
Нерухомість

Продам

  Трикімн.кв., вул.Коперніка, 3/3-пов. 
цегл. буд., 78/57/13 кв.м, автономне 
опалення, камін, жилий стан, 540000грн., 
від власника, торг. (095) 5785390

 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

Елітний триповерховий житловий 
будинок, в центрі Луцька, вул.
Коперніка 28. (066) 7454675; 

(095) 7448766

  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

  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

  Продам. Дачу на масиві Веснянка, 
0.10га, будинок цегляний, є світло, 
вода, хлів, теплиця, душ, ставок. (050) 
9553200

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

  Городок, 5км від с.Забороль, земельну 
ділянку 0.20га під забудову та 0.24 с/г 
призначення, все приватизовано, від 
власника, 50000грн, торг. Можливий об-
мін на а/м, розгляну ін. варіанти. (095) 
5785390

  Луцьк, поблизу стадіону "Підшипник", 
р-н ЛПЗ, приватизовану земельну ділянку 
0.10га. (066) 4742376

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

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

  Продам. Гараж цегляний в 
кооп."Транспорт", р-н автозаводу, 6х3.5м, 
оглядова яма, підвал. (050) 6857370; 
(095) 7103769

Здам

  Здам. Подобово, погодинно, потижне-
во та на тривалий термін однокімн.кв., по 
вул.Московській. (099) 2754297; (098) 
2306932

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

  Здам в оренду гаражі великі, Луцьк, р-н 
вул.Рівненської. (050) 5731533

Послуги

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

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

Утеплення фасадів, монтаж, демонтаж 
конструкцій, фарбування, фасадів 

і дахів, ремонт та герметизація 
міжпанельних швів, миття скляних 

поверхонь, кронування та обрізання 
дерев у важкодоступних місцях.  

(066) 0000547; (097) 7687775; (098) 
6818857

  Виготовлення корпусних меблів з 
ДСП на замовлення, за індивідуальним 
дизайном та розмірами, швидко, якісно 
за розумну ціну. (066) 0421517

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

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

  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

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

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

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

  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"

Автомото
  Куплю автомобіль на волинській реє-

страції (можливі незначні ушкодження). 
(066) 9262989; (066) 4404169

  Продам. Передні колеса з дисками 
до комбайна "Нива" в доброму стані, 
4200грн. (095) 8278380

  Продам. ВАЗ-2108 1991р., білий, у 
хорошому стані. (095) 0376571   

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

  Продам. Мотоцикл вантажний "Мура-
вей", у хорошому стані, на ходу, з доку-
ментами. Можливий обмін на авто з моєю 
доплатою. Терміново. (096) 6983633

  Продам. Трактор Т-40 та запчастини 
до Т-40 + КПП в зборі та причіп 2-ПТС-4. 
(095) 4062800

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

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

  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. 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

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

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

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

  Продам. Трактор МТЗ-80 1992р., мала 
кабіна, двигун Д-240; патрон токарний 
300, з зворотніми кулачками; КПП до МТЗ-
80. Запчастини до двигуна Д-240. (099) 
7359139; (098) 5169673

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

Будівництво
  Продам. Вікна дешево, 5шт., подвійних, 

б/в. (050) 9405305

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

(050)4380766

  БЛОК-ХАУС, ВАГОНКУ ТА ДОШКУ 
ДЛЯ ПІДЛОГИ. (095) 7699473; (098) 
9071417

Блоки будівельні (стінові, для ого-
рожі, перестінні), "рваний камінь", 

бруківку, залізобетонні огорожі, 
бетонні каналізаційні люки, сходи 

та інші бетонні вироби. Висока 
якість, доставка. (0332) 290078; 

(050) 3780078; (098) 0800078

  Продам. Дошки обрізні та необрізні, 
балки, крокви, свіжопил та сухі, дрова, 
власне виробництво, м.Луцьк, просп.
Перемоги, 20. (099) 5010907; (097) 
7348322

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

 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

РАКУШНЯК КРИМСЬКИЙ. Блоки з 
ракушняку (Крим). Висока якість. 

