
Нерухомість

Продам

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

  Однокімн.кв., просп.Відродження, 
8/9-пов. цегл. буд., 36.7/17.1/12 кв.м, 
232000грн. (050) 6605949, Сергій

  Двокімн.кв., м.Ківерці, 41.3 кв.м, житлова 
пл.28.7 кв.м, два сараї, підвал, 1-й поверх, 
ціна за домовленістю. (097) 3837612

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

  Трикімн.кв., смт.Рокині, 10км від Луцька, 
дворівневу, в котеджному будинку, 65 кв.м, 
а/о, свердловина, приватизована ділянка 
0.07га, інфраструктура. (066) 9307073

  Трикімн.кв. Київський майдан, 8/9-
пов. цегл. буд., 410000грн, торг. (095) 
6956932

  Трикімн.кв., великогабаритну, в центрі 
міста, 2/3-пов. цегл. буд.  (0332) 712194; 
(050) 6891757

  Трикімн.кв., вул.Карпенка-Карого, 23, 
частковий ремонт, панельний будинок, 
два балкони. (0332) 744039; (099) 
3495244

  Трикімн.кв., вул.Винниченка, 5-й 
поверх, перепланована з ремонтом, 
560000грн. (0332) 241808; (097) 
8884271; (050) 3784822

  Торчин, будинок одноповерховий 
1979р., з усіма вигодами, гараж, два сараї, 
садок, 350000грн. (0332) 241808, після 
19.00; (050) 3784822; (097) 8884271

 Міняю будинок масив Діброва, є газ, 
світло,  земельна ділянка 0.06га, поблизу 
ліс, зупинка тролейбуса, на однокімн.кв., 
у Луцьку. (050) 8065045

  Луцьк. Поблизу кінотеатру "Промінь", 
будинок 4 кімнати + тимчасівка, ділянка 
0.05га, приватизована, 2 входи, можна 
на 2 сім'ї, 460000грн або продам по части-
нах, 2 кімнати 220000грн. Можливий 
обмін. (0332) 243749; (066) 6283386

  Баківці, терміново будинок 110 кв.м, 
капітальний ремонт, ділянка 0.50га, 
надвірні споруди: літня кухня, сарай, при-
міщення для бані, 0.25га огороджено за-
лізобетонним парканом, двір вимощений 
бруківкою 340 кв.м. (066) 4355082

  Струмівка, дачна ділянка з цегляним 
будинком, масив Діброва, огороджена, є 
вода, світло, газ поруч, кінцева зупинка 
тролейбусів №3, 7, маршруток №3, 230, 
20, ціна за домовленістю. (095) 3396271

  Лаврів, господарство, ділянка 0.25га, 
надвірні споруди, газ поруч, ціна за 
домовленістю + поряд земельна ділянка 
0.23га. (050) 6474371

  Р-н вул. Потебні-Мамсурова, будинок 
двоповерховий, цегляний, новобудова, 
160 кв.м, + гараж, торг. (095) 4841183

  Рованці, будинок до 100 кв.м, 
дерев'яний обкладений цеглою, 3 кімна-
ти, ванна, кухня, міський водогін, сучасне 
опалення, пластикові вікна, присадибна 
ділянка 0.38га, 700000грн. (095) 
3923077; (050) 2632178

  Смт.Торчин, будинок, є газ, вода в дво-
рі, гараж, літня кухня, льох, хлів, огорожа, 
земельна ділянка 0.13га. (050) 9206812

 Масив Діброва, с.Струмівка, дачу, 
земельна ділянка 0.06га, будинок пів-
тораповерховий, з ремонтом, газ за 5м, 
твердий доїзд. (095) 3474361

  Великий Омеляник, земельну ділянку 
0.10га, є газ, світло та в селі Охотин, 10км 
від Луцька, земельну ділянку 0.24га, по-
руч ліс та ставок. (050) 5608914

  Продам. Приватизовану земельну 
ділянку під забудову, 0.10га, в с.Озерце 
Ківерцівського р-ну. (093) 4224865; 
(093) 2274331

