
Нерухомість 

Продам

  Двокімн.кв., в центрі, просп.Волі, 8-а, 43 
кв.м, балкон, підвал. (050) 5395710

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

Будинок 70 кв.м, усі вигоди, Луцьк, 
вул.Клима Савури, р-н Київського 

майдану, земельна ділянка 0.06га, га-
раж, сараї, гараж-майстерня 60 кв.м,  

(050) 5196088, 10.00-16.00

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

  28км від Луцька по рівненській трасі, 
будинок цегляний, у хорошому стані, 
надвірні споруди, газ, вода, земельна ді-
лянка 0.60га, садок, асфальтований доїзд. 
(050) 5913678; (050) 9693688

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

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

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

  Забороль, земельну ділянку 0.10га, 
рівну, поруч ліс, 350м від траси, асфаль-
тований доїзд, на ділянці світло, власник. 
(098) 4252187

  Литовеж Іваничівського р-ну, будинок 
цегляний, 10х9м, земельна ділянка 0.33га, 
сад. (066) 1708171; (093) 1522471; (068) 
0471605

Дерно, Ківерцівського р-ну, будинок 
газифікований з надвірними спору-

дами, є хлів, льох, криниця, земельна 
ділянка 0.50га, приватизована, є всі 

документи. (099) 6290670; (093) 
3824585

  Забороль, земельну ділянку 0.10га, під 
забудову, на початку села, 200м від траси, 
поруч всі комунікації, терміново. (095) 
5233785

  Приватизовану, земельну ділянку 
0.15га, смт.Рокині, Луцького р-ну (р-н 
школи). (098) 2680485

Луцьк, 500м від гот. "Лучеськ", 
земельну ділянку 0.25га, комуні-

кації поряд. (067) 3320824; (099) 
2683796

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

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

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

  Гараж приватизований, кооп."Стир-3", з 
підвалом, зручний під'їзд, цілодобова охо-
рона, відеонагляд, ціна за домовленістю. 
(0332) 255956; (096) 1452677

  Гараж цегляний кооп."Мрія", р-н рибба-
зи, ціна за домовленістю. (050) 6664778

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

  Продам. Гараж цегляний, 
кооп."Будівельник-3", вул.Ківерцівська. 
(066) 9579524

  Продам. Гараж кооп."Транспорт-1", під-
вал, світло, охорона, ціна за домовленіс-
тю. (0332) 240075; (098) 5333622

  КУПЛЮ земельну ділянку в с.Рованці, 
навпроти заправки, без посередників, 
недорого, (швидкі гроші). (050) 5984814; 
(050) 5815682

Здам
  Візьму працюючу дівчину на підселен-

ня, в кімнату, р-н "Завокзального" ринку. 
(096) 6394430; (095) 4219941

  Подобово у Луцьку: одно-, дво-, три-
кімн.кв., в центрі міста, з євроремонтом, 
побутова техніка, WI-FI, кабельне TV, недо-
рого. Надаються звітні документи. (066) 
7288014; (068) 7254127

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

  Здам. Квартиру ТІЛЬКИ для студентів-за-
очників. (063) 4575913

  Здам двокімн.кв., центр Луцька (старий 
польський будинок). (099) 0733960

Послуги

Дивани, ліжка, матраци. Конструю-
вання та виготовлення м'яких меблів 
будь-яких розмірів, дизайну та функ-

ціональності. Реставрація м'яких 
меблів. Гарантія 3 роки. (067) 

3021203; (063) 6201867

Пам’ятники. Виготовлення, встановлен-
ня, гарантія, розстрочка без переплати, 
догляд. м. Луцьк, вул. Б. Хмельницького, 

34. (0332) 28-50-31; (0332) 28-72-28; 
(097) 323-90-75

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

Ремонт пральних машин-автоматів: 
"Сіменс", "Бош", "Індезіт", "Арістон", 
"Кайзер", "Ханса", "Ардо", LG, "Сам-

сунг", "Занусі", "Електролюкс", AEG та 
ін. на дому, гарантія. Продаж запчас-
тин. (099) 0273489; (095) 3507374

  Ремонт побутових холодильників, мо-
розильних камер, імпортних, вітчизняних, 
заміна компресорів, термостатів, заправ-
ка фреоном, виклик майстра платний. 
(050) 6313413

  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"

Ландшафтний дизайн: озеленення, 
альпінарії, квітники, декоративні во-
дойми, струмки, водоспади. Сучасні 

технології, індивідуальний підхід, 
якісно. Консультація безкоштовна. 
(068) 0098705; (066) 4445751; (097) 

8078341

  Вантажні перевезення мікроавтобусом 
"Мерседес-Бенц" по Луцьку та області, до 
2.5т, недорого. (099) 2578069, Павло

  Послуги автокраном, 10т. Вантажні 
перевезення а/м до 2т. (050) 9053159

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, якісно за 
розумну ціну. (066) 0421517

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

Супутникове телебачення. Продаж, 
гарантія, сервісне обслуговування. 

