
Нерухомість

Продам

  Двокімн.кв., р-н вул.Рівненської, заг.
пл.53.5 кв.м, ремонт, меблі, автономне 
опалення, 3/4-пов.  буд., побутова тех-
ніка від власника, 564000грн. (095) 
6764785; (050) 1757388

  Двокімн.кв., просп.Грушевського, 
4-й поверх, заг.пл.42 кв.м, житл.пл.28 
кв.м, капітальний ремонт (електрика, 
вода, вікна, плитка). (050) 6857370; 
(095) 7103769

Трикімн.кв., ринок "Північний", 
6/9-пов. буд., євроремонт, лоджії 
засклені, дубовий паркет, окрема 

кладовка, плитка, кімнати ізо-
льовані. Терміново, від власника 
хороший торг. (050) 1677222; 

(067) 7704269; (063) 2127873

  Трикімн.кв., вул.Винниченка, 5/5-
пов. цегл. буд., перепланування, ре-
монт, кондиціонер, балкон засклений, 
зроблений дах, частково вмебльовану, 
500000грн. Власник. (066) 7451855; 
(068) 8488455

  Продам. Трикімн.кв., вул.Ковельська, 
котеджного типу, 103 кв.м + гараж, два 
підвали та земельна ділянка. (097) 
5410941

  Чотирикімн.кв., великогабаритну, 
130 кв.м, просп.Собороності, 5-й пов., 
євроремонт, авт. опалення, конди-
ціонери, лоджія і балкон засклені та 
утеплені, під охороною, є гараж 26 
кв.м,  вис.4.5м, під охороною, підвал. 
(095) 7438198

 Малий Окорськ, будинок з ман-
сардою, на березі озера, 160 кв.м, 
телефон, світло (трифазна лінія), газ, 
вода, опалення, з/д 1.17га, огорожа, 
сад, господарські будівлі, 480000грн. 
(050) 6325824

  Смт.Рокині, Луцького р-ну (р-н 
школи), приватизовану земельну 
ділянку 0.15га (24х60м), під забудову, 
світло - 70м, газ- 300м, школа, дитсадок 
сільрада- 500м, 50000грн. Власник. 
(098) 2680485

  15км від Луцька, будинок, 2 кімнати, 
коридор, комора, підвал, садок, 
земельна ділянка 0.35га, на подвір'ї 
колонка, газ поруч. (095) 7446613; 
(099) 5133123

  Боголюби, дві земельні ділянки 
по 0.11га, з документами. Терміново. 
(095) 1854343

  С.Боратин, земельну ділянку 0.24га, 
0.12га, приватизовану, під житлову 
забудову, зручний доїзд, комунікації, є 
сусіди, від власника. (099) 7777718

  Боратин, земельну ділянку, асфаль-
тований доїзд, газ, вода, світло поруч, 
168000грн. (095) 0709919

  Забороль, земельну ділянку 0.23га, 
приватизовану, біля дороги, в р-ні 
школи, є газ, світло, вода. (095) 
6526372

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

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

  Гараж металевий, в 
кооп."Автомобіліст-3", вул.Карпенка-
Карого, поблизу ринку "Завокзальний", 
підвал на весь гараж, можливість 
добудови з розширенням, 50000грн. 
(066) 3502181; (095) 5228182

Продам. Торговий павільйон 
ринок "Завокзальний", в євроряду 
(біля "Юванта"), 17.5 кв.м та мага-
зин в ТЦ "Ювант" на 1-му поверсі, 

34.7 кв.м. (050) 5437300

 Магазин продуктовий у с.Боголюби 
(лікарня). (099) 5619869

  Продам бутік на ринку "Північний", 
можна з товаром. (097) 7675655; 
(093) 8478617, Володимир

Рибне господарство 11га, 25км 
від Луцька, стави зариблені 100%. 

