
Нерухомість

Продам

  Однокімн.кв., просп.Соборності, 3/9-
пов. цегл. буд., 38 кв.м, житловий стан. 
Можливий обмін на двокімн.кв. (050) 
6535891; (097) 8115484

Однокімн.кв., 39.5 кв.м, Луцьк, вул.
Рівненська, 2/9-пов. цегл. буд., плит-

ка, пластикові вікна, від власника. 
(063) 2127873; (067) 7704269; (099) 

2598712

  Однокімн.кв., 33 кв.м, 3/5-пов. цегл. 
буд., будинок 1990р., нова сантехніка 
та труби, металопластикові вікна та 
засклений балкон, вул.Володимирська, 
ремонт, від власника. (067) 6802245; 
(099) 2518601

  Двокімн.кв., просп.Грушевського, 4-й 
поверх, заг.пл.42 кв.м, житл.пл.28 кв.м, на 
стадії завершення капітального ремонту. 
(050) 6857370; (095) 7103769

Трикімн.кв., Луцьк, вул.Кравчука, 
64 кв.м, 2 лоджії, 6/9-пов. буд., 

паркет, плитка в с/в, від власника. 
(050) 1677222; (067) 7704269; (093) 

6977111

  Трикімн.кв., у м.Ковелі, 3/9-пов. цегл. 
буд., 66 кв.м, косметичний ремонт. 
Терміново у зв'язку з переїздом. (067) 
8922318; (050) 1762384

Будинок 70 кв.м, цегляний, усі 
вигоди, Луцьк, вул.Клима Савури, 

р-н Київського майдану, земельна ді-
лянка 0.06га, приватизована, гараж 
з опаленням, сараї, гараж-майстер-

ня 60 кв.м, від власника. (050) 
5196088, 10.00-16.00

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

  Продам. Малий Окорськ, будинок з 
мансардою, на березі озера, 160 кв.м, 
телефон, світло (трифазна лінія), газ, 
вода, опалення, з/д 1.17га, огорожа, сад, 
господарські будівлі, 420000грн. (050) 
6325824

  Дачну ділянку під забудову 0.06га, 
с.Гірка Полонка, поруч є доїзд та комуні-
кації. (050) 9066919; (050) 1542206

Струмівка, вул.Лисенка, 50, будинок 
новий цегляний, стяжка, штукатурка, 
натуральна черепиця, металопласти-
кові вікна і двері, 255 кв.м, є газ, вода, 

електрика, вулиця асфальтована, 
ділянка 0.12га, ціна за домовленістю. 

(099) 0291555

  Дачу, земельна ділянка 0.07га, є заїзд з 
вул.Дубнівської та Рівненської, є будинок 
цегляний, сарай цегляний, хороший сад, 
вода, світло. (066) 7847492

  Забороль, земельну ділянку під за-
будову 0.11га, біля ставка; будматеріали: 
газоблоки, щебінь, цеглу, пісок, ціна до-
говірна. (095) 3467898; (097) 5004056

  Стрільче Горохівського р-ну, 
дерев'яний будинок, з надвірними спо-
рудами, земельна ділянка 0.30га, поруч 
газопровід, можна під дачу, асфальто-
ваний доїзд, 15км від райцентру, ціна за 
домовленістю. (098) 3554818 

  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

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

  Продам. Воротнів, земельна ділянка 
0.37га, приватизовану, 35000грн, Терміно-
во. (066) 9188449

  Велика Городниця (дубнівський на-
прямок), будинок дерев'яний, 69 кв.м, 3 
кімнати, газове опалення, світло, льох, 
сарай, земельна ділянка 0.18га, від 
власника, можлива оплата частинами. 
(095) 8517608

  Обміняю будинок у с.Баківці 110 кв.м, 
після капремонту, ділянка 0.50га та 
трикімн.кв., в центрі Луцька, 4/5-пов. 
цегл. буд., на великогабаритну квартиру 
у Луцьку. Або продам будинок.   (066) 
4355082

 Маневицький р-н, старий дерев'яний 
будинок, поряд дві річки, ліс, приватизо-
ваний, трифазна лінія. Можливий обмін 
на с/г техніку. (096) 6377955

  Кременець, будинок цегляний, вул.Ко-
вельська, є світло, вода, земельна ділянка 
0.25га. (096) 7454157

  Будинок, Луцьк, р-н Львівської, 80 кв.м, 
всі комунікації, земельна ділянка 0.05га. 
(095) 1556601

  Дачу на масиві Промінь, Луцького 
р-ну, є будинок 70 кв.м, надвірні споруди, 
світло, пасіка, приватизована, земельна 
ділянка 0.085га, ціна за домовленістю. 
(095) 3045857

