
Нерухомість

Продам

 Жабка, будинок-тимчасівку, приватна 
власність поруч березовий ліс, 0.30га 
землі, є світло, вода, за 50м газ, територія 
огороджена, фруктові дерева, від влас-
ника, агентствам прошу не турбувати. 
Можливий обмін на двокімн.кв., з вашою 
доплатою.  (095) 7040755

  Липляни, 2км від Луцька, чотирикімнат-
ний жилий будинок, 68 кв.м, з надвірними 
спорудами, земельна ділянка 0.31га, є газ, 
вода, місце для забудови.  (050) 5521929

  Луцьк, терміново, будинок півтора-
поверховий, новобудова 2006р., 340 кв.м, 
вул.Чорновола, р-н "Срібних Лелек", всі 
комунікації в будинку, чорнова стяжка, 
металочерепиця, євровікна, захистні 
ролети, ділянка 0.08га, приватизований. 
Власник.   (095) 7040755

Елітний триповерховий житловий 
будинок, в центрі Луцька, вул.

Коперніка 28.  (066) 7454675; 
(095) 7448766

  Ківерці, будинок 8х9м, 2 кімнати, кухня, 
газ, автономне опалення, септик, зробле-
но ремонт, літня кухня, сад, земельна ді-
лянка 0.06га. Терміново. Можливий обмін 
на житло у Луцьку.  (098) 7456970

  Копачівка, земельну ділянку 0.21га, ас-
фальтований доїзд, 200м від центра села. 
Терміново, недорого.  (050) 6710410

  Любомль, земельну ділянку 0.10га, по-
над трасою Київ-Ягодин.  (050) 3784727; 
(098) 5883431

  Піддубці, земельну ділянку 0.36га (3 
ділянки разом зі старим будинком), газ 
поруч, зупинка маршрутки.  (063) 
6836433 

  Гірка Полонка, земельну ділянку 0.06га, 
під забудову.  (050) 1542206

  Луцьк, поблизу вул.Дубнівської, зе-
мельну ділянку 0.14га, комунікації поряд, 
ціна за домовленістю.  (095) 5343783

  Смт. Торчин, земельну ділянку 0.10га, 
під забудову.  (095) 9126692

  Ягодин, Любомльського р-ну, земельну 
ділянку 0.25га, під забудову, усі до-
кументи, прикордонна зона (власнику 
безвізовий в'їзд в Польщу), недорого.  
(093) 4350776

  Продам. Гараж цегляний в 
кооп."Транспорт", р-н автозаводу, 6.3.5м, 
оглядова яма, підвал.  (050) 6857370; 
(095) 7103769

  Продам. Гараж цегляний, центр міста, 
вул. Потапова, р-н бару "Майдан", площа 
23кв.м, земля приватизована, 103000грн, 
торг.  (050) 6683919; (050) 3399490

  Продам. Терміново великий контейнер, 
на ринку "Центральний", ряди секонд-
хенду. Недорого.   (095) 7040755

  Терміново контейнер на ринку поблизу 
гот."Лучеськ", 7.5 кв.м, утеплений, зручне 
місце розташування, 15000грн.  (050) 
4384576

Здам

  Здам. Кімнату в двокімн.кв., вмебльова-
ну, 40-б квартал, ціна за домовленістю.  
(095) 3247481

  Здам. Подобово у Луцьку: одно-, дво-, 
трикімн.кв., в центрі міста, з євроремон-
том, побутова техніка, WI-FI, кабельне TV, 
недорого. Надаються звітні документи.  
(066) 7288014; (097) 4965043

В оренду виробничо-складські 
приміщення площею 100-700 кв.м. 