Можливий обмін на автомобілі, 
розгляну варіанти. + є жилий 
будинок з вигодами. (096) 

6359139

Здам

  Візьму на підселення в окрему 
кімнату в двокімн.кв., 1-2 працюючих 
хлопців, без господаря та посередни-
ка, вул.Кравчука. (095) 3512431

  Трикімн.кв., Луцьк, 33-й квартал, 
частково вмебльовану, 2000грн + 
комунплатежі, передоплата, від влас-
ника. (067) 2584223; (099) 4853118

  Здам. На тривалий термін трикімн.
кв. р-н ЛПЗ, біля маг."Вопак" (марш-
рутка №10, 11, 9, 28), євроремонт, 
вмебльовану, холодильник, плита 
газова, кухня, пластикові вікна, два за-
склені балкони, ліфт працює, Інтернет, 
телефон, супутникове TV, 3000грн + 
комунпослуги. (095) 8772688

  Здам. Однокімн.кв., на тривалий тер-
мін, вмебльовану у відмінному стані, 
р-н залізн. вокзалу. (095) 9330049

  Здам. Двокімн.кв., частково вмеб-
льовану, вул.Кравчука, на тривалий 
термін. (0332) 261139; (095) 8250755

  ЗДАМ. КВАРТИРИ ПОДОБОВО, 
ПОТИЖНЕВО, ПОМІСЯЧНО, ДОБА 
ВІД 140ГРН, Р-Н ГМ "ТАМ-ТАМ", (НО-
ВОБУДОВИ). (066) 1505026

  Візьму на квартиру одного хлопця, 
чесного, порядного, бажано студента, 
без шкідливих звичок, 33-й квартал. 
(099) 6465730

  Здам. Двокімн.кв., можна студентам 
або сім'ї без дітей, просп.Волі, (поблизу 
зубної поліклініки). (066) 2684064

В оренду виробничо-складські 
приміщення площею 100-350 

кв.м. Бокси для ремонту автомобі-
лів. Зручний доїзд, охорона, ціна 
від 10грн/кв.м.  (050) 3782022

Здам. В оренду два перукарських 
місця в салоні краси, усі зруч-

ності + пральна машина. (099) 
4021511; (066) 6257317 

Послуги

  Лікбез з нутріціології (наука про 
харчування). Запрошуємо на заняття 
за тематикою: "Принципи правильного 
харчування", "Оцінка індивідуального 
харчового статусу", "Нормалізація ваги 
методом раціонального харчування" 
та ін. (066) 7673855; (063) 6861243

Усунення засмічень, видалення 
жиру, бруду та нальоту. Гарантія 

якості. (050) 7360805; (096) 
4996132

ПАМ’ЯТНИКИ.
Виготовлення, встановлення, 

художнє оформлення.
Гарбо, базальт, граніти.

Вироби з каменю: каміни, підві-
коння, сходи, лицювальна плитка, 

столешниці.  (067) 420 47 01, 
(067) 500 13 81, (0332) 24 25 94

Надаємо інформацію щодо про-
грами AU-PAIR (робота няні за  за 
кордоном). Повний юридичний 

супровід, підбір, допомога в 
оформленні документів. (099) 

1979351; (095) 4650187 

 НАДАЮ ПОСЛУГИ ПО КОПАННЮ, 
ЧИЩЕННЮ ТА РЕМОНТУ КРИНИЦЬ, 
ПРАЦЮЮ ШВИДКО, ЯКІСНО, Д/Р ПО-
НАД 180 КРИНИЦЬ. (095) 6772326, 
ВАЛЕРІЙ

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

Весільне відео. Відеозйомка 
FullHD, монтаж, запис. (097) 

3072393; (050) 1668519

Супутникове телебачення. Продаж, 
гарантія, сервісне обслуговування. 

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

1980828

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

Відпочинок на березі Чорного 
моря, смт.Затока, база відпочику 

зі зручностями. Перевезення 
комфортабельними автобусами. 