  Крупа, земельну ділянку 0.30га. (050) 
9415507

  Борохів, приватизовану земельну 
ділянку 0.17га, 4км від Луцька, з сторони 
Липин, комунікації поруч, від власника, 
терміново. (063) 4365072; (066) 3771624

  Лище, дві земельні ділянки 0.21га та 
0.15га, поблизу лісу, дуже хороше місце, 
недорого. (098) 5220260

  Яловичі, 20км від Луцька, земельну ді-
лянку 0.80га, поруч ліс. (095) 8391854

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

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

  Великий контейнер, на ринку "Цен-
тральний", ряди "секонд-хенду". Недо-
рого. Терміново. (095) 7040755

  ТОРГОВИЙ ПАВІЛЬЙОН РИНОК 
"ЗАВОКЗАЛЬНИЙ", В ЄВРОРЯДУ (БІЛЯ 
"ЮВАНТА"), 17.5 КВ.М, ТА МАГАЗИН 
В ТЦ "ЮВАНТ" НА 1-МУ ПОВЕРСІ, 34.7 
КВ.М. (050) 5437300

Здам

Здам. В оренду склад 120 кв.м та 
здам або продам офісні приміщен-

ня, у м.Луцьку по вул.Потебні, є  
автостоянка, охорона та комунікації, 
зроблений ремонт. (0332) 260797; 

(050) 3397002

  Здам. Земельну ділянку 0.12 під с/г 
діяльність с.Боратин або можливий 
продаж, ціна за домовленістю. (066) 
7709341

Послуги
  Послуги бухгалтера: звітність під-

приємців до податкової, до пенсійного 
фонду, закриття підприємців, послуги 
бухгалтера для юридичних осіб. (050) 
2082298; (098) 7352237

Ремонт пральних машин-автоматів: 
"Сіменс", "Бош", "Індезіт", "Аріс-

тон", "Кайзер", "Ханса", "Ардо", LG, 
"Самсунг", "Занусі", "Електролюкс", 

AEG та ін. на дому, гарантія. Продаж 
запчастин. (099) 0273489; (095) 

3507374

Супутникове телебачення. Продаж, 
гарантія, сервісне обслуговування. 

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

1980828

Дивани, ліжка, матраци. Констру-
ювання та виготовлення м'яких 

меблів будь-яких розмірів, дизайну 
та функціональності. Реставрація 

м'яких меблів. Гарантія 3 роки. 
(067) 3021203; (063) 6201867

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

  Виготовляємо гаражі будь-яких розмі-
рів: металеві, оцинковані, з кольорового 
металопрофілю. Доставка та встановлен-
ня. (098) 9071417; (095) 7699473

Виготовляємо: дачні будинки, каркасні 
бані, кіоски, павільйони, контейнери, 
битовки, буд. вагончикигаражі, блок-

пости, гаражі та ін. металоконструкції. 
Якісно, надійно, вчасно!!! (095) 

7699473; (098) 9071417

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

  Репетиторсво з німецької мови для 
дошкільнят, учнів 1-4-х класів, м.Луцьк. 
(050) 7309690, Семенова Марія Андріїв-
на, deletedmary@ukr.net

  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
  Ремонт та реставрація бампера та іншої 

автопластмаси, полірування та дрібний 
ремонт кузова. (095) 6004376; (063) 
6808175

 ПРОДАМ. БІО-ДИЗЕЛЬНЕ ПАЛИВО 
(ТЕХНОЛОГІЯ ПЕРЕРОБКИ Б/В РОС-
ЛИННОЇ ОЛІЇ), ЛІТР/7ГРН. (050) 
3782758

  КУПЛЮ. АВТОМОБІЛЬ "МОСКВИЧ", В 
ІДЕАЛЬНОМУ СТАНІ. (099) 4435690

  Продам. ГАЗ-21 "Волга" 1967р., на ходу, 
сірий колір, 7000грн. (099) 3318384

  Продам. ВАЗ-2121 "Нива" 1985р., 1.6л, 
35000грн. (067) 3614149

  Продам. Двигун до "Ауді" або "Фоль-
ксваген", 1.8л, бензин, моноінжектор, 
1994р., 2500грн. (066) 3433824

  Продам. Фіат-Фіорино 1991р., 1.1 бен-
зин, хороший стан, ціна за домовленістю. 
(050) 1523601

  Продам. Тракторну дискову борону. 
(066) 0424163

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

  Продам. Комбайн "Нива", у робочому 
стані. (067) 5255947

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

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

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, куль-

тиватори, сівалки та ін. з Польщі. 
(099) 0834091; (067) 1253737

Будівництво
  Продам. Цеглу б/в, білу та червону, 

шифер, балки, крокви дошки, все б/в, у 
хорошому стані, В мішках та насипом: 
пісок, щебінь, відсів, керамзит та земля 
на вимостку. Можлива доставка на по-
верх, вивіз сміття. (050) 7227271; (096) 
8000567

