
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, 
лічильник на воду. Ціна 28 тисячі у.о. 
(050) 3780433.

  Двокімн.кв., вул.Рівненська, 2/5-пов. 
цегл. буд., або здам в оренду. (0332) 
254034, після 1-го липня; (095) 6084764 

  Двокімн.кв., просп.Перемоги, спецп-
роект, кімнати ізольовані, 3/5-пов. цегл. 
буд. (063) 3591111

Двокімн.кв. На тривалий термін, 
вул.О.Гончара,  р-н "Там Там", нова 

вмебльована, 70 кв.м, автоном-
не опалення, підземна стоянка, 

дизайнерський євроремонт, сигна-
лізація, Інтернет, супутникове НТВ 
телебачення, телефон, тепла під-
лога, побутова техніка, 6500грн/

місяць. (050) 3165139

  Двокімн.кв., заг.пл.45.5 кв.м, у 
двоповерховому будинку, по вул.
Шевченка, поблизу ГП "Нова Лінія", 
сучасне опалення, пластикові вікна, 
косметичний ремонт, є паркова, сарай 
з льохом, 324000грн. (050) 5734151; 
(050) 9913298

  Трикімн.кв., Смт.Рокині, 10км від 
Луцька, 65 кв.м, сучасне автономне 
опалення, свердловина, приватизо-
вана ділянка 0.07га, інфраструктура. 
(066) 9307073

П'ятикімнатну квартиру, вул.8-го 
Березня, 120кв.м, стелі 3м, 3/4-
пов. буд., євроремонт, підігрів 

підлоги, сигналізація,  балкони, 
дорогі меблі, підвал 30 кв.м, сад, 

місце для гаража. (0332) 740465; 
(097) 9906769

  ГОРОХІВ, ТЕРМІНОВО ТРИКІМН.
КВ., В Р-НІ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПАРКУ, З 
РЕМОНТОМ, АВТОНОМНЕ ОПАЛЕН-
НЯ, 80 КВ.М, 2/2-ПОВ. ЦЕГЛ. БУД., У 
ЧОТИРИКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ. 
(067) 7660712; (066) 0830776

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

 Масив Озерце, дачу, терміново, 
земельна ділянка 0.12га, будинок, вода, 
бруківка, садок, благоустрій. (050) 
3785255

  Луцьк, Теремно, р-н стадіону, поло-
вину будинку з окремим входом, житл.
пл.180кв.м, підвал 80кв.м, євороре-
монт, сучасне автоном. опалення, з/д 
0.175га, гараж та залитий фундамент 
під другий гараж, окремий заїзд, затиш-
не місце, великі можливості добудови 
та розбудови. (050) 1570479; (096) 
4727988

 Масив Промінь, дачу під житло, 
будинок двоповерховий, є світло, вода, 
огорожа, земельна ділянка 0.06га, не-
дорого. (095) 5738592; (099) 7417536

  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

  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

  Продається дерев’яний будинок (80 
кв. м.) шальований дошками з веран-
дою (2,8х1,8м), всі надвірні споруди 
(відмінний стан), рухоме майно, 0,64 га 
землі (держ. акт), село газифіковане, 
над асфальтною трасою, 24 км від Луць-
ка (біля смт. Острожець, Млинівський 
р-н),  (098) 502-77-58

  Вікторяни, Луцького р-ну, 10км від 
Луцька, газифіковане, будинок, земель-
на ділянка 0.27га, недорого. (097) 
4104411; (096) 6427528

 Масив Діброва, дачну земельну 
ділянку 0.06га, поруч газ, світло, вода. 
Продам білу силікатну цеглу, 2000шт. та 
бітум недорого. (095) 8629158

  Острожець, Млинівського р-ну, не-
завершене будівництво, є літня кухня 
9х9м, 2 поверхи, гараж двоповерховий 
6х18м, хлів 6х9м, підведений газ, 
світло, земельна ділянка 0.12га, при-
ватизована. (096) 2120341

  Острожець, Млинівського р-ну, жит-
ловий будинок, літня кухня, хлів, гараж, 
сарай, льох, газ, вода, земельна ділянка 
0.12га. (096) 2120342

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

с. Топільне Рожищенського р-ну 
Волинської обл. Поряд комуніка-

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

3320567.