Бокси для ремонту автомобілів. 
Зручне місце розташування, охо-
рона, ціна від 7грн/кв.м.   (050) 

3782022

  Здам. В оренду частину приміщення 
під магазин або офіс, з окремим входом, 
просп.Грушевського.  (050) 0846222

В оренду офісні приміщення, у 
м.Луцьку по вул.Потебні поруч 

складу "Делівері" та ТНТ. Є  велика 
автостоянка, охорона та комуні-

кації, зроблений ремонт.  (0332) 
260797; (050) 3397002

  Здам в оренду гараж в районі 
м'ясокомбінату.  (066) 7083812

Зніму

  Зніму одно- двокімн. квартиру, недо-
рого.  (066) 5217336

Послуги
  Встановлення OC Windows, розбло-

кування комп'ютера, пакету програм, 
драйверів, оптимізація та налаштування 
роботи ПК. Підключення до мережі Інтер-
нет. Можливість виїзду до клієнта (на 
село), без вихідних.  (095) 6697961

Ремонт пральних машин-автома-
тів: "Сіменс", "Бош", "Індезіт", "Аріс-
тон", "Кайзер", "Ханса", "Ардо", LG, 
"Самсунг", "Занусі", "Електролюкс", 
AEG та ін. на дому, гарантія. Про-
даж запчастин.  (099) 0273489; 

(095) 3507374

Супутникове телебачення. Продаж, 
гарантія, сервісне обслуговування. 

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

1980828

Виготовляємо: дачні будинки, каркас-
ні бані, кіоски, павільйони, контей-

нери, битовки, буд. вагончикигаражі, 
блок-пости, гаражі та ін. металокон-
струкції. Якісно, надійно, вчасно!!!  

(095) 7699473; (098) 9071417

  Вартість: Кухні від 1850грн/пог.м, шафи-
купе від 1500грн/пог.м. Договір, гарантія. 
Виїзд дизайнера, розробка проекту, 
доставка, встановлення - безкоштовно. 
Знижка 30% 1.02-28.02.2014р.  (098) 
7239028; (099) 2783674; (093) 8302371

  Ремонт побутових холодильників, 
морозильних камер, імпортних, вітчиз-
няних, заміна компресорів, термостатів, 
заправка фреоном, виклик майстра 
платний.  (050) 6313413

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

Дивани, ліжка, матраци. Конструю-
вання та виготовлення м'яких ме-
блів будь-яких розмірів, дизайну 
та функціональності. Реставрація 
м'яких меблів. Гарантія 3 роки.  

(067) 3021203; (063) 6201867

Кредитуємо підприємців. Для пенсі-
онерів пільгові умови. Ліц. №222 від 
17.10.2011р., НБУ.  (097) 8055414; 

(066) 7561018; (095) 8817173

Кредити до 8 000грн 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

  Пам'ятники! Виготовлення, встановлен-
ня, оформлення. З мармурової крихти та 
натурального каменю. Доставка безко-
штовна.  (095) 1285106; (098) 5022024; 
(099) 2620282, Луцьк, вул.Рівненська, 
54/5, ПОГ "Меморіал-Груп"

Усунення засмічень, видалення жиру, 
бруду та нальоту. Гарантія якості.  

(050) 7360805; (096) 4996132

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

  Послуги евакуатором, буром; роз-
чищення снігових заметів та вивезення 
снігу. Послуги "бобкетом", розгортаємо 
щебінь, навантажуємо землю, розванта-
жуємо цеглу, бруківку. Земельні роботи.  
 (050) 8483994

Виготовлення корпусних меблів з 
ДСП на замовлення, за індивідуаль-

ним дизайном та розмірами, швидко, 
якісно за розумну ціну.  (066) 

0421517

Автомото
  Ремонт підвісок, двигунів, коробок 

передач, рихтувально-зварювальні 
роботи, фарбування, ремонт після ДТП; 
ремонт електрообладнання, діагностика. 
 (0332) 726246; (050) 1761459

  Продам навантажувач на навіску до 
трактора МТЗ, ЮМЗ, висота підйому 3.2м, 
в/п 3т, можна використовувати для сипу-
чих матеріалів (вугілля, пісок, щебінь).  
(097) 4975300 

Преспідбирачі, комбайни зерноз-
биральні та ін. с/г техніку та запчас-

тини. Асортимент товару на сайті: 
www.fermeragro.com.ua.  (0332) 