Міцні, рівні, відбірні. Ціна від 
виробника. Доставка. (068) 

1659117; (063) 3102170

  Куплю. Ангар, хлів ключковий, плити, 
зернонавантажувач, протруювач, зерноо-
чисну машину. (050) 9936211

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

  Продам. Відсів, щебінь різних фракцій, 
пісок дрібний та крупний, цегла біла та 
червона, глина, керамзит, чорнозем, 
торфокрихту, дрова, вугілля. Вивіз сміття 
та снігу. (050) 1566665; (067) 3618487

Французькі натяжні СТЕЛІ від 
економних до розкішних, ексклю-

зивна комбінація кольорів, якісний 
фотодрук, встановлення будь-яких 

світильників, стельових карнизів 
та поклейка плінтусів. Стелями 

можна пишатися.  (0332) 269182; 
(066) 5922882; (097) 6808868

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

  ДАХИ ремонт та перекриття єврору-
беройдом: будинки, квартири, магазини, 
гаражі, склади, дачі, балкони. Металопро-
філь, металочерепиця, ондулін, шифер, 
ринви, козирки, підвіконня. Монтаж та 
доставка. (066) 4401148; (096) 7685558

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

  Євроремонт: лицювання плиткою, під-
муровування ванн, стяжка, штукатурка, 
шпаклювання, гіпсокартон, відкоси, 
вагонка, ламінат та ін. (099) 3273653

 Шпаклюю стелі, стіни, відкоси, клею 
шпалери. (0332) 252391; (067) 1259857

  Ремонтно-будівельні роботи: шпаклю-
вання, монтаж гіпсокартону, настилання 
ламінату, фарбування, лицювання 
плиткою, відновлення відкосів, клеєння 
шпалер, оббивання вагонкою. (095) 
0376571

  Виконую ремонтно-будівельні роботи: 
монтаж гіпсокартону, плитка, шпаклівка, 
вкладання блоків, цегли, бетонні роботи. 
(050) 5676596

  Виконуємо ремонтно-покрівельні ро-
боти з євроруберойду та металопрофілю, 
ремонт старих покрівель, дахів, балконів, 
гаражів.  Гідроізоляція фундаментів. 
Промислова побілка приміщень.  (050) 
2065385

  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; (050) 9071397

  Клею шпалери від 7грн/кв.м, вкладаю 
ламінат від 15грн/кв.м, робіти з гіпсокар-
тонними конструкціями від 25грн/кв.м та 
ін. (095) 7416208

  СВЕРДЛОВИНИ НА ВОДУ. ОБСЛУ-
ГОВУВАННЯ. ПРИЯМКИ, НАСОСИ, 
ВОДА "ПІД КЛЮЧ". ЯКІСТЬ ГАРАН-
ТУЮ. (095) 5755705

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

  Свердловини на воду, насоси, обслуго-
вування. (067) 3326421; (050) 2742458

  Каміни, печі, барбекю, оздоблення. 
(050) 3378455; (096) 4750392

Робота

Працівники на збір яблук, по-
мідорів, огірків, грибів, парники, 

теплиці, м'ясний цех, ферми, буді-
вельники, с/г робітники, догляд за 

садом, з/п висока, житло, харчу-
вання, візова підтримка надається, 
наявність закорд. паспорту. (095) 

5566113; (067) 8100781

  Потрібен працівник на шиномонтаж. 
(050) 1418333

  Працевлаштування за кордоном, 
робочі запрошення (6 місяців, рік), 
Інтернет реєстрація, анкети, страховки. 
Вакансії у Польщі: швачки, будівельники, 
зварювальники, водії-далекобійники, 
с/г роботи, ферми та ін. Ліц.АВ 585191, 
10.07.12р., МСПУ. (0332) 723738 (Луцьк); 
(099) 3469381, Луцьк, вул.Кафедральна, 
25.