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

1980828

Вартість: Кухні від 1850грн/пог.м, шафи-
купе від 1500грн/пог.м. Договір, гаран-
тія. Виїзд дизайнера, розробка проекту, 
доставка, встановлення - безкоштовно. 
Знижка 30% 1.03-31.03.2014р. (098) 
7239028; (099) 2783674; (093) 8302371

Виготовляємо: дачні будинки, каркасні 
бані, кіоски, павільйони, контейнери, 
битовки, буд. вагончики, гаражі, блок-
пости, гаражі та ін. металоконструкції. 

Якісно, надійно, вчасно!!! (095) 
7699473; (098) 9071417

Утеплення фасадів, монтаж, демонтаж 
конструкцій, фарбування, фасадів і 

дахів, ремонт та герметизація міжпа-
нельних швів, миття скляних поверхонь, 
кронування та обрізання дерев у важко-

доступних місцях.  (066) 0000547; 
(097) 7687775; (098) 6818857

Автомото
  Зварювально-рихтувальні роботи, фар-

бування, полірування, ремонт бамперів, 
антикорозійна обробка, форма оплати 
будь-яка. (099) 7541615; (067) 7473739, 
Луцьк вул.Островського, 16

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

  Продам. Фіат-Тіпо "Fiat-Tipo" 1.4л, бен-
зин, зелений, хетчбек, 1993р., у хорошому 
стані, ц/з, після капремонту, 28000грн, 
торг. (099) 7915900

  Продам. Деу-Ланос, по запчастинах, 
м.Луцьк. (066) 6911154; (098) 2678020; 
(093) 1179353

  Продам. Трактори Т-25 1980-2000р., 
пригнані, з Польщі, у хорошому стані. 
Плуги, культиватори, можлива доставка.  
(067) 3610506; (067) 2862999

  Продам. Трактор МТЗ-80 1992р., мала 
кабіна, двигун Д-240; патрон токарний 
300, з зворотніми кулачками; КПП, блок 
циліндрів, головка та ін. до МТЗ-80 та 
радіатор до ЗІЛ-130. (099) 7359139; (098) 
5169673

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

  Продам. Причіп тракторний 2ПТС-4, 
ємкість металеву, 4 куб.м. (067) 3919790; 
(095) 6057399

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

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

  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 від-
мінному 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

Комбайни зернозбиральні, картоплез-
биральні, прес-підбирачі, картопле-
копачки, трактори, косарки та інша 

техніка. (067) 3910253; (066) 8701542 

Будівництво

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

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

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

(050)4380766

  Виготовляємо бесідки, від 5000грн, 
будки для собак від 400грн, ящики для ва-
зонів від 150грн, туалети садові від 600грн 
та ін. садові меблі. (050) 3785150

Блоки будівельні (стінові, для огоро-
жі, перестінні), "рваний камінь", 
бруківку, залізобетонні огорожі, 

бетонні каналізаційні люки, сходи та 
інші бетонні вироби. Висока якість, 

доставка. (0332) 290078; (050) 
3780078; (098) 0800078

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

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

  Продам. Пісок, щебінь, цеглу, відсів, 
глину, чорнозем, дрова, гній, жом, землю 
на вимостку; вивіз будівельного сміття. 
(050) 6097986; (098) 9125884

 ПРОДАМ. ПІНОБЛОКИ 20Х30Х60, 
12Х30Х60 ТА ШЛАКОБЛОКИ. МОЖЛИ-
ВА ДОСТАВКА. (067) 7282946; (099) 
4451353

Кована брама від 3000грн. Кузня "Файна 
ковка". Каталог з цінами на сайті www.
fayna-kovka.prom.ua (050) 2962314; 

(097) 6139185

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

  СВЕРДЛОВИНИ НА ВОДУ. ШВИДКО 
ТА ЯКІСНО. (096) 3918453

  Продам. Цеглу, пісок, щебінь, відсів, 
глину, чорнозем, дрова, гній, жом, землю 
на вимостку; вивіз будівельного сміття. 
(066) 7181178; (066) 7181172

  Продам. Пісок, щебінь, відсів, камінь 
різних фракцій, пісок в мішках, цегла чер-
вона, біла, чорнозем, дрова. Доставка. Ви-
віз будівельного сміття.  (099) 3374034; 
(096) 9943100

  Продам. Металочерепицю, металопро-
філь, комплектуючі різних країн-вироб-
ників, 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

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

  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

 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 ви-

робника. Доставка. (068) 1659117; 
(063) 3102170

  Продам. Щебінь різних фракцій, відсів, 
пісок, цеглу червону, білу; чорнозем, 
торф, земля на вимостку.

