
Нерухомість

Продам

  Двокімн.кв., р-н ГМ "Там Там", 7/9-
пов. пан. буд., ремонт, пластикові ві-
кна, засклений балкон, с/в обкладений 
плиткою, коридор і ванна - натяжні 
стелі, лічильники води, газу, квартира 
під держохороною. (095) 7493882

  25км від Луцька, будинок, є газ, вода, 
усі надвірні споруди, асфальтоване 
подвір'я, ціна за домовленістю. (050) 
8062883

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

(095) 7448766

  Горохівський р-н, будинок з надвір-
ними спорудами, земельна ділянка 
0.50га, вулиця газифікована, поруч 
ставок. (095) 5289112

  Поблизу с.Промінь, дачу, земельна 
ділянка 0.06га, невеликий буди-
нок 3х3м, є вода, світло в будинку, 
60000грн торг. (066) 6209598

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

 Масив Струмівка, дачу, будинок 
цегляний, двоповерховий, 6 кімнат, 
на 2 входи, земельна ділянка 0.14га, є 
дерева, кущі, підведено газ, воду, світ-
ло, 300м до зупинки. (0332) 259321, 
після 20.00; (095) 5745228

 Масив Озерце, дачу 0.06га, є буди-
ночок, гараж, 2 сараї; земля та будинок 
приватизовані, є дерева, кущі, ціна за 
домовленістю. (050) 8486156

 Масив Промінь, дачу, земельна 
ділянка 0.10га, ціна за домовленістю. 
(0332) 262932; (095) 4326342

  Оздів, земельну ділянку 0.12га, кому-
нікації поруч, асфальтований доїзд, 
ціна за домовленістю. (097) 8472348

  Забороль, земельну ділянку 0.10га, 
приватизовану, ціна за домовленістю. 
(066) 8880442

  Продам. Контейнер з місцем на рин-
ку "Привіз", недорого. (0332) 280441; 
(066) 4759302

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

   Продам. Магазин на ринку "Пів-
нічний", м.Луцька, 10 кв.м, з меблями. 
(095) 4210352

Здам

  Здам. Тимчасівку, Луцьк, р-н 
спиртзаводу, для молодої сім'ї. (095) 
4116579

  Здам. Однокімн.кв. та двокімн.кв., 
р-н 33-го кварталу, подобово. (095) 
7420603; (050) 9401666; (097) 3181145

  Здам. Квартиру ТІЛЬКИ для студен-
тів-заочників. (063) 4575913

Послуги

Утеплення фасадів, монтаж, демон-
таж конструкцій, фарбування, фаса-
дів і дахів, ремонт та герметизація 
міжпанельних швів, миття скляних 

поверхонь, кронування та обрізання 
дерев у важкодоступних місцях.  

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

  Ремонт побутових холодильників, 
морозильних камер, імпортних, 
вітчизняних, заміна компресорів, тер-
мостатів, заправка фреоном, виклик 
майстра платний. (050) 6313413

  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: дачні будинки, 
каркасні бані, кіоски, павільйони, 

контейнери, битовки, буд. вагончи-
кигаражі, блок-пости, гаражі та ін. 

металоконструкції. Якісно, надійно, 
вчасно!!! (095) 7699473; (098) 

9071417

Кредити до 8 000грн без довідки 
про доходи. Безкоштовне і швид-
ке 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

Усунення засмічень, видалення 
жиру, бруду та нальоту. Гарантія 

якості. (050) 7360805; (096) 
4996132

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

Потрібен паспорт та код. Ліц. 
№222 від 17.10.2011р., НБУ. (097) 

8055414; (095) 8817173; (095) 
3000962

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

Вартість: Кухні від 1850грн/пог.м, ша-
фи-купе від 1500грн/пог.м. Договір, 
гарантія. Виїзд дизайнера, розробка 

проекту, доставка, встановлення 
- безкоштовно. Знижка 30% 1.03-

31.03.2014р. (098) 7239028; (099) 
2783674; (093) 8302371

  Репетиторство з англійської мови. 
(050) 2405587; (096) 0317978

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

Автомото

  Куплю. Автомобіль будь-який на 
волинській реєстрації (можливий 
дрібний ремонт). (066) 9262989; 
(066) 4404169

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

  Продам. Трактор Т-25, у м.Луцьку. 
(050) 1669111; (096) 1399028

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

Комбайни зернозбиральні, карто-
плезбиральні, прес-підбирачі, 

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

(066) 8701542 

  Продам. Косарки роторні, кінні, гра-
барки, борони, копачки, культиватори, 
плуги, сівалки, обприскувачі, саджал-
ки. 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. Картоплекопач-
ки дво-, однорядні, нові та б/в; пре-
спідбирачі "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; боро-
ни, косарки роторні, кінні; плуги, 
саджалки, культиватори, сівалки 
та ін. з Польщі. (099) 0834091; 