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

  Рованці, земельну ділянку 0.12га, 
поблизу школи, без комунікації. (050) 
5984814

  Луцьк, вул.Гущанська, земельну 
ділянку 0.20га, під забудову, 240000грн. 
(099) 5133542

  Лаврів, 100м від зупинки, земельну 
ділянку 0.51га, з них 0.25га під забудо-
ву, готові документи. (0332) 254034, 
після 1-го липня; (095) 6084764 

  Гаразджа, терміново продається 
земельна ділянка 0.12га, (поблизу 
церкви), під забудову.  (096) 7863365

  Велика Городниця, Млинівського 
р-ну, Рівненської обл., 13км від Луцька, 
земельну ділянку 0.20га під забудову, 
газ поруч, ціна за домовленістю. 
(095) 4039627, Алла

 Маяки, земельну ділянку 0.145га, 
гарне місце та земельну ділянку у Луць-
ку р-н маг. "Наш Край", 0.10га. (098) 
9878080

Продам. Кафе-магазин "Астрея", 
просп.Відродження, 51, готовий 
бізнес, все обладнання, євроре-

монт, 160 кв.м, земельна ділянка 
0.06га, огороджена, з фонтаном, 
ціна за домовленістю. Можна в 

кредит. (050) 3165139

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

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

 Місце під гараж, 110 кв.м, є фундамент, 
р-н вул.Львівської. (050) 6710957 

Здам

  Здам. Однокімн.кв., подобово. 
(096) 9051734

  Здам. Двокімн.кв. 40-й квартал, 
можна на тривалий термін. (093) 
6339145; (095) 5714781

  ЗДАМ. БУДИНОК, ЛИПИНИ, 
ВУЛ.Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 15, Є ВСЕ. 
(050) 2111457

  Здам. Квартиру подобово, погодин-
но, потижнево. Усі зручності р-н ГМ 
"Там Там", недорого. (066) 0885658

Здам в оренду склад 150кв.м, та 
офісне приміщення у м.Луцьку по 
вул.Потебні. (0332) 260797; (050) 

3397002

Послуги

  Послуги вантажними а/м: ЗІЛ "Кол-
госпник" з причепом, ЗІЛ бортовий, 
з причепом. Ліц. АВ N532005, від 
14.04.2010р., МТЗУ. (0332) 256339; 
(050) 1535657

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

Пам’ятники. Виготовлення, вста-
новлення, гарантія, розстрочка без 
переплати, догляд. м. Луцьк, вул. Б. 
Хмельницького, 34. (0332) 28-50-
31; (0332) 28-72-28; (097) 323-90-75

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

Супутникове телебачення. Продаж, 
гарантія, сервісне обслуговування. 

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

1980828

Поїздки на Чорне море, с.Залізний 
Порт, Херсонської області. Вартість 

проживання 500-800грн/10днів, 
вартість проїзду в обидві сторони 

комфортабельним автобусом, 
550грн. Ліц.АВ N353929 від 

21.07.07р. МТЗУ. (050) 6664178

«ДОМАШНІЙ МАЙСТЕР»!
Пропонуємо послуги: Сантех-
ніка, Електрика, Вантажників, 

Зварювальника, Столяра, • 
Мулярів-штукатурів, Налаштову-
вача комп'ютерів. Прості рішення 

складних проблем! Будемо раді 
вашому дзвінку! (066) 889-14-20, 

(095) 443-73-01, (0332)29-09-01

Пропонуємо відпочинок у Криму, 
Чорне море. Послуги перевезення 
надаються автобусами "Vanhool", 

вартість путівки 1450грн (9 ночей). 
Ліц. АГ№587009, від 22.06.2011р. 
(0332) 724762; (096) 8342313; 