  Луцьк, Дубнівська, земельну ділянку 
0.12га, під забудову, готові всі документи, 
поблизу є забудови, об'їздна, 90000грн. 
(095) 3474361

  Ягодин, Любомильського р-ну, земельну 
ділянку 0.25га, під забудову, усі документи-
ціна за домовленістю. (093) 4350776

  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

  Голишів, земельну ділянку під забудову, 
0.27га, усі комунікації біля ділянки, 
асфальтований доїзд, документація, 
2800грн/0.01га. (066) 2914364; (093) 
0578369

Продам дві земельні ділянки по 
25 сот. під забудову в с.Трилісці та 

с. Топільне Рожищенського р-ну 
Волинської обл. Поряд комунікації, 

асфальтований під’їзд. Ціна по 40 
тис. грн. за кожну.  (067) 3320567.

Земельну ділянку за 65000грн, 
0.06га, р-н Львівської, поблизу АС 

№2 (друга лінія від дороги) м.Луцьк.  
(099) 7215319

  Продається або здається в спільне 
використання земельна ділянка під за-
будову 0.14га, в районі комплексу "Срібні 
лелеки", земельна ділянка вільна від 
забудови, ціна за домовленістю. (095) 
1341499 Олександр

  Продається або здається в оренду 
приміщення підвальне 110 кв.м, вул.Чор-
новола, 2-б, є окремий вхід зі сторони ГМ 
"Там-Там", ціна за домовленістю. (095) 
1341499 Олександр

  Приміщення в м.Любомль, 180кв.м., за 
адресою вул.Богдана Хмельницького, 6. 
Ціна договірна. (095) 1341499 Олександр

  Продам. Офіс-магазин, фасад 43 кв.м, в 
центрі міста. (067) 7994950

  Контейнер між ТЦ "Караван" та "кліт-
кою", на ринку "Завокзальний", 6.3 кв.м, є 
світло, ціна за домовленістю. Можливий 
обмін на а/м. (095) 6111043

Куплю

  КУПЛЮ. Земельну ділянку або будинок 
в с.Гірка Полонка. (050) 5646460, Сергій

  Двокімн.кв., у власника без посеред-
ників. Розгляну різні варіанти. (098) 
9039560; (095) 7893867

Здам

  Здам. Подобово однокімн.кв. (095) 
5522586

  Алушта, набережна, здаю з 1-го травня, 
житло з усіма комунальними зручнос-
тями для сім'ї, 15м від моря, кухня, кон-
диціонер, супутникове телебачення, на 
території пляж з благоустроєм, магазин, 
охорона. (050) 3784851; (050) 2678827

Здам в оренду виробничо-складські 
приміщення площею 100-1500 кв.м. 

Бокси для ремонту автомобілів. 
Зручне місце розташування, охо-

рона, ціна за домовленістю. (050) 
3782022

Зніму

  Візьму приміщення в оренду до 100 
кв.м, для торгівлі вживаним одягом. 
(050) 2078798

 ДОБРОПОРЯДНА СІМ'Я, БЕЗ ДІТЕЙ, 
ЗНІМЕ ЖИТЛО У ЛУЦЬКУ, ЗА ДОСТОЙ-
НУ ТА ВЧАСНУ ОПЛАТУ. РОЗГЛЯНЕМО 
РІЗНІ ВАРІАНТИ. (050) 3783577; 
(067) 7091218; (063) 8674432

Послуги

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

Супутникове телебачення. Продаж, 
гарантія, сервісне обслуговування. 

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

1980828

Не вистачає комфорту в домі? 
Допоможе «Домашній майстер»! 
Пропонуємо послуги сантехніків, 
електриків, вантажників, зварю-

вальників, столярів, оздоблюваль-
ників, налаштовувачів комп'ютерів. 