 Можлива доставка. (050) 5299520

  Продам. Рядову цеглу, нову та б/в; ще-
бінь, пісок, каміння різного типу, шифер та 
панелі ПКЖ, б/в. (050) 9053159

  Продам. Пісок, щебінь, відсів, з достав-
кою. (050) 3381564; (098) 7585943

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

  Ремонтно-будівельні роботи: шпаклю-
вання, монтаж гіпсокартону, ламінат, 
фарбування, лицювання плиткою, віднов-
лення відкосів, клеєння шпалер, вагонка, 
вкладання піщаного каменю, послуги 
електрика. (095) 0376571

  Ремонтно-будівельні роботи; шпаклю-
ємо стелі та стіни, лицювання плиткою, 
штукатурні роботи, клеємо шпалери, 
гіпсокартон різної складності, декора-
тивні штукатурки, обшиваємо вагонкою, 
вкладання підлоги, ламінат, паркетна 
дошка. (0332) 299602; (066) 7549017

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

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

  Послуги сантехніка.  (050) 8329361

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

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

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

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

Робота

Працівники на збір яблук, помідорів, 
огірків, грибів, парники, теплиці, 

м'ясний цех, ферми, будівельники, 
с/г робітники, догляд за садом, з/п 
висока, житло, харчування, візова 

підтримка надається, наявність 
закорд. паспорту. (095) 5566113; 

(067) 8100781

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

  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

  Потрібен на роботу бармен. (050) 
6206045

  В кафетерій потрібні: офіціанти, кухарі, 
бармени, адміністратор, прибиральниця.  
(099) 6373869; (099) 7910735 

  Потрібна доглядальниця за людиною 
похилого віку з проживанням у сільській 
місцевості, розгляну різні варіанти. 
(050) 9913137

Салон-перукарня "МиЛена" запро-
шує на роботу перукарів з досвідом 
роботи та майстра манікюру. (095) 

4758570

  Потрібна хатня робітниця (приготуван-
ня їжі, прибирання, прасування), 8.00-
17.00, понеділок-п'ятниця, 1500-2000грн 
(від якості). (050) 3781243

 ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ У ПРОДУКТО-
ВИЙ МАГАЗИН, РОБОТА ПО ТИЖНЯХ, 
З/П 1800ГРН, М.ЛУЦЬК. (050) 
6635653

  Потрібні на роботу: бармен, адміні-
стратор, офіціанти, кухар та музичний 
колектив, з досвідом роботи. (0332) 
255298; (095) 4580758
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Вартість політичної реклами в газеті «Відомості» 
Ціна 1 кв см 8,40 грн з ПДВ

Шановні споживачі! 
У будь-якому відділенні поштового зв’язку  жителі та гості Волинської облас-
ті мають змогу  купити квитки на потяг, автобус або літак Для цього необхід-
но повідомити працівнику  поштового зв’язку дату поїздки, що планується, 
пункт  відправлення та прибуття. У свою чергу працівник  надає пасажиру 
відомості про можливі варіанти  перевезення (номери та назви рейсів, час 
відправлення  та прибуття, вартість квитка, кількість вільних місць тощо). 
Після визначення пасажиром варіанта маршруту й оплати поїздки  пошто-
вим переказом працівник видає споживачеві бланк-замовлення, де  зазна-
чаються реквізити поїздки. Запрошуємо скористатися нашими послугами! 

Волинська дирекція УДППЗ «Укрпошта»