(099) 4811051

  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"

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

магазини, кіоски, павільйони, гаражі, 
автонавіси, шиномонтажі, автомийки, 
міні-офіси, ангари та ін. Якість, надій-
ність та вчасні терміни ГАРАНТУЄМО. 
(098) 9071417; (050) 6407504

Автомото

  Куплю легковий а/м (іномарку) до 
17000грн. Нерозмитнений не пропо-
нувати. (093) 4355333

  Продам. БМВ-Е36 без документів на 
розбір, 10000грн. (050) 68557370; 
(066) 2827883

  Продам. ГАЗ-53, дизель; ЗІЛ-130 ди-
зель (короткий); ЗІЛ-130 "Колгоспник", 
газ-бензин. Екскаватор "Борекс-2102" 
2006р., на базі ЮМЗ, двигун МТЗ-Д242. 
(050) 5078196; (098) 2623773

  Продам. Фольксваген-Т4 2000р., 
2.5ТДІ, 1 рік на Україні. (096) 2120342; 
(097) 0024650

  Продам. Зернозбиральний комбайн 
"Форд-Шрід-512, -514", шир. жатки 4.2м, 
70000грн. (050) 5461385

  Продам. Трактор МТЗ-82 1994р., 
велика кабіна, нова задня гума, у хоро-
шому стані. (097) 2631403

  Продам. Комбайн зернозбиральний 
"Нива", у робочому стані, 18000грн. 
(097) 8280081

Комбайни зернозбиральні, карто-
плезбиральні, прес-підбирачі, 

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

8701542 

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

  Продам. Роторну косарку, обпри-
скувач, обгортач картоплі та ін. польску 
с/г техніку. Продам мачту-підйомник 
на навіску до МТЗ, два цепи на со-
лідній рамі, вис. підйому 3.2м. (050) 
6605959; (097) 4975300

  Продам. Косарки роторні, кінні, гра-
барки, борони, копачки, культиватори, 
плуги, сівалки, обприскувачі, саджалки. 
Комбайни картоплезбиральні "Анна", 
"Болько", "Карлик" та ін.  (050) 
2305189; (067) 1253737

  Продам. Трактори Т-25 1983 та 
1992р., у хорошому стані, з Польщі. 
Продам ЛуАЗ "Волинянку". (067) 
3610506; (067) 2862999

  Продам. Зернозбиральний комбайн 
МФ-31, шир. жатки 2.1м. (050) 
8689374; (098) 6474580

  Продам. Трактор Т-30 1990р., 1988р., 
1986р., з кабінами, привезені з-за 
кордону, передній привід, помірні ціни. 
Картоплекопачки дво-, однорядні, 
нові та б/в; преспідбирачі "Клаас" та ін.  
(050) 2305189; (067) 1253737

  Продам. Комбайн "Farh M66", жатка 
2.5м. продам. Шини 400-610/15-24 В-31. 
Найму на роботу хорошого комбайне-
ра.  (050) 4382284 

Будівництво

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

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

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

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

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. Цеглу керамічну з достав-
кою, блоки стінові, кільця колодязні, 
залізобетонні вироби. (050) 6742465

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

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

 ПРОДАМ. МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЮ, 
ПРОФНАСТИЛ, "RUUKKI FINNERA", 
"SYPER KATEPAL", ПОВНА КОМПЛЕК-
ТАЦІЯ ДАХУ. ЗАМІРИ ТА ДОСТАВКА 
БЕЗКОШТОВНО. ((096) 9035429; 
(096) 8990250

  Продам. Пиломатеріали обрізні та 
необрізні, хвойних порід, будь-яких 
розмірів. Прийму замовлення на 
пиломатеріали. (096) 5419477; (099) 
7082353

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

3781732, (050)4380766

  Бруківка вібропресована, ви-
готовлення та професійне вкладання 
з вібротрамбовкою. Низькі ціни, до-
ставка. Цемент, щебінь, відсів. (099) 
4937752; (093) 7165575