767912 (Луцьк); (066) 3542104; (066) 
5281360

  Продам. Картоплекопачку вентиля-
торну, Німеччина, привід від кардана, 
5000грн.  (099) 2217632

  Продам. Трактор "рачок" на базі ЮМЗ, 
лопата відвал + вузький ківш 1992р.; 
вузький ківш шир.30см і грейферний 
навантажувач окремо.  (050) 4382770, 
до 21.00

  Продам. Косарки роторні, кінні, гра-
барки, борони, копачки, культиватори, 
плуги, сівалки, обприскувачі, саджалки. 
Комбайни картоплезбиральні "Анна", 
"Болько", "Карлик", "Грімме" та ін.   (050) 
2305189; (098) 0841006

  Продам. Трактор Т-25 1993р., з кабіною, 
у відмінному стані та Т-25 без кабіни 1984 
та 1990р. Картоплекопачки дво-, одно-
рядні, нові та б/в; преспідбирачі "Клаас", 
"Сіпма", "Вельгер" та ін.   (050) 2305189; 
(098) 0841006

  Продам. Фольксваген-Гольф-3 1995р., 
1.9тді, універсал.  (097) 8653431

Комбайни зернозбиральні, карто-
плезбиральні, прес-підбирачі, 

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

8701542 

  Продам. Трактор Т-40 АМ, Т-25, у 
доброму стані. Запчастини до трактора 
Т-40, Т-25. Покришки для міжрядного 
обробітку 9.5х42. Двигуни Д-21, Д-144. 
Причепи до тракторів 2ПТС-4, 2ПТС-3, 
1ПТС-2. Запчастини до причепів. Борони 
важкі.  (095) 3555530;  (067) 7229915

  Продам. Плуг кінний, листи ДСП, книги 
польською та російською мовами, 60-80-х 
років; старі листівки та старовинні фото 
м.Луцька.  (095) 3247481

  Продам. Комбайни, трактори, преси, 
саджалки та ін. с/г техніку з Польщі. 
Продам. Комбайн зернозбиральний 
"Вольво-830", жатка 2.7м, у хорошому 
стані, свіжопригнаний.  (099) 0834091; 
(067) 1253737

Продам. Трактор Т-25 1994р. з 
кабіною, Т-25 1990р. без кабіни 

у відмінному стані; комбайни 
картопле- та зернозбиральні, прес-

підбирачі, різні марки; борони, 
косарки роторні, кінні; плуги, 

саджалки, культиватори, сівалки та 
ін. з Польщі.  (099) 0834091; (067) 

1253737

  Продам. Трактор саморобний, у відмін-
ному стані. Двигун дизельний, польський, 
15к.с., є гідравліка, світло, в комплекті 
плуг двокорпусний, драпак, причіп на 
1.5-2т, все в робочому стані, 17500грн, 
торг.  (050) 7885296, Микола

  Куплю трактор ЛТЗ-55 60, МТЗ, Т-40, в 
будь-якому, стані за помірну ціну.  (067) 
7011703; (095) 7435783

  Куплю. Мопед "Альфа Сабур", 110куб.
см, у відмінному стані.  (063) 6836433

Будівництво

 ЦЕГЛА ЧЕРВОНА ТА БІЛА, ПІСОК, 
ЩЕБІНЬ, ВІДСІВ, КЕРАМЗИТ, ТОР-
ФОБРИКЕТ, ДРОВА, ТОРФОКРИХТА, 
ЧОРНОЗЕМ, ГРУНТ НА ВИМОСТКУ. 
ВИВІЗ БУДІВЕЛЬНОГО СМІТТЯ.  
(095) 5355663; (097) 7516430

  Продам. Пісок крупно дрібнозернис-
тий, 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
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Будь красивою цілий рік!

Солярій 1 грн/ 1 хв
Якщо ви бажаєте, бути при-
вабливою цілий рік, вам 
обов’язково потрібно завітати 
в солярій, що знаходиться за 
адресою: м. Луцьк, проспект 
Перемоги, 15 (приміщення 
«Західінкомбанку», перший 
поверх). Послуги надає 
спеціаліст вищої кваліфікації. 
При бажанні можна замовити 
якісний манікюр.