Пропозиції надсилайте на e-mail: 
0668891420@mail.ru. Працюємо без 

вихідних. Будемо раді вашому дзвін-
ку! (066) 8891420, (095)4437301, 

(0332)29-09-01

Послуги крана-маніпулятора "Мер-
седес", в/п 10.5т, стріла 7.9м, кузов 
6.50х2.40м: навантажування, пере-
везення, розвантажування. (050) 

9242670, Анатолій

  Послуги автоевакуатора до 3-х тон. 
(050) 4634445

Відновлення та ремонт емалі ванн 
рідким пластиком «СТАКРИЛОМ» 
німецька технологія «НАЛИВНА 

ВАННА». В Вашому помешканні без 
демонтажу досвідченими майстра-

ми за 3-4 год (висихання 24 год), 
ціна від 850грн. Термін експлуатації 

ванни 15-20 років. Досвід роботи 
компанії «Стакріл-еколор» 4 роки 
- гарантія якості.  (0332) 290778; 

(099) 7020840

  УВАГА! ЧИСТКА ПОДУШОК, ВИ-
ЇЗДЖАЄМО З ОБЛАДНАННЯМ ДЛЯ 
ЧИСТКИ ДО ВАШОГО БУДИНКУ, В 
МЕЖАХ ОБЛАСТІ. (095) 1582021

Пам’ятники. Виготовлення, встановлен-
ня, гарантія, розстрочка без переплати, 
догляд. м. Луцьк, вул. Романюка, 1.  Тел. 

(0332) 28-50-31; (097) 323-90-75

Роблю дрібний ремонт м'яких 
корпусних меблів, міняю пружини, 

замки трансформації, каркаси, 
тканину. Якість гарантую. (0332) 

714412, Арсен; (093) 8475144

  ЕЛІТНІ МЕБЛІ. ЯКІСНО, ДОВГО. ДО-
РОГО. (050) 5193222

  Пам'ятники. Виготовлення та встанов-
лення, з природнього каменю різних 
форм та розмірів. Художні роботи, ціни 
виробника. Гарантія на виконані роботи. 
(0332) 714424; (099) 2292990; (095) 
5320750

  Пам'ятники! Виготовлення, встанов-
лення, оформлення. З мармурової крихти 
та натурального каменю. Доставка без-
коштовна. (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

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

  Недорого проводимо РЕСТАВРАЦІЮ 
ПОДУШОК, перин, кварцюємо, перешива-
ємо, пересипаємо. Робимо якісні ковдри 
з пір'я (касетний варіант). Під'їзджаємо 
до кожного двору. (096) 1701933; (099) 
0965840

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

Автомото

(095) 7976157; (097) 5759549

  Продам. Гуму  "Клебер" б/в, 185/65 R14, 
Польща. (050) 7156492

  Трактор МТЗ-80 1992р.,, мала кабіна 
на стартері. До трактора МТЗ-80: двигун; 
циліндри, розподільники, стріла до ЮМЗ-
6 "рачок"; причіп 2ПТС-4; вісь та ступиці 
до причепа 2ПТС-4; патрон токарний. 
(099) 7359139; (098) 5169673

  Продам. Колінвали до тракторів 
Т-40, МТЗ-50, МТЗ-80, ЮМЗ, Т-150, а/м 
Волинянка, Москвич-408, Москвич-412, 
ВАЗ-2101, 2106, 2108, ГАЗ-69, УАЗ-469, 
ГАЗ-24, Газель, ГАЗ-51, 52, 53, ЗІЛ-164, -130; 
паливні насоси. Запчастини до УАЗ, ГАЗ-
24. (03357) 23077 (Камінь-Каширський); 
(050) 5676752

  Продам. Картолесаджалку тракторну 
на плуг. (050) 2322284

Продам. Адаптери власного вироб-
ництва до мотоблоків. Регулювання 

сидіння, коліс 60-70см, ходова 
частина з а/м "Москвич", легке 

підіймання навісного обладнання. 
(099) 7541045

  Продам. Трактор Т-25, Т-40; плуги 2х30, 
двигун Д-240. (050) 1669111; (096) 
1399028

