузов розрушений глибокою корозією, 
передній міст і рульове управління – заклинена головна пара, механізм рульово-
го управління – тріщина корпуса, акумулятор – замкнений, головний гальмівний 
циліндр – знос 100%. Початкова ціна – 12408,00 грн. без врахування ПДВ.
Балансоутримувач: КЗ „Луцька амбулаторія загальної практики – сімейної 
медицини”. Грошові кошти в розмірі 983,00 грн. (лот №1), 1241,00 грн. (лот №2), 
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 адресою: м.Луцьк, вул.Мельнична, 13, тел. для довідок: 
(0332) 244-188, 242-065. Ознайомитися з об’єктами продажу можна в робочі дні за 
місцем їх знаходження. 