Пред’явнику даного купона - знижка 40%.
(050) 37-86-600

Шановні жителі Волині!
Запрошуємо Вас до найближчого відділення поштового зв’язку 
Волинської області ознайомитися з новою послугою «Адміністративні 
послуги: спрощений доступ через пошту». Тепер, Ви маєте змогу офор-
мити необхідні документи через відділення поштового зв’язку УДППЗ 
«Укрпошта» або через Вашого листоношу.
Як оформити послугу: 

Крок 1: завітайте до відділення  Укрпошти, отримайте консультацію 
фахівця щодо переліку адміністративних послуг та оформлення пакету 
документів для їх отримання (або запитайте про послугу у свого листо-
ноші). 

Крок2: заповніть заяву та оформіть необхідний пакет документів на 
отримання адміністративної послуги. 

Крок3: відправте (або передайте через листоношу) заву та пакет до-
кументів і чекайте замовлений документ.

З переліком адміністративних послуг можна ознайомитися у відділен-
нях поштового зв’язку. Перелік послуг не є фіксованим і може відрізня-
тися в кожному районі. 

Укрпошта – там, де потрібно Вам!

Волинський аукціонний центр проводить аукціон з продажу майна територіальної громади Іваничів-
ського району Волинської області.

Продавець — Іваничівська районна рада Волинської області, код ЄДРПОУ – 20133163.
лот І – частина бувшого приміщення терапевтичного відділення Іваничівської ЦРЛ, загальною площею 
108,9кв.м. (приміщент з №44 по 56 включно). Місцерозташування – вул. Грушевського, буд.34 д, смт. Іваничі, 
Волинської області. Рік побудови – 1970, кількість поверхів – 2, тип будівлі по капітальності – І, загальна площа 
– 108,9 кв.м. ,  об’єм – 570,06 куб. м. Конструктивні елементи: фундаменти – бутобетон; стіни, перегородки – 
цегляні; перекриття – дерев’яне; підлога – цементна; покриття – шифер; вікна – ствірні; двері – однопільні; оздо-
блювальні роботи – штукатурка, побілка; інженерне облаштування – електрика. Середньозважений фізичний 
знос – 42,30%. Початкова ціна лоту – 57172,50 грн. з урахуванням ПДВ.  Кадастровий номер земельної ділянки 
– 0721155100:00:013:0070. Питання землекористування вирішується покупцем після укладання договору 
купівлі-продажу відповідно до вимог ст.91 Земельного кодексу України.  Грошові кошти в розмірі 5718,00 грн., 
що становить 10% від початкової ціни об’єкта аукціону та плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. вносяться 
на:  р/р 26003203233 в ПАТ „Райффайзен Банк Аваль” у м.Києві, 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. З питань подачі документів для участі в аукціоні, розрахунків та для отримання іншої 
додаткової інформації звертатись у філію “Волинський аукціонний центр” за вищевказаною адресою в робочі 
дні з 09.00.год. до 17.00. год., тел. для довідок: (0332) 244-188, 242-065. Ознайомитися з об’єктом продажу можна 
в робочі дні з 09.00.год. до 17.00. год. за місцем його знаходження (вул. Грушевського, буд.34 д, смт. Іваничі).