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. Металочерепицю, метало-
профіль, комплектуючі різних країн-
виробників, широкий вибір, низькі 
ціни. Заміри, кошторис, доставка 
безкоштовна. (050) 7015157; (068) 
0274679

  РОБИМО ВИМОСТКУ ДОРІГ В 
СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ З ЧЕРВОНОЇ 
ПОРОДИ. ПРОДАМ ПИЛОМАТЕ-
РІАЛИ; ПІСОК ЩЕБІНЬ, ВІДСІВ З 
ДОСТАВКОЮ. НАДАЄМО ПОСЛУГИ 
САМОСКИДАМИ.  (067) 3618464

  Ремонтно-будівельні роботи:  вкла-
дання керамічної плитки, ламінату, 
піщаного каменю, відкоси, гіпсокар-
тон. (095) 6127912

  БРИГАДА ЯКІСНО ВИКОНУЄ УСІ 
РОБОТИ З ПОКРІВЛЕЮ, РІЗНИМИ 
МАТЕРІАЛАМИ; ПЕРЕКРИТТЯ СТА-
РИХ ДАХІВ, САЙДИНГ, ВАГОНКА, 
ВОДОЗЛИВИ ТА ІНШІ РЕМОНТ-
НО-БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ. (095) 
0684826, СЕРГІЙ; (063) 3685012, 
ОЛЕКСІЙ

  Виконуємо ремонтно-покрівельні 
роботи з євроруберойду та метало-
профілю, ремонт старих покрівель, 
дахів, балконів, гаражів та ін. Великий 
досвід роботи.  (050) 2065385; (050) 
1325368

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

Циклювання паркету, без пилу, 
від мережі 220В, шпаклювання, 

лакування, ремонт та реставрація 
паркету, вкладання ламінату. 
(0332) 729024; (063) 9927346; 

(099) 4621778

 ЦИКЛЮВАННЯ, ШПАКЛЮВАННЯ, 
ЛАКУВАННЯ ПАРКЕТУ ТА ФАРБОВА-
НИХ ДОШОК НОВИМИ БАРАБАННИ-
МИ ТА ДИСКОВИМИ МАШИНАМИ. 
(0332) 293990; (099) 6427274; 
(094) 9084990

  Послуги кваліфікованого сантех-
ніка, усі види робіт: заміна, ремонт 
будь-якої складності; встановлення 
зрошувальних систем та автоматич-
ного поливу газонів. (066) 0813938; 
(068) 3376785

Робота

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

сортування саджанців, садівники, 
збирання полуниці, сортування 

яблук, польові та с/г роботи, 
парники, теплиці; водії, житло, 
харчування, візова підтримка 

надається, наявність закордонно-
го паспорту. (067) 8100781; (099) 

7816496

  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

  Найму на роботу офіціанта та по-
мічника кухаря. (050) 9201322

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

  На роботу потрібні: будівельники, 
різноробочі, робота з каменем. (099) 
7086021

  Потрібен на роботу водій з власним 
легковим а/м, для поїздок по Україні, 
розхід палива до 8л/100км, з/п 3700-
4500грн + відрядні. (099) 4806347

Потрібні офіціанти можна без 
досвіду роботи та бармена або по-
мічника бармена. (095) 2168122

  На приватне підприємство у 
м.Луцьку на постійну роботу по-
трібні зварювальники та підсобники. 
(0332) 782399; (050) 5931270

  Додатковий заробіток вчителям 
в інформаційній сфері діяльності. 
(096) 1127242; (099) 3014694

  Додатковий дохід. Співпрацювати 
може будь-яка людина, незалежно від 
спеціальності та освіти, в інформацій-
ній сфері діяльності. (096) 1127242; 
(099) 3014694

Терміново потрібен майстер по 
підготовці а/м до фарбування, 

майстер по фарбуванню автомо-
білів, з/п висока. (067) 4999204; 