  ВІЗЬМУ НА РОБОТУ ВОДІЯ-ДАЛЕ-
КОБІЙНИКА З ДОСВІДОМ РОБОТИ. 
(050) 6775800

  Візьму на роботу в ательє швачку. 
(050) 9405305

  Робота: теплиці парники, ферми, ово-
чебази, м'ясокомбінати, риббаза (різні 
спеціальності, з/п висока), с/г роботи, 
перебирання яблук, швачки, наявність за-
кордонного паспорту, візова підтримка.  
(050) 7325315; (096) 8708768

  Потрібен на роботу в кафе р-н вул.
Дубнівської шеф-кухар, прибиральниця 
та посудомийниця. (095) 2025258

Візьму на постійну або тимчасову 
роботу ШВАЧКУ з досвідом роботи 

на промисловому швейному 
підприємстві у м.Луцьк. (0332) 
728261, 9.00-17.00; (050) 5395421

ПП Інтеркор здає в оренду офісне 
приміщення на 3-му повер-

сі, 37.5 кв.м, гараж 72 кв.м та 
внутрішній двір 180 кв.м, центр, 

вул.Б.Хмельницького, 47. (050) 
9787634; (066) 6043704

  Робота вдома неважка та цікава (об-
робка кореспонденції), від ПП "Новація", 
з/п 2500грн/місяць. Регіон, стать, вік, 
будь-які. Від Вас: два конверти на адресу: 
87502, Маріуполь Донецької обл., а/я 
2075. Інформацію надсилаємо безкоштов-
но! e-mail: novaship@list.ru.

Салон "МиЛена" запрошує на робо-
ту перукарів з досвідом та космето-

лога. (050) 4758570, Олена

Візьму на роботу водіїв кат.D, DЕ, 
на автобус (міжнародні пасажир-
ські перевезення), з досвідом ро-

боти в турфірмах. (050) 2661912

  Сезонна робота: збір спаржи, полуниці, 
огірків, проживання та харчування за 
рахунок роботодавця, наявність закор-
донного паспорту. (096) 0848454; (093) 
5336200; (099) 0278579

На роботу потрібен директор рес-
торану, бажано з досвідом роботи. 

(068) 9908468

  На постійну роботу в бар потрібні: офі-
ціант, помічник кухаря, посудомийниця. 
(098) 5814664

  Потрібні на роботу: бармен, адміні-
стратор, офіціанти, кухар та музичний 
колектив, з досвідом роботи. (0332) 
255298; (095) 4580758
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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