  Продам. Зернозбиральний комбайн 
"Форд-Шрід-512, -514", шир. жатки 4.2м, 
80000грн. (050) 5461385

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

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

Будівництво
 Французькі натяжні стелі, від 80грн/

кв.м. (098) 4737253; (099) 4358003

  Продам. Вікна дерев'яні, подвійні з 
фурнітурою, засклені, пофарбовані, у хо-
рошому стані, з жалюзями, розм.150х142. 
(0332) 264679, (067) 8324594

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

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

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

6808868

Бруківка вібропресована, виготов-
лення та професійне вкладання 

з вібротрамбовкою. Низькі ціни, 
доставка. Цемент, щебінь, відсів. 
(099) 4937752; (093) 7165575

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

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

(050)4380766

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

  Продам. Металочерепицю, металопро-
філь, комплектуючі різних країн-вироб-
ників, широкий вибір, низькі ціни. Заміри, 
кошторис, доставка безкоштовна. (050) 
7015157; (096) 7157343

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

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, серти-
фікати. Силікатна цегла, Хотислав, РБ. 
(03366) 93381 (Ратно); (097) 3532712 
www.bloku.blox.ua, e-mail: office_ura@

mail.ru

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

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

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

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

Кована брама від 3000грн. Кузня 
"Файна ковка". www.fayna-kovka.prom.

ua (050) 2962314; (097) 6139185

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

  Виконую штукатурні роботи. Досвід 
роботи більше 10 років в Україні і за 
кордоном якісно а основне недорого. 
(050) 1520511

  Послуги кваліфікованого сантехніка, 
усі види робіт: заміна, ремонт будь-якої 
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Волинський аукціонний центр проводить аукціон з продажу майна:  
лот І – павільйон для торгівлі сільськогосподарською продукцією (під розбір). 
Рік будівництва – 2004, число поверхів – 1, група капітальності – 5, площа за-
будови – 50,0 кв.м, об’єм – 134,50 куб.м.  Фундаменти – відсутні, каркас – дерев’яні 
стовпи, прилавки – дерев’яні, підлога – грунт, перекриття – дерев’яне, покриття – 
шифер, оздоблення – звичайне, інженерно-технічне забезпечення – відсутнєі.
Початкова ціна – 4229,00 грн. з врахуванням ПДВ. Майно знаходиться за 
адресою:смт.Маневичі, вул.100-річчя Маневич, Волинської області.
Балансоутримувач: Маневицьке ВУЖКГ. Грошові кошти в розмірі 422,90 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 вищевказаною адресою, тел. для довідок: (0332) 244-188, 
242-065. Ознайомитися з об’єктом продажу можна в робочі дні за місцем його 
знаходження.

Волинський аукціонний центр проводить аукціон з продажу майна:  
лот І – автомобіль ВАЗ-21043, 2006 р.в., державний № АС 04-34 АК. 
Об’єм двигуна – 1451 см3, пробіг – 149736 км, тип – легковий універсал, колір – 
синій. Первісна вартість – 28671,72 грн., залишкова вартість на 01.04.2013 – 589,53 
грн. Транспортний засіб в задовільному технічному стані. Двигун – в справному 
стані, не потребує ремонту, коробка – п’ятиступінчаста в справному стані, не 
потребує ремонту, передня підвіска, рульове управління, гальмівна система – в 
справному стані, не потребують ремонту, задня підвіска – потребує ремонту – не 
працює задня права стійка амортизатора, кузов – в справному стані, незначні 
дефекти, пошкодження, салон – незначне зношення обшивки сидінь, незначні 
пошкодження деталей обшивки дверей, не працює права передня ручка, елек-
трообладнання – в справному стані, не потребує ремонту, акумуляторна батарея 
потребує зарядки, покришка коліс – знос протектора передніх шин, права 
передня шина деформована, запасне колесо зношене. Початкова ціна – 26674,00 
грн. з врахуванням ПДВ. Балансоутримувач: КП „Луцькмістобуд”. Грошові кошти 
в розмірі 2667,40 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 вищевказаною адресою, тел. 
для довідок: (0332) 244-188, 242-065. Ознайомитися з об’єктом продажу можна в 
робочі дні за місцем його знаходження.