(067) 1253737

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

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

Будівництво

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

  Продам. Шпали залізобетонні; дво-
таври, металеві труби; дуб кругляк, 
дошка для підлоги. (0332) 757593; 
(067) 3329246

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

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

1659117; (063) 3102170

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

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

3781732, (050)4380766

 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 дрібнозер-
нистий, щебінь різних фракцій, відсів, 
цеглу, доставка. Вивезу сміття. (050) 
9049130; (063) 4117874; (097) 5590422

Кована брама від 3000грн. Кузня 
"Файна ковка". Каталог з цінами 

на сайті www.fayna-kovka.prom.ua 
(050) 2962314; (097) 6139185

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. Пісок, щебінь, відсів, камінь 
різних фракцій, пісок в мішках, цегла 
червона, біла, чорнозем, дрова. 
Доставка. Вивіз будівельного сміття.  
(099) 3374034; (096) 9943100

Продам. Дошку обрізну (фрезу), 
вільхову 1-, 2-го сорту. (067) 

3518655

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

  СВЕРДЛОВИНИ НА ВОДУ. ШВИД-
КО ТА ЯКІСНО. (096) 3918453

  Послуги "бобкетом", розгортаємо 
щебінь, навантажуємо землю, роз-
вантажуємо цеглу, піноблоки, бруківку. 
Земельні роботи гусеничним та коліс-
ним "бобкетом". Послуги евакуатором, 
буром. (050) 8483994

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

Французькі натяжні СТЕЛІ від 
економних до розкішних, екс-

клюзивна комбінація кольорів, 
якісний фотодрук, встановлення 

будь-яких світильників, стельових 
карнизів та поклейка плінту-

сів. Стелями можна пишатися.  
(0332) 269182; (066) 5922882; 

(097) 6808868

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

  Свердловини на воду, насоси, об-
слуговування. (067) 3326421; (050) 
2742458

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

  Виконуємо ремонтно-будівельні ро-
боти: євроремонт, вкладання плитки, 
ламінату, шпаклювання, штукатурка, 
гіпсокартон, поклейка шпалер, усі 
види фасадних робіт, мурування 
камінів, та ін. (068) 6859771; (068) 
0557257; (066) 2928985

  ДАХИ ремонт та перекриття 
євроруберойдом: будинки, квартири, 
магазини, гаражі, склади, дачі, балко-
ни. Металопрофіль, металочерепиця, 
ондулін, шифер, ринви, козирки, під-
віконня. Монтаж та доставка. (066) 
4401148; (096) 7685558

Циклювання підлог; ІЧ опалення 
та інші види; ремонтно-будівельні 
роботи. Продаж пиломатеріалів. 
(099) 2754900; (0332) 285420

  Циклювання (шліфування) підлоги, 
плоскошліфувальною та барабанною 
машинами, вкладання паркету, дошки, 
ламінату; лакування та шпаклювання. 
(066) 1668415; (067) 8043815

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

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

  Заміна труб, лічильників, унітазів, 
умивальників, 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

  Ремонтно-будівельні роботи; шпа-
клюємо стелі та стіни, лицювання плит-
кою, штукатурні роботи, клеємо шпа-
лери, гіпсокартон різної складності, 
декоративні штукатурки, обшиваємо 
вагонкою, вкладання підлоги, ламінат, 
паркетна дошка. (0332) 299602; (066) 
7549017

  Ремонт квартир офісів будинків, де-
коративні штукатурки, послуги елек-
трика, сантехніка. (050) 3399161; 
(050) 0757527

  ВИКОНУЄМО РЕМОНТНО-ОЗДО-
БЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ: ГІПСОКАР-
ТОН, ШПАКЛЮВАННЯ, ФАРБУВАН-
НЯ, ПЛИТКА, ЛАМІНАТ, ВАГОНКА 
ТА ІН., ПОСЛУГИ САНТЕХНІКА ТА 
ЕЛЕКТРИКА, ОПЕРАТИВНО, ЯКІСНО, 
ДОСТУПНО. (099) 2759777; (067) 
1751116

Шпаклюю стіни та стелі. Вкла-
дання керамічної плитки. (067) 

9818598; (066) 6245694

Робота

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

теплиці, м'ясний цех, ферми, 
будівельники, с/г робітники, до-
гляд за садом, з/п висока, житло, 

харчування, візова підтримка 
надається, наявність закорд. 