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

Боржник: Макаренко М.В. (м.Луцьк, вул.Вавілова, 5/116). ЛОТ № 1. 1/4 частки житлового будинку (літ. А-1) /кімнати 
1-7/, загальною площею 10,2 кв. м з надвірними будівлями, спорудами та ¼ частки земельної ділянки, площею 
0,12 га, що знаходиться за адресою: Волинська обл., Луцький р-н, с.Боратин, вул.Стирова, 3. До складу об’єктів 
будинковолодіння входять: житловий будинок з прибудовою (А-1), сарай-гараж (Б-1), сарай (гараж) (б), вбиральня 
(Г), земельна ділянка, площею 0,12 га. Фундамент – бутобетон ний, стрічковий; стіни та пере стінки – цегляні та 
шлакоблочні,   перекриття – дерев’яне; покрівля – шифер; підлога – дошки; комунікації – електропостачання, 
опалення від котла, водопостачання через колодязь. Стартова ціна – 20422,00 грн. без ПДВ.  Гарантійний внесок 
у розмірі  – 1940,09 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: Кулаксізова М.Й. (м.Луцьк, вул.Садовського, 33/1). ЛОТ № 2. 65/100 
частини житлового будинку (літ. А-1) з надвірними будівлями та спорудами, загальною площею 121,6 кв. м, 
житловою 78,1 кв. м, що знаходиться за адресою: Волинська обл., м.Луцьк, вул.Садовського, 33. Об’єкт являє 
собою частину одноповерхового будинку з частиною надвірних будівель та споруд, а саме: частина хліву - літня 
кухня (Б-1), хлів (61, 62), гараж (В-1), оглядова яма (в), частина огорожі (1-2).  Фундаменти – бетон; стіни – цегла,   
перекриття – дерево; покрівля – шифер; підлога – дошки; комунікації – газопостачання, водопостачання, 
електропостачання, каналізація. Стартова ціна – 132771,80 грн. без ПДВ.  Гарантійний внесок у розмірі  – 17260,34 
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. Остаточний термін подачі заяв: 01.04.2014 року. Боржник: Байда А.В.  (Луцький р-н, 
с.Зміїнець, вул.Ставкова, 7). ЛОТ № 3. 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 – 90900,00  грн. без ПДВ.  Гарантійний внесок 
у розмірі – 4545,00  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 № 4. 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, водопостачання, 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 – 13210,20  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 КБ 
«Надра». Торги  по лоту № 1-4 відбудуться: 04.04.2014 року о 09.00 год. за адресою: м.Луцьк, вул.Дубнівська, 36. 
Остаточний термін подачі заяв: за годину до початку торгів.  Боржник: Єрмак О.Г. (Ківерцівський р-н, с.Веснянка, 
вул.1-го Травня, 21-А). ЛОТ № 5. Земельна ділянка для будівництва та обслуговування житлового будинку, гос-
подарських будівель та споруд (кадастровий номер 0721883602:001:0070), площею – 0,2000 га, що знаходиться 
за адресою: Волинська обл., Ківерцівський р-н, с.Веснянка,  вул.1-го Травня, 21-А.  Стартова ціна – 32756,00 
грн. без ПДВ.  Гарантійний внесок у розмірі  5 % – 1637,80 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  ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс». 
Торги відбудуться: 04.04.2014 року о 09.00 год. за адресою: м.Ківерці, вул.Шевченка, 6, ВДВС Ківерцівського РУЮ. 
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 при-
людних 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 терито-
ріальної громади Іваничівського району Волинської області.

Продавець — Іваничівська районна рада Волинської області, код ЄДРПОУ – 
20133163.
лот І – частина бувшого приміщення терапевтичного відділення Іваничівської 
ЦРЛ, загальною площею 167,4кв.м. (приміщень з №9 по №13, з №16 по №21, з №28 
по 30 включно) 
Місцерозташування – вул. Грушевського, буд.34 д, смт. Іваничі, Волинської області.
Рік побудови – 1970, кількість поверхів – 2, тип будівлі по капітальності – І, за-
гальна площа – 167,4 кв.м. ,  літера А-2, а саме приміщення: №9 – заг.пл. 13,7 кв.м..; 
№10 – заг.пл. 10,6 кв.м.; № 11 – заг.пл. 10,5 кв.м.; №12 – заг.пл. 17,2 кв.м.; №13 – заг.
пл. 21,8 кв.м.; №16 – 11,3 кв.м.; №17 – заг.пл. 16,9 кв.м.; № 18 – заг.пл. 14,7 кв.м.; №19 
– заг.пл. 9,0 кв.м.; №20 – заг.пл. – 6,2 кв.м.; №21 – заг.пл. – 32,5 кв.м.; №28 – заг.пл. 1,0 
кв.м.; №29 – заг.пл. – 1,0 кв.м.; №30 – заг.пл. 1,0кв.м.
Конструктивні елементи: фундаменти – бутобетон; стіни, перегородки – цегляні; 
перекриття – з/бетонне; підлога – цементна; покриття – шифер; вікна – ствірні; 
двері – однопільні; оздоблювальні роботи – штукатурка; інженерне облаштуван-
ня – електрика. Середньозважений фізичний знос – 48,40%.
Початкова ціна лоту – 69828,00 грн. без урахування 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 6983,00 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 “Во-
линський 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). 