Вартість путівки 1790грн. Ліц. 
АГ№587009, від 22.06.2011р. 
(0332) 724762; (099) 4811051; 

(099) 4811051

  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"

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 корпусних меблів (заміна де-
талей, фурнітури, регулювання): шафи-
купе, кухні вітальні та ін.; встановлення 
та підключення, пральних, посудомий-
них машин, газових поверхонь. (066) 
6276665

  Скошування трави, бур'янів, різної 
величини, обприскування гербіцидом 
від зілля (хімія замовника). Порізка 
дров. Ел/зварювальні роботи (електро-
ди). (066) 1468931; (096) 8754749

Автомото

  Куплю. Автомобіль Мерседес, Ауді, 
БМВ, Фольксваген-Гольф та будь-який 
на волинській реєстрації (можливий 
дрібний ремонт). (050) 9577838

  Продам. Рено-9, на ходу на запчасти-
ни. (050) 9577838

  Ремонт двигунів та КПП до мото-
блоків та китайських тракторів та ін. 
мототехніки. (095) 3556472; (068) 
7258827

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

  Продам. Форд-Фієста 1990р., газ, на 
ходу, без документів, 5000грн. (050) 
6650980

  Куплю причіп до легкового а/м 
в будь-якому стані з документами. 
(067) 7011703; (095) 7435783

Комбайни зернозбиральні, карто-
плезбиральні, прес-підбирачі, 

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

(066) 8701542 

  Продам. УАЗ-451 нова гума та дви-
гун, в/п 3т. (050) 5003333

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

Будівництво

  Продам. Штукатурний насос, 4 куб., 
новий. (050) 5003333

  Продам. Цеглу, шифер, плити ПКЖ, 
перемички все б/в. Свіжопиляні до-
шки, балки, крокви та ін. Можлива до-
ставка. (095) 7000468; (067) 3925262

Цегла рядова М-100, цемент і 
газоблоки. Доставка. Низька ціна. 
(050) 7166323; (067) 3618489

  Продам. Цеглу нову та б/в, панелі ПК 
та ПКЖ. (050) 9053159

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

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

  Продам. Європіддони, 40шт.,  у від-
мінному стані, ціна за домовленістю. 
Можливий обмін. (050) 5178538

  Продам. Шпали залізобетонні під 
фундаменти (огорожі); двотаври, мета-
леві труби; дуб кругляк, дошка для під-
логи. (0332) 757593; (067) 3329246

Продам. Ракушняк кримський. 
Можлива доставка. (050) 

3781113

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

 ПРОДАМ. МІШКИ Б/В, РІЗНИХ 
РОЗМІРІВ, ПОЛІЕТИЛЕНОВІ ТА З 
МІШКОВИНИ. (066) 9149709

  Продам. Пісок, щебінь, відсів, з 
доставкою. (050) 3381564; (098) 
7585943

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

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

Продам. Лист оцинкований, плос-
кий, рифлений. Металочерепиця, 
металопрофіль та металопрофіль 
двосторонній кольоровий, Поль-
ща, Німеччина. Мінвата, власне 
виробництво. Трубу профільну 
для огорожі.  (050) 7249777; 

(097) 9143605

 ПРОДАМ. БЛОК-ХАУС, ВАГОНКА, 
ДОШКА ДЛЯ ПІДЛОГИ. ЗАВЖДИ В 
НАЯВНОСТІ. (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. Цеглу, пісок, щебінь, відсів, 
глину, чорнозем, дрова, гній, жом, 
землю на вимостку; вивіз будівельного 
сміття. (066) 7181178; (066) 7181172

Французькі натяжні стелі від 
економних до розкішних, екс-

клюзивна комбінація кольорів, 
якісний фотодрук, встановлення 

будь-яких світильників, стельових 
карнизів та поклейка плінтусів. 

Стелями можна пишатися!  
(0332) 269182; (066) 5922882; (097) 

6808868

  Продам. Пісок, щебінь, відсів, камінь 
різних фракцій, пісок в мішках, цегла 
червона, біла нова та б/в, чорнозем, 
гній, дрова, земля на вимостку. Достав-
ка. Вивіз будівельного сміття.  (099) 
3374034; (096) 9943100

Свердловини, міні-башти, гли-
бинні помпи "під ключ". (050) 

6709075

  Продам. Піноблоки 20х30х60см, 
хорошої якості, цемент. Доставка, 
розвантаження. (063) 4777326; (050) 
6891579; (096) 9905080

  Продам. Пісок, щебінь, відсів, камінь, 
граніт та базальт різних фракцій, в/п 
8-30т. З доставкою. (050) 9450064; 
(095) 3272280

  Продам. Пісок, щебінь, відсів, 
грунт. Доставка а/м ЗІЛ, КамАЗ. Вивіз 
будівельного сміття. (095) 8625177; 
(050) 2715808