паспорту. (095) 5566113; (067) 
8100781

  Працевлаштування за кордоном, 
робочі запрошення (6 місяців, рік), Ін-
тернет реєстрація, анкети, страховки. 
Вакансії у Польщі: швачки, будівель-
ники, зварювальники, водії-далеко-
бійники, с/г роботи, ферми та ін. Ліц.
АВ 585191, 10.07.12р., МСПУ. (0332) 
723738 (Луцьк); (099) 3469381

  ВІЗЬМУ НА РОБОТУ ВОДІЯ-ДАЛЕ-
КОБІЙНИКА З ДОСВІДОМ РОБОТИ. 
(050) 6775800
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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: Гончарук В.Є.  (м.Луцьк, вул.Потебні, 35-а/4). ЛОТ № 1. Земельна ділянка для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,1671 га (када-
стровий номер 0722880700:01:001:1485), що знаходиться за адресою: Волинська обл., Луцький р-н, 
с.Боратин. Стартова ціна – 80074,00  грн. без ПДВ.  Гарантійний внесок у розмірі 5 % – 4003,70  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 пога-
шення заборгованості перед  ПАТ «Укрінбанк».  Боржник: Драла О.П.  (Луцький р-н, с.Рованці, вул.
Лугова, 5). ЛОТ № 2. Приміщення чотирирядного телятника (літ. А-1), загальною площею – 1582,80 
кв. м з земельною ділянкою, площею 0,4869 га (кадастровий номер 0722883400:01:002:1737), 
що знаходиться за адресою: Волинська обл., Луцький р-н, с.Липини, вул.Колгоспна, 17. Група 
капітальності  - ІІ; кількість поверхів – І; площа забудови – 1711,30 кв. м; об’єм – 8865,0 куб. см; 
фундамент – бетонний стрічковий; стіни та перегородки – цегла, блоки; перекриття – з/б панелі; 
покрівля – суміщена; підлога – бетонна; вікна – створ часті; комунікації – електропостачання. 
Фізичний знос – 36 %.Стартова ціна – 1072026,00  грн. без ПДВ.  Гарантійний внесок у розмірі 5 % 
– 53601,30  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 «Райффайзен Банк Аваль». Боржник: Волинкін 
О.М.  (м.Луцьк, вул.Кравчука, 16/28). ЛОТ № 3. Земельна ділянка для будівництва та обслуговуван-
ня житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,1000 га (кадастровий номер 
0722880700:04:001:1756), що знаходиться за адресою: Волинська обл., Луцький р-н, с.Рованці. 
Стартова ціна – 49500,00  грн. без ПДВ.  Гарантійний внесок у розмірі 5 % – 2475,00  грн. без ПДВ, 
вноситься на поточний рахунок № 26008228003200 в АКІБ «УкрСиббанк», МФО 351005, код ЄД-
РПОУ 33668915, одержувач – ПП «Нива-В.Ш.». Майно реалізується за кошти і в рахунок погашення 
заборгованості перед  ПАТ «Дельта Банк». Боржник: Калькова Т.П.  (м.Луцьк, вул.Кравчука, 16/28). 
ЛОТ № 4. Земельна ділянка для будівництва та обслуговування житлового будинку, господар-
ських будівель і споруд, площею 0,1000 га (кадастровий номер 0722880700:04:001:1755), що 
знаходиться за адресою: Волинська обл., Луцький р-н, с.Рованці. Стартова ціна – 50300,00  грн. без 
ПДВ.  Гарантійний внесок у розмірі 5 % – 2515,00  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 «Дельта 
Банк». Боржник:  Вознюк А.А.  (Луцький р-н, с.Підгайці, вул.Гоголя, 25). ЛОТ № 5. Житловий будинок 
(літ. А-2), загальною площею – 271,9 кв. м з надвірними будівлями (вбиральня-В) та земельна 
ділянка для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 
площею 0,1050 га (кадастровий номер 0722884800:01:001:2564), що знаходиться за адресою: Во-
линська обл., Луцький р-н, с.Підгайці, вул.Гоголя, 25. Рік побудови - 2007, будинок без внутрішнього 
оздоблення та комунікацій; фундамент – бетонний стрічковий, стіни – цегла; перекриття – з/б; 
покрівля – металочерепиця; підлога – цемент; комунікації – опалення, електроосвітлення, водо-
постачання, газопостачання, каналізація. Фізичний знос – 41 %. Стартова ціна – 550144,00 грн. без 
ПДВ.  Гарантійний внесок у розмірі 5 % – 27507,20  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 ПАТ «ОТП Банк». 
Боржник:  Якубчук  П.М.  (Луцький р-н, с.Лище, вул.Підгаєцька, 47). ЛОТ № 6. ½ частини незаверше-
ного будівництвом житлового будинку та земельної ділянки, площею 0,3571 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку і господарських будівель та ведення особистого підсобного 
