
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 28 тисячі у.о. (050) 3780433.

  Однокімн.кв., малосімейку, вул.
Щусєва, 20-а, заг.пл.22.8 кв.м, житлова 
12.4 кв.м, балкон 0.9 кв.м, 3/5-пов. цегл. 
буд., 162000грн. (0332) 794265; (096) 
9677756, після 19.00 

 ДВОКІМН.КВ., ПРИВОКЗАЛЬНИЙ 
Р-Н, ВУЛ.КОНОВАЛЬЦЯ, 4/5-ПОВ. 
ЦЕГЛ. БУД., 53 КВ.М, КІМНАТИ 
ІЗОЛЬОВАНІ, ДВА БАЛКОНИ, ЧАСТ-
КОВИЙ ЄВРОРЕМОНТ, 349000ГРН. 
(063) 9900444

  Двокімн.кв., 40 кв.м, 2/9-пов. цегл. 
буд., р-н ЛПЗ. (096) 9973080

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

  Двокімн.кв., 48 кв.м, привокзальний 
р-н з ремонтом, 310000грн. (050) 
2655543

  Трикімн.кв. Київський майдан, 8/9-
пов. цегл. буд., 410000грн, 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

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

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

  Рованці, будинок дерев'яний, 
обкладений білою цеглою, є гараж, 
свердловина, усі надвірні споруди, з 
усіма зручностями, 100 кв.м, земельна 
ділянка 0.19га. (066) 2974141

 МАСИВ ЖАБКА, ДАЧУ 0.06ГА, Є 
БУДИНОК 6Х5М, ДВОПОВЕРХОВИЙ 
З КАМІНОМ ТА ЛЬОХОМ, ГОС-
ПОДАРСЬКІ СПОРУДИ, БЕСІДКА, 
ГОЙДАЛКА, ПОРУЧ ЛІС, 500М ДО 
ЗУПИНКИ, 192000ГРН. (067) 
3633093, АНДРІЙ; (099) 4096557

  Бортяхівка, Рожищенського р-ну, бу-
динок цегляний, 4км від села Переспа, 
надвірні споруди, земельна ділянка 
0.50га, все приватизоване, село гази-
фіковане. (063) 3823140, Олександр; 
(093) 7619320, Світлана

  Продається половина будинку в 
центрі смт Локачі. Загальна площа 
80 кв. м. Зроблений капітальний 
ремонт. Є вода, газ, автономне опа-
лення, каналізація, пластикові вікна. 
(050)3780433

  Продам. Смт.Рокині, половину 
будинку, заг.пл.53.5 кв.м, земельна 
ділянка 0.1303га, від власника, без 
посередників. (095) 4790158; (099) 
7510170

  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

  БЕРЕЖАНКА ГОРОХІВСЬКОГО 
Р-НУ, ЦЕГЛЯНИЙ БУДИНОК, 3 КІМ-
НАТИ, РЕМОНТ, ГАЗ, ВОДА, СВІТЛО, 
КАНАЛІЗАЦІЯ, САД, ГОРОД, АС-
ФАЛЬТОВАНИЙ ДОЇЗД, ЗЕМЕЛЬНА 
ДІЛЯНКА 0.50ГА, ЦІНА ЗА ДОМОВ-
ЛЕНІСТЮ. (050) 6611363

  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 за електроапаратним за-
водом, масив дубнівський, земельну 
ділянку 0.12га. (050) 5284668

  Боратин, земельну ділянку 0.12га, на 
межі Луцька, асфальтований доїзд, по-
ряд є світло, 57000грн. (099) 7777718

  Рованці, земельну ділянку 0.12га, по-
близу школи, без комунікації. (050) 
5984814

  Земельну ділянку 0.45га, в центрі 
с.Гаразджа, є світло, вода, газ, каналіза-
ція, льох, баня, бруківка, садок, стара 
будівля. (050) 6747477

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

  Боратин, приватизовані дві земельні 
ділянки по 0.12га, на березі р.Стир, під 
забудову, підведена вода, електри-
ка, каналізація (септик), газ в стадії 
завершення, мальовничий краєвид. 
Можливий обмін на квартиру. (050) 
7068778

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

р-ну Волинської обл. Поряд кому-
нікації, асфальтований під’їзд. 