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

Боржник: Байда А.В.  (Луцький р-н, с.Зміїнець, вул.Ставкова, 7). ЛОТ № 1. Земельна ділянка для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,24 га (кадастровий номер 
0722880700:04:001:1367), що знаходиться за адресою: Волинська обл., Луцький р-н, с.Рованці. Стартова ціна – 
121200,00  грн. без ПДВ.  Гарантійний внесок у розмірі – 6060,00  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  ПАТ «БМ Банк». Боржник: Петрук  В.Ю.  
(Луцький р-н, с.Зміїнець, вул.Першотравнева, 25). ЛОТ № 2. Комплекс будівель, загальною площею 2555,5 кв. м: 
(артскважина № 67 /Л-1/, пл. - 4,7 кв. м, фіз. знос – 40 %; склад ПММ № 70 /Ж-1/, пл. - 15,1 кв. м, фіз. знос – 40 %; 
бокси для комбайнів № 68 /Г-1/, пл. 275,9 кв. м, фіз. знос – 50 %; будинок механізатора № 62 /А-1/, пл. 61,7 кв. м, фіз. 
знос – 20 %; газосклад № 69 /Е-1/, пл. 32,9 кв. м, фіз. знос – 30 %; ремонтна майстерня (нова) № 66 /В-1/, пл. 597,7 
кв. м, фіз. знос – 30 %; бокси для с/г техніки № 64 /Д-1/, пл. 841,4 кв. м, фіз. знос – 80 %; сторожка на тракторній 
бригаді № 61 /Є-1/, пл.- 8,1 кв. м, фіз. знос – 40 %, майстерня-гараж № 65 /Б-1/, пл. 716,3 кв. м, фіз. знос – 30 %; 
водонапірна башта № 67 /К-1/, об’ємом 15 куб. см, фіз. знос – 40 %), що знаходиться за адресою: Волинська обл., 
Ківерцівський р-н, с.Звірів, вул.Київська, 55. Об’єкти мають власні комунікації: газопостачання, водопостачан-
ня, каналізація, електропостачання, телефонізація. Земельна ділянка призначена для адміністративних та 
господарських будівель та споруд належить Звірівській сільській раді. Стартова ціна – 352272,00  грн. без ПДВ.  
Гарантійний внесок у розмірі – 17613,60  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 КБ «Надра». Торги  відбудуться: 14.03.2014 року о 09.00 год. 
за адресою: м.Луцьк, вул.Дубнівська, 36. Остаточний термін подачі заяв: за годину до початку торгів.  Боржник: 
Мілінчук І.М. (м.Володимир-Волинський р-н, м.Устилуг, вул.Левінцова, 32/2). ЛОТ № 1. Житловий будинок з 
надвірними будівлями та спорудами, загальною площею 114,7 кв. м, житловою 79,9 кв. м, що розташований на 
земельній ділянці площею 0,10га (кадастровий номер 0720510400:2002. Будинок забезпечено всіма необхідними 
системами комунікації. Стан будинку задовільний. До складу будинку входить: коридор, з/п -  7,5 кв. м; кухня – 9,9 
кв. м; коридор – 8,9 кв. м; кімната – 18,1 кв. м; кімната – 20,6 кв. м; кімната – 26,0 кв. м; кімната  – 15,2 кв. м; кладова 
– 8,5 кв. м. Стартова ціна – 406591,00 грн. без ПДВ.  Гарантійний внесок у розмірі  5 % – 20329,55 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». 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. Боржник: Зінчук В.І.  (смт.
Локачі, вул.Зелена, 7). ЛОТ № 2. Приміщення телятника (літ. А-1), загальною площею 872,0 кв. м, що знаходиться за 
адресою: Локачинський р-н, с.Дорогиничі,  вул.Центральна, 31. Рік побудови – 1981; будівельний об’єм – 3876 куб. 
м; кількість поверхів – 1; фундаменти – цегляно-бетонні; стіни та перегородки – цегляні; перекриття – дерев’яні 
балки; покрівля – шифер; підлога – бетонна стяжка; вікна та двері – дерев’яні; комунікації – електропостачання. 
Стартова ціна – 376769,00 грн. без ПДВ.  Гарантійний внесок у розмірі – 9980,54 грн. без ПДВ, вноситься на по-
точний 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  державою фізичною осо-
бою. Торги  відбудуться: 14.03.2014 року о 10.00 год. за адресою: смт.Локачі, вул.1 Травня, 1, ВДВС Локачинського 
РУЮ. Остаточний термін подачі заяв: 11.03.2014 року. 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. Оста-
точна 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.

Управління ветеринарної медицини в м. Луцьку оголошує конкурс на заміщення вакантної посади 
державного службовця : головного спеціаліста – лікаря ветеринарної медицини – державного 

інспектора.
Вимоги до кандидатів : громадянство України, повна вища освіта за спеціальністю «Ветеринарна медици-
на» за освітньо – кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом в державній службі 
на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року, або стаж роботи за фахом в інших сферах управління 
не менше 3 років.
Для участі в конкурсі до конкурсної комісії подаються такі документи :
1) Заява про участь в конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законо-
давством обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби;
2) Заповнена особова картка ( форма П – 2 ДС ) з відповідними додатками (автобіографія, трудова ді-
яльність);
3) Дві фотокарточки розміром 4 х 5 см. ;
4) Копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудженого на-
укового ступеня, тощо ;
5) Декларацію про майно, доходи, витрати, зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік за формою 
згідно з додатком до Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» ;
6) Копія документа , який посвідчує особу ;
7) Копія військового квитка (для військовозобов’язаних) ;
8) Письмова згода на обробку персональних даних.
Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення за адресою : 
43020, м. Луцьк, вул.. Поліська Січ, 10. Довідки надаються за телефоном 0332 246 – 367. У разі визнання кан-
дидата переможцем конкурсу, він протягом трьох календарних днів надає письмову згоду на проведення 
спеціальної перевірки та медичну довідку про стан здоров’я за формою 133/0, затвердженою МОЗ.