господарства, що знаходиться за адресою: Волинська обл., Луцький р-н, с.Лище, вул.Підгаєцька, 
47. Фундамент – моноліт; стіни та перегородки – цегла; перекриття – суміщене, з/б панелі; дах 
– односхилий, руберойд, металочерепиця; отвори – дерев’яні, метало пластикові; комунікації – 
електроосвітлення, водопостачання, газопостачання, каналізація. Стартова ціна – 465225,00 грн. 
без ПДВ.  Гарантійний внесок у розмір – 60479,25  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 фізичною особою. 
Торги по лоту 1-6 відбудуться: 21.03.2014 року о 09.00 год. за адресою: м.Луцьк, вул.Дубнівська, 36, 
1-й поверх, філія 03 ПП «Нива-В.Ш.». Остаточний термін подачі заяв: за годину до початку торгів. 
Боржник: Штумбурський Р.В.  (м.Нововолинськ, вул.Сонячна, 7/1). ЛОТ № 1. 1/4 частина двокім-
натної квартири, загальною площею 47,7 кв. м, що знаходиться за адресою: м.Нововолинськ, вул.
Сонячна, 7/1. Квартира знаходиться на 1-му поверсі 2-х поверхового будинку. Стіни – цегла; пере-
криття – дерев’яні балки; вікна та двері – дерев’яні; підлога – дошка; комунікації – водопостачання,  
опалення, газопостачання, електропостачання. Стан квартири задовільний.  Стартова ціна – 
24026,00 грн. без ПДВ.  Гарантійний внесок у розмірі – 3123,38 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  
фізичною особою. Торги  відбудуться: 21.03.2014 року о 10.00 год. за адресою: м.Нововолинськ, 
вул.Винниченка, 14, ВДВС Нововолинського МУЮ. Остаточний термін подачі заяв: 18.03.2014 
року. Боржник: Байчук М.В.  (м.Ковель, вул.Космонавтів, 10). ЛОТ № 2. Житловий будинок (літ. А-1), 
загальною площею 52,7 кв. м, житловою – 13,4 кв. м, що знаходиться за адресою: Ковельський р-н, 
с.Тойкут,  вул.Нова, 8. Рік побудови – 1950, являє стару будівлю, стан незадовільний, системами 
комунікацій не забезпечений. Стартова ціна – 19685,25 грн. без ПДВ.  Гарантійний внесок у розмірі 
– 2559,09 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  державою. Боржник: Шимчук  В.В.  (м.Ковель, вул.Від-
родження, 2, кім. 104, 105). ЛОТ № 3. 1/3 частки житлового приміщення з двох кімнат в гуртожитку, 
загальною площею 23,6 кв. м, що знаходиться за адресою: м.Ковель, вул.Відродження, 2, кв.104, 
105. Об’єкт знаходиться на 1-му поверсі 5-ти поверхового будинку. Стіни – панель; перекрит-
тя – панель; комунікації – водопостачання, каналізація, центральне опалення, газопостачання, 
електропостачання. Зручності (кухня, туалет, ванна кімната) загального користування. Стартова 
ціна – 5273,25 грн. без ПДВ.  Гарантійний внесок у розмірі – 685,53  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  фізичними особами. Торги  відбудуться: 21.03.2014 року о 10.00 год. за адресою: м.Ковель, 
вул.Кармелюка, 4, ВДВС Ковельського МРУЮ. Остаточний термін подачі заяв: 18.03.2014 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. 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. 

Волинський аукціонний центр проводить аукціон з продажу майна:
лот І – автомобіль УАЗ-3909, 1996 р.в., реєстраційний № 8200 ВНО. Об’єм двигуна 
– 2445 см3, пробіг – 69055 км., колір – зелений, тип – легковий вантажопасажир-
ський. Первісна вартість – 24035,00 грн., сума зносу – 24035,00 грн., залишкова 
вартість  – 0,00 грн. Автомобіль технічно не справний: кузов - пошкоджений коро-
зією, кабіна – деформована, двигун - несправний, двигун – неробочий, диски ко-
ліс – частково зруйновані, ресори – дефекти, передня вісь – зруйнована, механізм 
рульового управління – зруйнований, радіатор – зруйнований, крила, підніжки, 
капот – корозія, скло, акомулятор, амортизатори, головний гальмівний циліндр 
– зруйновано. Початкова ціна – 4490,00 грн. Балансоутримувач: Волинський об-
ласний центр здоров’я. Код ЄДРПОУ – 02006662. Грошові кошти в розмірі 449,00 
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. 
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 18.00. год. за місцем його знаходження.