Ціна по 40 тис. грн. за кожну.  
(067) 3320567.

  Продам. Гараж цегляний 
кооп."Північний", 6х3м, з ямою, 
40000грн. (095) 5944046, Микола

  Гараж, кооп."Авіатор", вул.Карпенка-
Карого, поблизу ринку "Завокзальний". 
(050) 6107455; (050) 5404993

Здам, зніму

  Здам кімнату в гуртожитку, в р-ні 
Київського майдану. (096) 4633848; 
(050) 6748581

  Здам. Подобово однокімн.кв. (095) 
5522586

  Здам. Подобово, погодинно одно-
кімн.кв. по вул.Московській. (066) 
3430009; (098) 2306932

  Здам. Подобово, помісячно кварти-
ру. (050) 3789959

  Здам. Трикімн.кв., в р-ні ГМ "Там Там", 
вул.Чорновола, без посередників. 
(095) 4450407

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

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

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

Послуги

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

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

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

низькі ціни. (098) 9071417

  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"

Пам’ятники. Виготовлення, вста-
новлення, гарантія, розстрочка без 

переплати, догляд. м. Луцьк, вул. 
Романюка, 1.  (0332) 28-50-31; (097) 

323-90-75

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

Пасажирські перевезення на за-
мовлення автобусом "Мерседес-

Бенс-312 Спрінтер", 18 місць, 
зручні сидіння. Недорого. Ліц. 

АЕ№264412, 09.11.2011р. МТЗУ. 
(050) 5576076, Віталій

Усунення засмічень, видалення 
жиру, бруду та нальоту. Гарантія 

якості. (050) 7360805; (096) 
4996132

  УВАГА! ЯКІСНО, ШВИДКО І НЕ-
ДОРОГО ЧИСТИМО ПОДУШКИ, 
ВИЇЗДЖАЄМО З ОБЛАДНАННЯМ ДО 
ВАШОГО БУДИНКУ. (095) 1582021

Автомото

  Продам. Запчастини до Шкода-
Форман, -Фаворит, -Феліція. (067) 
6093664

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

  Продам. Трактор МТЗ-80 1988р., з 
великою кабіною. (095) 2168087

  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. Комбайн картоплезби-
ральний "Болько", у хорошому стані, 
є приставка для буряків, дворядна. 
(097) 1988574

  Продам. Мерседес-140 300Д 1998р., 
чорний, повний "фарш". (050) 
6747477

  Куплю Фольксваген-Гольф-2, 1.6-
1.9д, розмитнений. (099) 7023217

Комбайни зернозбиральні, карто-
плезбиральні, прес-підбирачі, 

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

(066) 8701542 

Будівництво

  Продам. Металочерепицю, метало-
профіль, комплектуючі різних країн-ви-
робників, широкий вибір, низькі ціни. 
Заміри, кошторис, доставка безкоштов-
на. (050) 7015157; (068) 0274679

Продам. Лист оцинкований, плос-
кий, рифлений, від 30грн/кв.м, 

Металочерепиця, металопрофіль 
та металопрофіль двосторонній 

кольоровий, Польща, Німеччина, 
від 40грн/кв.м. Мінвата "Роквул", 

гуртові ціни. (067) 3344873; 
(050) 7249777; (097) 9143605

  Продам. Щебінь, відсів, камінь буто-
вий, пісок крупно та дрібнозернистий 
з доставкою, вивіз будівельного сміття. 
(050) 7219771; (097) 8346125

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

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

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

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

  Продам. Вагончик будівельний, 
розм.3.75х2.15м, верстат для виготов-
лення будівельних блоків 20х20х40. 
Можливий обмін. (097) 5962096

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

prom.ua (050) 2962314; (097) 
6139185

  Продам. Піноблоки 20х30х60см, 
хорошої якості, цемент. Доставка, 
розвантаження. (050) 6891579; (099) 
7614570; (096) 9905080

  Продам. Ангар з залізобетонних 
блоків на 900 кв.м, розібраний. (050) 
6747477

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

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

(097) 6808868

  Продам. Відсів, щебінь, пісок дріб-
ний 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