Робочі дні понеділок-п'ятниця, 8.00-
16.00. Вихідні субота-неділя. (0332) 
290078; (050) 3780078; (098) 0800078

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

РАКУШНЯК КРИМСЬКИЙ. Блоки з 
ракушняку (Крим). Висока якість. 
Міцні, рівні, відбірні. Ціна від ви-

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

  Продам. Пісок крупно дрібнозернис-
тий, щебінь різних фракцій, відсів, цеглу, 
доставка. Вивезу сміття. (050) 9049130; 
(063) 4117874; (097) 5590422

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

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

  Виготовляємо бесідки, від 5000грн, буд-
ки для собак від 400грн, ящики для вазо-
нів від 150грн, туалети садові від 600грн 
та ін. садові меблі. (050) 3785150

  Продам. Щебінь різних фракцій, відсів, 
пісок, цеглу червону, білу; чорнозем, 
торф, земля на вимостку. Можлива до-
ставка. (050) 5299520

(050) 3789372

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

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

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

  Продам. Металочерепицю, металопро-
філь, комплектуючі різних країн-вироб-
ників, широкий вибір, низькі ціни. Заміри, 
кошторис, доставка безкоштовна. (050) 
7015157; (068) 0274679

 Шпали залізобетонні; двотаври, 
металеві труби; дуб кругляк, дошка для 
підлоги. (0332) 757593; (067) 3329246

 Металочерепиця, металопрофіль, 
водостічні системи, комплектуючі, лист 
оцинкований, Польща, Німеччина, Сло-
ваччина, Китай. Заміри, доставка. (050) 
1470845

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

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

  Продам. Дошки соснові, свіжопиляні, 
обрізні та необрізні, балки, крокви, 
брус, рейки. Можлива доставка. (067) 
3614149

  Дахи: євроруберойд, металопрофіль, 
металочерепиця, шифер, ондулін, ремонт 
та перекриття. Встановлення ринв, 
водостоків, підвіконь, снігозатримувачів, 
утеплення горищ, коминів, витяжок. Об-
шивання та перекриття балконів. (050) 
7004314; (098) 8244538; (066) 7995756

  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

  ДАХИ ремонт та перекриття єврору-
беройдом: будинки, квартири, магазини, 
гаражі, склади, дачі, балкони. Металопро-
філь, металочерепиця, ондулін, шифер, 
ринви, козирки, підвіконня. Монтаж та 
доставка. (099) 5633807; (050) 5373648; 
(096) 7685558

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

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

  Ремонтно-покрівельні роботи: 
вкладання металу та бітумної черепиці, 
металопрофілю, утеплення дахів, вста-
новлення водосточної системи, підшивка 
підсофітів. (095) 8948709; (095) 6086156

  ЯКІСНО КЛЕЇМО ШПАЛЕРИ. (067) 
2682538; (066) 4452403

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

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

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

  ВНУТРІШНІ РОБОТИ: МОНТАЖ 
ГІПСОКАРТОНУ, ШТУКАТУРКА, 
ШПАКЛЮВАННЯ, ОБЛИЦЮВАННЯ 
ПЛИТКОЮ, НАСТИЛАННЯ ЛАМІНАТУ, 
КЛЕЄННЯ ШПАЛЕР, РЕМОНТ ЕЛЕКТРИ-
КИ ТА САНТЕХНІКИ. (066) 4291828; 
(066) 7807784

  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

 ДЕМОНТАЖ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ 
ВІКОН І ДВЕРЕЙ БЕЗ ЗАЙВИХ УШКО-
ДЖЕНЬ. РЕСТАВРАЦІЯ ПІДВІКОНЬ 
ТА ВІДКОСІВ. (066) 4291828; (066) 
7807784

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

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

Робота

Працівники на збір полуниць, 
вишень, черешень, 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 продавця в зо-
омагазин зі знанням в акваріумістиці та 
любов'ю до професії. (050) 8884990; 
(099) 6333868

  Набір персоналу: офіціант, кухар, техп-
рацівник, досвід роботи не обов'язковий, 
з/п щотижнева. (066) 6004002

  Потрібні працівники будівельних 
спеціальностей для формування бригад. 
(066) 0903685

  Потрібен на постійну роботу в автомай-
стерню автослюсар з досвідом роботи та 
майстер з компютерної діагностики авто-
мобіля. (0332) 767199; (095) 4020115

  Робота: теплиці парники, ферми, 
м'ясокомбінати, риббаза (різні спеціаль-
ності, з/п висока), с/г роботи, прополю-
вання полуниці, польові роботи, швачки, 
будівельники різних спеціальностей, 
наявність закордонного паспорту, візова 
підтримка.  (050) 7325315; (096) 8708768

  Потрібні працівники для виготовлен-
ня дачних будинків, кіосків, магазинів, 
гаражів та ін. металоконструкцій. (095) 
7699473; (098) 9071417

Візьму на роботу людей для валки 
лісу або бригаду з досвідом роботи 

та тракториста на МТЗ-82, з досвідом 
роботи у лісовому господарстві. 