  Продам. Вироби з бляхи: вітрові, під-
віконня, ковпаки на стовпці, парапети, 
короби вентиляції, різного кольору. 
(097) 9413869; (095) 7075945 

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

 ПРОДАМ. МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЮ, 
ПРОФНАСТИЛ, "RUUKKI FINNERA", 
"SYPER KATEPAL", ПОВНА КОМПЛЕК-
ТАЦІЯ ДАХУ. ЗАМІРИ ТА ДОСТАВКА 
БЕЗКОШТОВНО. (096) 9035429; 
(099) 6274707

  Продам. Блоки будівельні та 
блоки "рваний камінь" на огорожу. 
с.Забороль. (097) 7163642; (050) 
0244080

  Продам. Дошки обрізні та необрізні, 
балки, крокви, рейки, різної довжини 
та ширини, з доставкою. (050) 
6728204

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

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

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

1659117; (063) 3102170

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

 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

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

  Виготовлення та встановлення 
дерев'яних сходів з різних порід 
деревини, за індивідуальними замов-
леннями. Власне виробництво, заміри, 
помірні ціни. (099) 9246770

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

9818598; (066) 6245694

  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

Ремонтні роботи: шпаклівка, 
шткатурка, гіпсокартон, плитка, 

ламінат, шпалери та ін. Досвід 
роботи, різний об'єм і склад-

ність робіт; ремонт "під ключ". 
(095) 7293777; (093) 7158831, 

Олександр

  Виконую ремонтно-будівельні 
роботи: монтаж гіпсокартону, плитка, 
шпаклівка, вкладання блоків, цегли, 
бетонні роботи. (096) 6566941

Стяжки, штукатурка (станція), 
гіпсокартон, шпаклівки, відкоси, 
плитка, вагонка, ламінат. (095) 

5465270 

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

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

Ремонт у Вашій кімнаті: гіпсокар-
тон, шпаклівка, підлога. Якість, 

досвід, "ціни не кусаються". 
(099) 7401095; (097) 8544994, 

Сергій

  Послуги електрика у квартирах, 
будинках, на дачах: заміна старої ел/
проводки, заміна та встановлення 
світильників, вимикачів, розеток та ін. 
роботи. (050) 2454323; (096) 4869454

  Виконуємо будівельно-оздоблю-
вальні внутрішні та зовнішні роботи 
гіпсокартон, штукатурно-шпаклю-
вальні роботи, фарбування, вкладання 
плитки, ламінату, паркетної дошки, 
кладка цегли, бетонні роботи, покрівлі. 
(097) 7365531

  Будівельно-оздоблювальні роботи 
"під ключ": штукатурка, шпаклівка, 
плитка, гіпсокартон шпалери, фар-
бування, ламінат, ремонт сантехніки, 
електрики; декоративні штукатурки.  
Доставка матеріалів. (050) 7884990

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

 Фірма виконує: шпаклювання, фар-
бування стін, стелі,плитка, штукатурка, 
сантехніка, гіпсокартон, підвісні стелі, 
вагонка, інженер. супровід. Форма 
оплати будь-яка. (099) 2286964; (098) 
2306932 

Робота

Працівники на збір полуниць, 
вишень, черешень, помідорів, 

огірків, грибів, парники, теплиці, 
м'ясний цех, ферми, будівельни-

ки, с/г робітники, догляд за садом, 
з/п висока, житло, харчування, 

візова підтримка надається, на-
явність закорд. паспорту. (066) 

7466549; (096) 4932837, Андрій

  Візьмемо на роботу столяра, 
пилорамника, можливе навчання та 
будівельників. Можливе проживання. 
(050) 2532239; (068) 2335708

  На постійну роботу в бар потрібні: 
офіціант, помічник кухаря, посудо-
мийниця. Та продавець квасу. (098) 
5814664

  Візьму на роботу підсобного робіт-
ника на будівництво. (066) 7213600

  ЗБІР полуниці, вишні, черешні, те-
плиці парники, ферми, м'ясокомбінати, 
риббаза (різні спеціальності, з/п 
висока), с/г роботи,  польові роботи, 
швачки, будівельники, зварювальники 
та електрики, наявність закордонного 
паспорту, візова підтримка.  (050) 
7325315; (096) 8708768