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

  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

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

3781732, (050)4380766

Будівельні роботи, ремонт та 
реконструкція: внутрішні роботи, 
утеплення, лицювання плиткою, 
малярні, сантехнічні, штукатурні 
роботи. Ліц. АВ№343711, ДАБІУ. 
(066) 2222313; (063) 5838144

 ЦИКЛЮВАННЯ, ШПАКЛЮВАН-
НЯ, ЛАКУВАННЯ ПАРКЕТУ ТА 
ФАРБОВАНИХ ДОШОК НОВИМИ 
БАРАБАННИМИ ТА ДИСКОВИМИ 
МАШИНАМИ. (0332) 293990; (099) 
6427274; (094) 9084990

 Фірма виконує весь комплекс ре-
монтно-будівельних, оздоблювальних, 
сантехнічних робіт, послуги електрика. 
(099) 2286964; (098) 2306932

  ЗВАРЮВАЛЬНІ РОБОТИ БУДЬ-
ЯКИХ КОНСТРУКЦІЙ ТА БУДЬ-ЯКОЇ 
СКЛАДНОСТІ: ВОРОТА, ГАРАЖІ, 
СХОДИ, РЕШІТКИ, БАЛКОНИ, 
СТЕЛАЖІ, ВИШКИ, ОГОРОЖІ ТА ІН. 
ЦІНИ ПОМІРНІ. (068) 6254718; 
(066) 3825432 

Робота

Потрібні працівники на 
м'ясокомбінат, птахоферму, на 

збір грибів, сортування саджан-
ців, садівники, збирання полу-

ниці, сортування яблук, польові 
та с/г роботи, парники, теплиці; 
водії, житло, харчування, візова 
підтримка надається, наявність 
закордонного паспорту. (067) 

8100781; (099) 7816496

  Потрібен продавець для торгівлі 
овочами-фруктами та у кіоск пива-
води-квасу. (095) 8762899; (093) 
4012213

  Терміново потрібні продавці-кон-
сультанти. (050) 7714768

  Потрібен кухар, офіціант, бармен. 
(099) 9661664

  Візьму на роботу водія, кат.С, досвід 
роботи, повний робочий день. (095) 
3369021

  Візьму на роботу продавця для 
торгівлі розливним пивом. Розгля-
немо кандидатуру студента. (099)  
7020668

  Запрошуємо на постійну роботу у 
кафе-бар офіціанта-бармена. (097) 
0980991

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

 ПОТРІБЕН НА РОБОТУ БАРМЕН ТА 
КУХАР, З ДОСВІДОМ РОБОТИ, У БАР 
ПО ВУЛ.ВОЛОДИМИРСЬКІЙ. (095) 
8100567

  Запрошуємо на роботу офіціантів, 
кухарів, барменів, піцмайстрів, при-
биральниць-посудомийниць, кухаря-
кондитера, водіїв з власним а/м (бус). 
(095) 6551001

  Потрібні на роботу офіціанти, кухарі, 
бармени, піцмайстри, прибиральниці-
посудомийниці, кухар-кондитер, водії 
з власним а/м (бус). (066) 1244446

  Запрошуємо на роботу в салон-мага-
зин продавців та продавців-консуль-
тантів. (067) 3322259; (099) 7169473

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

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

  Візьмемо на роботу офіціантів, 
кухарів, барменів, піцмайстрів, при-
биральниць-посудомийниць, кухаря-
кондитера, водіїв з власним а/м (бус). 
(099) 7522226

  На роботу потрібні: офіціанти, куха-
рі, бармени, піцмайстри, прибираль-
ниці-посудомийниці, кухар-кондитер, 
водії з власним а/м (бус). (099) 
5055556 

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

  Працевлаштування в Польщі: будови 
фабрики, заводи, відпочинкові комп-
лекси, тепличне господарство, сезонна 
праця. Шопінг-тури. Візовий супровід. 
Консультація. Ліц. АВ№585198 МСПУ. 
(096) 9563796; (099) 7402032