Волинський аукціонний центр проводить аукціон з продажу майна:
лот І – автомобіль ВАЗ-21053, 1999 р.в., реєстраційний № 00116ВК . 
Об’єм двигуна – 1452 см3, пробіг – 188064 км, колір – зелений, тип – седан.
Первісна вартість – 23566,00 грн., сума зносу – 23566,00 грн., залишкова вартість  – 0,00 грн. Автомобіль екс-
плуатувався у інтенсивному режимі; основні вузли, агрегати мають фізичне та моральне зношення, дно, пороги, 
лонжерони уражені глибокою корозією; двигун – підвищена токсичність, відпрацьованих газів, сторонній стук 
в двигуні, знос шатунно-поршневої групи; коробка передач – підвищений шум, піддтікання оливи. Початкова 
ціна – 9574,00 грн. без врахування ПДВ.
лот II – автомобіль ВАЗ-21061, 1999 р.в., реєстраційний № 00158ВК. 
Об’єм двигуна – 1452 см3, пробіг – 200247 км, колір – червоний, тип – седан. Первісна вартість – 12228,00 грн., 
сума зносу – 12228,00 грн., залишкова вартість  – 0,00 грн. Автомобіль експлуатувався у інтенсивному режимі; 
основні вузли, агрегати мають фізичне та моральне зношення, дно, пороги, лонжерони уражені глибокою 
корозією; двигун – підвищена токсичність, відпрацьованих газів, сторонній стук в двигуні, знос шатунно-порш-
невої групи; коробка передач – підвищений шум, піддтікання оливи, знос корзини зщеплення. Початкова ціна 
– 9318,00 грн. без врахування ПДВ.
лот ІII – автомобіль ВАЗ-2107, 2002 р.в., реєстраційний № 01920ВК.  Об’єм двигуна – 1451 см3, пробіг – 200247 
км, колір – білий, тип – легковий. Первісна вартість – 10910,00 грн., сума зносу – 10910,00 грн., залишкова 
вартість  – 0,00 грн. Автомобіль експлуатувався у інтенсивному режимі; основні вузли, агрегати мають фізичне 
та моральне зношення, дно, пороги, лонжерони уражені глибокою корозією; двигун – підвищена токсичність, 
відпрацьованих газів, сторонній стук в двигуні, знос шатунно-поршневої групи; коробка передач – підвищений 
шум, піддтікання оливи, знос корзини зщеплення. Початкова ціна – 9848,00 грн. без врахування ПДВ. 
лот IV – автомобіль БМВ 525, 1992 р.в., реєстраційний № 00038ВК.  Об’єм двигуна – 2494 см3, пробіг – 313425, 
колір – темно-сірий, тип – седан. Первісна вартість – 3825,00 грн., сума зносу – 3825,00 грн., залишкова 
вартість  – 0,00 грн. Автомобіль експлуатувався у інтенсивному режимі; основні вузли, агрегати мають фізичне 
та моральне зношення, дно, пороги, лонжерони уражені глибокою корозією; двигун – підвищена токсичність, 
відпрацьованих газів, сторонній стук в двигуні, знос шатунно-поршневої групи; коробка передач – підвищений 
шум, піддтікання оливи, знос корзини зщеплення. Початкова ціна – 16917,00 грн. без врахування ПДВ. 
лот V – автомобіль Форд Транзит, 1994 р.в., реєстраційний № АС0549АІ. Об’єм двигуна – 2000 см3, пробіг – 
144999, колір – білий, тип – вантажний мікроавтобус.
Первісна вартість – 41499,00 грн., сума зносу – 41499,00 грн., залишкова вартість  – 0,00 грн. Автомобіль екс-
плуатувався у інтенсивному режимі; основні вузли, агрегати мають фізичне та моральне зношення, дно, пороги, 
крила, лонжерони уражені глибокою корозією; двигун – підвищена токсичність, відпрацьованих газів, сторон-
ній стук в двигуні, знос шатунно-поршневої групи; коробка передач – підвищений шум, піддтікання оливи, знос 