(067) 3614149

 ОХОРОННА ФІРМА "АРСЕ-
НАЛ" ВІЗЬМЕ НА РОБОТУ У 
М.НОВОВОЛИНСЬК ТА ВОЛОДИМИР-
ВОЛИНСЬКИЙ МОНТАЖНИКІВ ТА 
ІНЖЕНЕРІВ ОХОРОННО-ПОЖЕЖНОЇ 
СИГНАЛІЗАЦІЇ, ОСВІТА СЕРЕДНЯ-СПЕ-
ЦІАЛЬТА ТА ВИЩА. (0332) 789336

  Потрібен на роботу продавець парфу-
мів на ринок "Завокзальний" (Варшав-
ський). (050) 1520001, Ольга

Візьму на постійну або тимчасову 
роботу ШВАЧКУ з досвідом роботи 

на промисловому швейному підпри-
ємстві у м.Луцьк. (0332) 728261, 

9.00-17.00; (050) 5395421

  Візьму на роботу працівника для 
виготовлення корпусних меблів. (050) 
2071082

  Потрібен майстер-перукар з досвідом 
роботи. (095) 2267443

Для партнерської співпраці у 
міжнародну компанію "Forever 

living Produkts" потрібні амбітні та 
цілеспрямовані люди які мріють 
про власний бізнес та фінансову 

незалежність. (050) 6950787; (068) 
8702987, Олена

  Запрошуємо до співпраці водіїв з 
власним а/м на службу таксі, кредиту-
вання обладнання, ліцензійна підтримка. 
(063) 9767049

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

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

  Терміново шукаю доглядальницю для 
хлопця інваліда (30 років), робота подо-
бово. (099) 6411157, Оля; (095) 2197587 

  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! novaship@list.ru

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

 НА РОБОТУ У ПРОДУКТОВИЙ МАГА-
ЗИН ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ, ЗНАННЯ 
КАСОВОГО АПАРАТУ. (095) 1565736
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Вартість політичної реклами в газеті «Відомості» 
Ціна 1 кв см 8,40 грн з ПДВ

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

Боржник: Макаренко М.В. (м.Луцьк, вул.Вавілова, 5/116). ЛОТ № 1. 1/4 частки житло-
вого будинку (літ. А-1) /кімнати 1-7/, загальною площею 10,2 кв. м з надвірними будів-
лями, спорудами та ¼ частки земельної ділянки, площею 0,625 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 – 14295,40 грн. 
без ПДВ.  Гарантійний внесок у розмірі  – 1358,07 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. Торги відбудуться: 25.04.2014 року о 10.00 год. за 
адресою: м.Луцьк, вул.Дубнівська, 36, філія 03 ПП «Нива-В.Ш.». Остаточний термін 
подачі заяв: 22.04.2014 року.  Боржник: Мілінчук І.М. (м.Володимир-Волинський р-н, 
м.Устилуг, вул.Левінцова, 32/2). ЛОТ № 2. 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, що знаходить-
ся за адресою: Володимир-Волинський р-н, м.Устилуг, вул.Грушевського, 11. 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 – 409984,74 грн. без ПДВ.  Гарантійний внесок у роз-
мірі  5 % – 20499,24 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: 25.04.2014 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 № 3. 
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 – 263739,00 грн. без ПДВ.  Гарантійний внесок у розмірі – 34286,07 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 фізичною особою. 
Торги  відбудуться: 25.04.2014 року о 10.00 год. за адресою: смт.Локачі, вул.1 Травня, 1, 
ВДВС Локачинського РУЮ. Остаточний термін подачі заяв: 22.04.2014 року.  Боржник: 
Байчук М.В.  (м.Ковель, вул.Космонавтів, 10). ЛОТ № 4. 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 – 13123,50 грн. 
без ПДВ.  Гарантійний внесок у розмірі – 1706,06 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 за-
боргованості перед  державою. Боржник: Шимчук  В.В.  (м.Ковель, вул.Відродження, 2, 
кім. 104, 105). ЛОТ № 5. 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; перекриття – панель; комунікації – водопостачання, каналізація, центральне 
опалення, газопостачання, електропостачання. Зручності (кухня, туалет, ванна кімна-
та) загального користування. Стартова ціна – 3515,50 грн. без ПДВ.  Гарантійний внесок 
у розмірі – 457,02  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 по лоту № 4-5 відбудуться: 25.04.2014 року о 10.00 год. за адресою: 
м.Ковель, вул.Кармелюка, 4, ВДВС Ковельського МРУЮ. Остаточний термін подачі 
заяв: 22.04.2014 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.