Волинський аукціонний центр проводить аукціон з продажу майна:  
лот І – трактор Т-25 А, 1993 р.в., державний № 28-09 ВШ.  
Об’єм двигуна – 2070 см3, відпрацьовано  – 2500 мото/год.
Транспортний засіб в незадовільному технічному стані. Двигун – некомплектний, 
потребує ка.ремонту, задній міст – потребує ремонту, коробка передач – під-
вищений шум, кабіна – саморобна, виготовлена з жесті, шини – непридатні до 
експлуатації, електрообладнання, потребує ремонту, відсутні фанарі, задні фари, 
рульове управління – потребує кап.ремонту, навіска –відсутня, акумуляторна 
батарея – відсутня. Загальний відсоток зносу – 60%. 
Початкова ціна – 15986,00 грн. з врахуванням ПДВ.
лот ІІ – автомобіль ЛуАЗ-969 М, 1992 р.в., державний № 80-60 ВНА.  
Пробіг – 180000 км, тип – вантажопасажирський, колір – сірий.
Транспортний засіб в незадовільному технічному стані. Двигун – потребує 
ка.ремонту, коробка передач – підвищений шум КПП, передня підвіска – по-
требує заміни передніх кулаків, рульове управління – потребує тех.обслугову-
вання, задня підвіска – обірвані кронштейни кріплення, кузов – значна корозія, 
салон – зношена обшивка сидінь, електрообладнання – акумуляторна батарея 
відпрацьований термін, гальмівна система – не працюють ручні гальма, гальмівні 
шланги, покришки ходової системи – в неробочому стані. Загальний відсоток 
зносу – 100%.  Початкова ціна – 2437,00 грн. з врахуванням ПДВ.
лот ІІІ – приміщення столярного цеху (під розбір).  Загальна площа – 79,8 кв.м., 
площа забудови – 87,8 кв.м, об’єм – 319,2 куб.м. Фундамент – стрічковий, стіни – 
цегляні, перекриття – дерево, підлога – бетон, покрівля – шифер.
Початкова ціна лоту – 7684,00 грн. з врахуванням ПДВ. Місцерозташування майна  
– смт. Турійськ, вул.Спортивна, Волинської області. Балансоутримувач: Турійське 
житлово-комунальне підприємство. Грошові кошти в розмірі 1598,60 грн. (лот 
№1), 243,70 грн. (лот №2), 768,40 грн. (лот №3), що становить 10% від початкової 
ціни об’єкта аукціону (гарантійний внесок) та плата за реєстрацію заяви в роз-
мірі 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 інформа-
ції за адресою: м.Луцьк, вул.Мельнична, 13. Кінцевий термін прийняття заяв та 
плата грошових внесків – за три дні до початку аукціону. Заяви приймаються за 
вищевказаною адресою, тел. для довідок: (0332) 244-188, 242-065. Ознайомитися з 
об’єктом продажу можна в робочі дні за місцем його знаходження.

Увага!
В інформації Володимир-Волинської районної державної адміністрації Волин-
ської області. Про проведення земельних торгів  в газеті “Відомості” від 11.04.2013 
№ 15 (655) слід читати: 
Дата і час проведення земельних торгів:  20 травня 2013 року об 11.00 Далі за 
текстом. 
Кінцевий день приймання заяв -  14 травня 2013 року.
Порядок сплати реєстраційного та гарантійного внесків: реєстраційний вне-
сок за реєстрацію кожної заяви вноситься на: р/р 26003203233 в ПАТ „Райффай-
зен Банк Аваль” у м.Києві, МФО 380805; гарантійний внесок вноситься на: р/р 
26007402085 в ПАТ „Райффайзен Банк Аваль” у м.Києві, МФО 380805
Далі за текстом.