корзини зщеплення. Початкова ціна – 15733,00 грн. без врахування ПДВ. 
лот VІ – автомобіль Нісан Патрол, 1988 р.в., реєстраційний № 00306ВК. Об’єм двигуна – 3300 см3, пробіг – 
348457, колір – перламутрово-сірий, тип – джип. Первісна вартість – 5771,00 грн., сума зносу – 5771,00 грн., 
залишкова вартість  – 0,00 грн. Автомобіль експлуатувався у інтенсивному режимі; основні вузли, агрегати 
мають фізичне та моральне зношення, дно, пороги, лонжерони уражені глибокою корозією; двигун – підвищена 
токсичність, відпрацьованих газів, сторонній стук в двигуні, знос шатунно-поршневої групи; коробка передач 
– підвищений шум, піддтікання оливи, знос корзини зщеплення. Початкова ціна – 15804,00 грн. без врахування 
ПДВ. 
лот VІІ –автомобіль ВАЗ-2107, 2001 р.в., реєстраційний № ВС1606ВТ. Об’єм двигуна – 1451 см3, пробіг – 216558, 
колір – синій, тип – легковий седан-В. Первісна вартість – 17875,00 грн., сума зносу – 17875,00 грн., залишкова 
вартість  – 0,00 грн.
Автомобіль експлуатувався у інтенсивному режимі; основні вузли, агрегати мають фізичне та моральне 
зношення, дно, пороги, крила, лонжерони уражені глибокою корозією; двигун – підвищена токсичність, відпра-
цьованих газів, сторонній стук в двигуні, знос шатунно-поршневої групи; коробка передач – підвищений шум, 
піддтікання оливи, знос корзини зщеплення.  Початкова ціна – 9287,00 грн. без врахування ПДВ.
лот VІІІ – автомобіль УАЗ-31512, 1995 р.в., реєстраційний № 03-80 ВНВ. Об’єм двигуна – 2445 см3, пробіг – 
141265, колір – жовтий, тип – джип. Первісна вартість – 5278,00 грн., сума зносу – 5278,00 грн., залишкова 
вартість  – 0,00 грн. Автомобіль експлуатувався у інтенсивному режимі; основні вузли, агрегати мають фізичне 
та моральне зношення, дно, пороги, крила, лонжерони уражені глибокою корозією; двигун – підвищена токсич-
ність, відпрацьованих газів, сторонній стук в двигуні, знос шатунно-поршневої групи; коробка передач – підви-
щений шум, піддтікання оливи, знос корзини зщеплення. Початкова ціна – 13267,00 грн. без врахування ПДВ. 
Балансоутримувач: Управління Служби безпеки України у Волинській області. Код ЄДРПОУ – 20001487. Грошові 
кошти в розмірі 1915,00 грн. (лот №1), 1864,00 грн. (лот №2), 1970,00 грн. (лот №3), 3384,00 грн. (лот №4), 3147,00 
грн. (лот №5), 3161,00 грн. (лот №6), 1858,00 грн. (лот №7), 2654,00 грн. (лот №8), що становить 20% від початко-
вої ціни об’єкта аукціону (гарантійний внесок) та плата за реєстрацію заяви в розмірі 85 грн. вносяться на:  р/р 
26003203233 в ВОД ВАТ „Райффайзен Банк Аваль”, МФО 380805, код 21733635. Отримувач: ПАТ ДАК “НМАЦ“ – фі-
лія “Волинський аукціонний центр”. Аукціон відбудеться через 15  календарних днів після публікації інформації 
за адресою: м.Луцьк, вул.Мельнична, 13. Кінцевий термін прийняття заяв та плата грошових внесків – за три 
робочі дні до початку аукціону. Заяви на участь в аукціоні приймаються у робочі дні з 9.00 до 17.00 за адресою: 
м.Луцьк, вул.Мельнична, 13, тел. для довідок: (0332) 244-188, 242-065. До заяви додаються:  копія паспорта, копія 
ідентифікаційного коду, наявність розр. рахунку, квитанції про сплату реєстраційного та гарантійного внесків.
Ознайомитися з об’єктами продажу можна в робочі дні за місцем їх знаходження (м.Луцьк, пр.Перемоги, 4). 