  ЗБІР ПОЛУНИЦІ, ЧЕРЕШНІ, ВИ-
ШНІ. З/П ВИСОКА, НАЯВНІСТЬ ЗА-
КОРДОННОГО ПАСПОРТУ, ВІЗОВА 
ПІДТРИМКА. (066) 0321909; (093) 
8317549

  Працевлаштування за кордоном, ро-
бочі запрошення, реєстрація, анкети, 
страховки. Вакансії у Польщі: швачки, 
будівельники, зварювальники, водії-
далекобійники, с/г роботи. Доглядаль-
ниці, будівельники у Німеччину. Ліц.
АВ 585191, 10.07.12р., МСПУ. (0332) 
723738 (Луцьк); (099) 3469381, Луцьк, 
вул.Кафедральна, 25.
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Вартість політичної реклами в газеті «Відомості» 
Ціна 1 кв см 8,40 грн з ПДВ

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 оформити 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 листоноші). 
Крок2: заповніть заяву та оформіть необхідний пакет документів на отримання 
адміністративної послуги. 
Крок3: відправте (або передайте через листоношу) заву та пакет документів і 
чекайте замовлений документ.
З переліком адміністративних послуг можна ознайомитися у відділеннях по-
штового зв’язку, на офіційному сайті УДППЗ «Укрпошта». Перелік послуг не є 
фіксованим і може відрізнятися в кожному районі. 

Укрпошта – там, де потрібно Вам!
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: Міщук  В.В. (м.Луцьк, вул.Конякіна 10 А/84). ЛОТ № 1. Однокімнатна квартира, загальною 
площею – 41,4 кв. м, житловою – 23,7 кв. м, що знаходиться за адресою: Волинська обл., м.Луцьк, 
вул.Б.Хмельницького, 36/9. Квартира знаходиться  на 3-му поверсі 3-х поверхового будинку; 
фундаменти – з/б; стіни та перегородки  – цегляні. Квартира складається: кімната – 23,7 кв. м; кухня 
– 8,6 кв. м;комунікації – електропостачання, водопровід, опалення автономне, каналізація. Фізичний 
знос – 20 %.Стартова ціна – 166050,00 грн. без ПДВ.  Гарантійний внесок у розмірі 5 %  – 8302,50 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 «ВТБ Банк». Торги відбудуться: 20.06.2014 року о 09.00 год. за адресою: 
м.Луцьк, вул.Дубнівська, 36, 1-й поверх. 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. 

Волинський аукціонний центр проводить аукціон з продажу майна 
зі зниженням початкової ціни на 30%:  

лот І – автомобіль ВАЗ 21070, 2005 р.в. , державний № АС 3270 АС.  Об’єм двигуна 
– 1451 см3, пробіг – 100117 км, колір – червоний, тип – легковий седан. Первісна 
вартість – 29600,00 грн., сума зносу – 29600,00 грн., залишкова вартість  – 0,00 
грн. Технічний стан КТЗ: автомобіль знаходиться в неробочому стані. АКБ по-
требує заміни, передні і задні амортизатори, редуктор заднього моста і механізм 
рульового керування в підтьоках масла – потребує діагностики і ремонту.  Кузовні 
складові КТЗ мають пошкодження/дефекти фарбового покриття. Початкова 
ціна – 15313,00 грн. без врахування ПДВ. Балансоутримувач: Управління фінансів 
Ківерцівської РДА. Код ЄДРПОУ – 02311862. Грошові кошти в розмірі 1532,00 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 15  
робочих 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. Ознайомитися з об’єктом продажу можна в робочі дні за місцем його 
знаходження: м.Ківерці, пров.Привокзальний, 3.

 Інформаційне повідомлення ПАТ ДАК “НМАЦ” – філії “Волинський аукціон-
ний центр”

Приватизовано шляхом продажу на аукціоні
Назва об’єкту:
1. 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). Адреса об’єкту приватизації: вул. Грушевського, буд.34 д, смт. Іваничі, 
Волинської області. Приватизовано фізичною особою за ціною 50328,00 грн.