  Візьму на роботу оббивника меблів, 
з досвідом роботи. (050) 7010097

  Робота: теплиці (огірки, помідори), 
ферми, м'ясокомбінати, птахофер-
ми, с/г роботи, збирання полуниці, 
будівельники різних спеціальностей, 
наявність закордонного паспорту, ві-
зова підтримка. (050) 7325315; (096) 
8708768; (066) 0549826

  ВІЗЬМУ НА РОБОТУ ЛЮДЕЙ З 
АКТОРСЬКИМИ ЗДІБНОСТЯМИ, 
ДЛЯ ГАСТРОЛЕЙ ПО УКРАЇНІ, З/П 
2500-3200ГРН + ВІДРЯДНІ. (050) 
4806347

  Робота вдома 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"

Фермер

  Продам. Цуценят московської сто-
рожевої вівчарки, біло-рудої масті, з 
хорошим родоводом. Надійний друг та 
охоронець, 1600грн. (067) 3857688; 
(050) 8319959

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

  Продам гречку для посіву. (066) 
7344264

  Продам. Курчат породистих, вели-
ких порід та кролів з великих порід. 
Можливий обмін на зерно. (097) 
9753051

  Продам. Корову тільну. (050) 
9281211; (050) 9473944

  Продам. Цуценят німецької вівчарки 
з відмінним родоводом. (050) 
6202570; (066) 6114730

  Продам. Лошицю 2 роки, каштанової 
масті, спокійної вдачі, підпрягалясь. 
Ківерцівський р-н, с.Липно. (096) 
9851163; (050) 9528399

  Продам. Козу молочної породи; 
цуценят німецької вівчарки. (098) 
5040470

  Терміново продам дійну козу, з 
козеням, дешево. (0332) 707294; 
(095) 4958124 

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

Різне

  Продам. Меблі офісні, нові, 
комп'ютерну техніку. (050) 5284668

  Продам. Ліжко двоспальне, б/в у 
хорошому стані. (050) 6202570; (050) 
7116535

  Продам. Торгівельне обладнання 
б/в, (вітрини, прилавки). (050) 
5500925; (097) 4449899

  Продам. Комп'ютер: системний блок, 
монітор, клавіатура, мишка, 650грн. 
(066) 1775715

  Продам. Вживаний одяг, гуртом та в 
роздріб. (050) 2078798

  Продам. Павільйон торговий, без 
місця, металевий 5.5 кв.м, в середині 
утеплений, обшитий вагонкою, є ел/
проводка, лічильник. Можна для тор-
гівлі або як дачний будинок. (050) 
7259978

  Продам. Дачний будинок, магазин, 
кіоск, 2.5х4м, новий, 13000грн. (098) 
9071417; (050) 6407504

  Втрачену залікову книжку видану 
СНУ ім.Лесі Українки, на ім'я Андреєва 
Назара Юрійовича, вважати недій-
сною.

  Продається спокійна робоча кобила 
віком до 10 років. Тел.(050)7251167

  Куплю задню бабку, верхній супорт, 
різцетримач до токарного верстата 
16Б16КП, 16Б16П або подібних. (097) 
9343392

Купуємо стружку кольорових 
металів: мідь, алюміній, бронзу, 

латунь, свинець, н/ж; акумулятори, 
можливий демонтаж, самовивіз. 
Ліц. АВ №501444 від 24.11.09р.; 

АБ№580658 від 22.02.2011р.; Ліц 
АБ№58067722.02.2011р.МППУ 
(0332) 767992; (095) 4091285; 

(098) 5266032; (067) 6492168; (095) 
1264199 
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Волинський аукціонний центр проводить аукціон  з продажу майна за методом 
зниження ціни:

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 – підвищений 
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 тех-
нічному стані. Двигун – потребує ка.ремонту, коробка передач – підвищений шум КПП, 
передня підвіска – потребує заміни передніх кулаків, рульове управління – потребує 
тех.обслуговування, задня підвіска – обірвані кронштейни кріплення, кузов – значна 
корозія, салон – зношена обшивка сидінь, електрообладнання – акумуляторна батарея 
відпрацьований термін, гальмівна система – не працюють ручні гальма, гальмівні шлан-
ги, 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 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 за методом 
зниження ціни:

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 по-
требують 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, електрообладнання – 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 „Луцькмісто-
буд”. 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 відбудеть-
ся 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.