Філія 03  ПП «Нива-В.Ш.» (юридична адреса: м.Луцьк, вул.Коперника, 8-а, ЄДРПОУ 33668915)
проводить прилюдні торги з реалізації нерухомого майна.

Боржник: Комаров В.С. (м.В.-Волинський, вул.Т.Шевченка, 77/49). ЛОТ № 1. Житловий будинок 
(літ.А-1), загальною площею 71,9 кв. м, житловою 46,7 кв. м  та земельна ділянка площею  0,0665 
га (кадастровий номер 0710200000:01:005:6588) для обслуговування житлового будинку та 
господарських споруд, що знаходиться за адресою: м.Володимир-Волинський, вул.О.Олеся, 50. Рік 
побудови – 2007. Будинок забезпечено всіма необхідними системами комунікації. Стан будинку 
задовільний. Стартова ціна – 172500,00 грн. без ПДВ.  Гарантійний внесок у розмірі  5 % – 8625,00 грн. 
без ПДВ. вноситься на поточний рахунок № 26008228003200 в АКІБ «УкрСиббанк», МФО 351005, код 
ЄДРПОУ 33668915, одержувач – ПП «Нива-В.Ш.». Майно реалізується за кошти і в рахунок погашення 
заборгованості перед  АКБ «Форум». Боржник: Гудима А.В. (м.В.-Волинський, пров.Молодіжний, 
4/3). ЛОТ № 2. Квартира № 3,  загальною площею – 46,3 кв. м  житловою – 27,3 кв. м з надвірними 
будівлями та спорудами (хлів-прибудова (літ.Д-1), вбиральня (літ.В)) у спільному користуванні, що 
знаходиться за адресою: м.Володимир-Волинський, пров.Молодіжний, 4/3. 2-х кімнатна квартира 
знаходиться в 1-поверховому житловому будинку. Рік будівництва – 1950-і. Стіни- цегла; перекриття 
– дерево;отвори – дерев’яні; підлога – дерев’яна; потребує ремонту; комунікації водопостачання, піч-
не опалення, газопостачання, електропостачання. Стартова ціна – 99834,75 грн. без ПДВ.  Гарантій-
ний внесок у розмірі  5 % – 4991,74 грн. без ПДВ. вноситься на поточний рахунок № 26008228003200 
в АКІБ «УкрСиббанк», МФО 351005, код ЄДРПОУ 33668915, одержувач – ПП «Нива-В.Ш.». Майно 
реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості перед  ПАТ «Брокбізнесбанк». Борж-
ник: Юзепчук М.М. (м.В.-Волинський, вул.Василя Стуса, 15). ЛОТ № 3. Житловий будинок (літ. А-1), 
загальною площею 84,4 кв. м, житловою 52,0 кв. м, що розташований на земельній ділянці площею 
0,0629 га (кадастровий номер 0710200000:01:005:8084) для обслуговування житлового будинку та 
господарських споруд,  що знаходиться за адресою: м.Володимир-Волинський, вул.Василя Стуса, 
15. Рік побудови – 1960-70. Будинок забезпечено всіма необхідними системами комунікації. Стан 
будинку задовільний. До складу будинку входить: коридор, з/п -  8,2 кв. м; кухня - 8,8 кв. м; кімната – 
13,0 кв. м; кімната – 12,8 кв. м; коридор – 6,2 кв. м; кухня – 9,2 кв. м; кімната – 13,0 кв. м; кімната – 13,2 
кв. м. Стартова ціна – 127905,75 грн. без ПДВ.  Гарантійний внесок у розмірі  5 % – 6395,29 грн. без 
ПДВ. вноситься на поточний рахунок № 26008228003200 в АКІБ «УкрСиббанк», МФО 351005, код 
ЄДРПОУ 33668915, одержувач – ПП «Нива-В.Ш.». Майно реалізується за кошти і в рахунок погашення 
заборгованості перед ВАТ «ДОБУ».  Боржник: Коржевич Ю.А. (м.В.-Волинський, вул.Н.Курченко, 
10). ЛОТ № 4. Житловий будинок (літ. А-1), загальною площею 71,7 кв. м, житловою 55,0 кв. м, що 
розташований на земельній ділянці площею 0,0658 га (кадастровий номер 0710200000:01:002:4750) 
для обслуговування житлового будинку та господарських споруд, що знаходиться за адресою: 