(095) 3679355

  Проста робота за великі гроші в 
інформаційній сфері. (068) 0551998

  Потрібен експедитор для поїздок по 
Україні, з/п 1800-2200грн + відрядні + 
кар'єрний ріст. (050) 6524253

  В готель потрібна працівниця. 
(097) 4454300; (066) 3905840

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

  Запрошуємо в команду молодих 
і амбітних офіціантів, барменів, піц-
майстрів, кухарів, сушистів, техпраців-
ників. (066) 3414241

  На роботу потрібні рамники на 
стрічкову пилораму та різноробочі, 
оплата висока. (097) 7348322; (066) 
6035886

  Найму кухаря, з досвідом роботи,  
в кафе, р-н вул.Дубнівської. (095) 
2025258

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

  Потрібні на роботу офіціанти, куха-
рі, бармени, піцмайстри, прибираль-
ниці-посудомийниці, кухар-кондитер, 
водії з власним а/м (бус). (066) 
1244446

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

  Потрібен на роботу бармен та 
кухар, можна без досвіду, у бар по вул.
Володимирській. (095) 8100567

  Потрібні продавці у супермаркет 
"Магніт", вул.Стрілецька, 4.  (093) 
3998176; (099) 2405056

  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

  Візьму на роботу продавців або 
бригаду (зміну) з 3-х чоловік у продо-
вольчий магазин, обов'язково знання 
касового апарата та досвід роботи. 
(050) 6743347; (099) 0250309

  Продавці пива-квасу у літнє кафе, 
р-н Львівської. (050) 6743347; (099) 
0250309

  Потрібні продавці морозива (вулич-
на торгівля). (050) 6743347; (099) 
0250309

Фермерське господарство ві-
зьме на роботу бухгалтера по 

тваринництву та начальника на 
свинокомплекс, досвід роботи 
обов'язковий. (067) 3320024

  Найму сучасні комбайни на збір 
ріпаку. (067) 3320024

 ПОТРІБНІ: ЗАВІДУЮЧИЙ ВИ-
РОБНИЦТВОМ, ВОЛОДІННЯ ПК, 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, БАЖАНО 
ДОСВІД РОБОТИ НА ВИРОБНИЦТВІ, 
НАЯВНІСТЬ А/М; УПРАВЛЯЮЧА, ВО-
ЛОДІННЯ ПК, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, 
ПАКУВАЛЬНИЦІ, ПІДСОБНІ РОБІТ-
НИКИ. ГАРАНТУЄМО ВЧАСНУ ТА 
ГІДНУ ЗАРПЛАТУ. (0332) 784990; 
(050) 7098855

  Деревообробне підприємство при-
йме на роботу бригаду з 5-ти чоловік 
для деревообробки. (067) 3640208

Фермер

 ПРОДАМ. ТІЛЬНУ КОРОВУ ПОРО-
ДИ "СИКТЕМЕНТАЛЬНА", ПОРОСЯТ 
ПОРОДИ "ЛАНДРАС" ТА "ЧЕРВОНО-
БІЛОПОЯСИХ", КНУРА-ПЛІДНИКА. 
(066) 5603236; (097) 4878183
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Інформаційне повідомлення ПАТ ДАК “НМАЦ” – філії “
Волинський аукціонний центр” 

Приватизовано шляхом продажу на аукціоні
Назва об’єкту:
1. Цілісний майновий комплекс. 
Адреса об’єкту приватизації: м. Луцьк, вул.Єршова, 1 а.
Балансоутримувач: комунальне підприємство „Волиньінтехбуд”, код за ЄДРПОУ 
30473651. Приватизовано фізичною особою за ціною 991871,30 грн., у т.ч. ПДВ – 
165311,88 грн. 

Волинський аукціонний центр проводить аукціон  з продажу майна за мето-
дом зниження ціни:

лот І – павільйон для торгівлі сільськогосподарською продукцією (під розбір). 
Рік будівництва – 2004, число поверхів – 1, група капітальності – 5, площа забудови 
– 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. вно-
сяться 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.