м.Володимир-Волинський, вул.Надії Курченко, 10. Рік побудови – 1960. Будинок забезпечено всіма 
необхідними системами комунікації. Стан будинку задовільний. До складу будинку входить: коридор, 
з/п -  4,2 кв. м; кухня – 12,5 кв. м; кімната – 10,9 кв. м; кімната – 15,9 кв. м;  кімната – 14,1 кв. м; кімната 
– 14,1 кв. м. Стартова ціна – 145104,00 грн. без ПДВ.  Гарантійний внесок у розмірі  5 % – 7255,20 грн. 
без ПДВ. вноситься на поточний рахунок № 26008228003200 в АКІБ «УкрСиббанк», МФО 351005, код 
ЄДРПОУ 33668915, одержувач – ПП «Нива-В.Ш.». Майно реалізується за кошти і в рахунок погашення 
заборгованості перед ВАТ «ДОБУ».  Боржник: Коржевич В.А. (м.В.-Волинський, вул.Григорія Проскури, 
17). ЛОТ № 5. Житловий будинок (літ. А-2), загальною площею 182,0 кв. м, житловою 138,8 кв. м, що 
розташований на земельній ділянці площею 0,10 га (кадастровий номер 0710200000:01:002:2306) 
для обслуговування житлового будинку та господарських споруд, що знаходиться за адресою: 
м.Володимир-Волинський, вул.Григорія Проскури, 17. Рік побудови – 2007. Будинок забезпечено 
всіма необхідними системами комунікації. Стан будинку задовільний. До складу будинку входить: 1-й 
поверх : коридор, з/п -  2,3 кв. м; вбиральня – 1,0 кв. м; коридор – 20,5 кв. м; кімната – 32,9 кв. м; кімна-
та – 22,5 кв. м; кухня – 13,9 кв. м; 2-й поверх: коридор – 5,5 кв. м; кімната – 14,4 кв. м; кімната – 32,8 кв. 
м;  кімната – 22,2 кв. м; кімната – 14,0 кв. м. Стартова ціна – 530232,75 грн. без ПДВ.  Гарантійний вне-
сок у розмірі  5 % – 26511,64 грн. без ПДВ. вноситься на поточний рахунок № 26008228003200 в АКІБ 
«УкрСиббанк», МФО 351005, код ЄДРПОУ 33668915, одержувач – ПП «Нива-В.Ш.». Майно реалізується 
за кошти і в рахунок погашення заборгованості перед ВАТ «ДОБУ». Боржник: Маркевич І.О. (м.В.-
Волинський, вул.Ковельська, 108/97). ЛОТ № 6. Трикімнатна квартира № 97, загальною площею 59,90 
кв. м, житловою 37,0 кв. м, що знаходиться за адресою: м.Володимир-Волинський, вул.Ковельська, 
108/97. Квартира знаходиться на 5-му поверсі 5-ти поверхового цегляного будинку та складається: 
1 кімната – 17,6 кв. м; 2 кімната – 12,0 кв. м;  3 кімната – 7,4 кв. м;  коридор -  8,0 кв. м; вбиральня – 1,3 
кв. м; балкон – 0,9 кв. м, лоджія – 12 кв. м; комунікації – електропостачання, водопостачання, газо-
постачання, каналізація. Стартова ціна – 223152,30  грн. без ПДВ.  Гарантійний внесок у розмірі  5 % – 
11157,62 грн. без ПДВ. вноситься на поточний рахунок № 26008228003200 в АКІБ «УкрСиббанк», МФО 
351005, код ЄДРПОУ 33668915, одержувач – ПП «Нива-В.Ш.». Майно реалізується за кошти і в рахунок 
погашення заборгованості перед ВАТ «Банк «Фінанси та кредит».  Торги відбудуться: 12.03.2014 року 
о 10.00 год. за адресою: м.В-Волинський, вул.Ковельська, 35, ВДВС В.-Волинського МРУЮ. Остаточний 
термін подачі заяв: за годину до початку торгів. 
Ознайомитися з майном можна кожен робочий день за його місцезнаходженням, звернувшись до 
організатора прилюдних торгів. Бажаючим взяти участь у прилюдних торгах необхідно звернутися 
до організатора торгів для реєстрації за адресою: м.Луцьк, вул.Дубнівська, 36. Остаточна оплата за 
придбаний об'єкт здійснюється протягом десяти банківських днів з дня затвердження протоколу 
про проведення прилюдних торгів. Довідки за телефоном:  (0332) 28-39-01. 


