
Нерухомість 

Продам

  Однокімн.кв., центр міста, 3/4-пов. 
цегл. буд., усі вигоди, ремонт, 25 кв.м, 
недорого. (050) 6535891; (097) 
8115484

  Однокімн.кв., р-н ТЦ "Нова Лінія", 
1-й поверх, ремонт. (050) 0894195

Однокімн.кв., м.Ківерці, вул.
Залізнична, заг.пл.21 кв.м, 

129990грн. (050) 8851110

  Однокімн.кв., 2/5-пов. цегл. буд., 
р-н ЛПЗ, 32/19/5 кв.м, балкон та вікна 
металопластикові, броньовані двері, 
колонка газова нова, лічильники на 
газ та воду, ціна за домовленістю. 
(095) 1752503

  Однокімн.кв., 40 кв.м, р-н ЛПЗ, 2/9-
пов. цегл. буд. Терміново, недорого. 
(096) 9804353; (095) 4249951

  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. пан. буд., 67 кв.м, чесь-
кий проект, вмонтована кухня 
(бук), лоджії засклені, дубовий 

паркет, окрема кладовка, 
плитка, кімнати ізольовані. 

Терміново, від власника. (050) 
1677222; (067) 7704269; (063) 

2127873

  Трикімн.кв., вул.Винниченка, 5/5-
пов. цегл. буд., ремонт, переплану-
вання, балкон засклений, пласти-
кові вікна, кондиціонер, 50 кв.м. 
Терміново, торг. (066) 7451855; 
(068) 8488455

  Дачний масив Маяк, земельну 
ділянку 0.06га, є цегляний будиночок 
з мансардою, ціна за домовленістю. 
(093) 8815484

  Вітоніж, Рожищенського р-н, 
будинок, всі господарські споруди, 
земельна ділянка 0.50га. (050) 
6447495, Тетяна

  Будинок, с.Острожець, 195 кв.м, 
ремонт, меблі, дах-металочерепиця, 
ділянка 0.10га, усі умови, тепла під-
лога, 550000грн. Можливий обмін на 
житло або магазин у Луцьку. (067) 
7638311; (066) 2721123

  Тумин Локачинського р-ну, буди-
нок, город 0.30га , садок, літня кухня, 
льох, хлів, криниця, село не газифіко-
ване. Недорого. (099) 6429569, Інна

 МАСИВ МАЯК, В МЕЖАХ МІСТА, 
ДАЧУ, ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА 
0.065ГА, ПРИВАТИЗОВАНУ, Є ДВА 
ДЕРЕВ'ЯНИХ БУДИНОЧКИ, СВІТЛО, 
ВОДА, ДЕРЕВ'ЯНИЙ ПАРКАН, 
80000ГРН. (095) 6634639

  Луцьк, дачу, вул.Дубнівська, масив 
Маяк, земельна ділянка 0.06га. 
(099) 3343321

  Будинок цегляний, ціна за до-
мовленістю, с.Великий Омеляник. 
(067) 8942131

  Продам. Підгайці, земельну ділян-
ку 0.12га, комунікації поруч, поряд 
новобудови, хороший доїзд. (067) 
7517738; (066) 0073374

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

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

Здам

  Здам однокімн.кв., на тривалий 
термін, р-н Нової лінії.  (050) 
0894195

  Візьму на квартиру двох хлопців, 
чесних, порядних, бажано студентів, 
без шкідливих звичок, 33-й квартал. 
(099) 6465730

  Здам. Однокімн.кв., подобово. 
(095) 5522586

  Здам в оренду приміщення на 
просп.Молоді, площею 115 кв.м, є 
місце для парковки, охорона, відеос-
постереження. (096) 7244870

  Візьму на підселення в окрему кім-
нату двох студентів або сімейну пару 
без дітей. (0332) 723459; 256166; 
(063) 8745919

В оренду офісні, виробничі 
приміщення по вул.Запорізькій 
(р-н Теремно), площею від 10 до 
100 кв.м, опалення, зручна тран-
спортна розв'язка, автостоянка, 

цілодобова охорона. (066) 
4963220; (067) 2804787

Здам в оренду офіс 107 кв.м, 
м.Луцьк, вул.Потебні, в при-
міщенні що знаходиться над 

дорогою 4 кабінети, санвузол, 
коридор, зроблений ремонт, є 

автостоянка, охорона, комуніка-
ції. Можливий продаж. (050) 

3397002

Організація здає офісне при-
міщення в центрі Луцька, 

вул.Б.Хмельницького, цоколь 
17.2 кв.м, 3-й поверх 19.3 кв.м; 
гараж - 72.3 кв.м, з внутрішнім 
двором 110 кв.м та зовнішнім 

двориком 180 кв.м.  (050) 
9787634; (066) 6043704

Послуги

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; 

(096) 1556401

ПАМ’ЯТНИКИ.
Виготовлення, встановлення, 

художнє оформлення.
Гарбо, базальт, граніти.

Вироби з каменю: каміни, під-
віконня, сходи, лицювальна 

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

25 94

  Відео-, фотозйомка урочистих 
подій. Виготовлення альбомів, виїзд 
по області. www.Youtube 11jodia. 
(050) 1772873, Ігор; (097) 6107769; 
(093) 5466798

Ремонт пральних машин-авто-
матів: "Сіменс", "Бош", "Індезіт", 

"Арістон", "Кайзер", "Ханса", 
"Ардо", LG, "Самсунг", "Занусі", 

"Електролюкс", AEG та ін. на 
дому, гарантія. Продаж за-

пчастин. (099) 0273489; (095) 
3507374

Усунення засмічень, видалення 
жиру, бруду та нальоту. Гарантія 

якості. (050) 7360805; (096) 
4996132

  Послуги вантажників (меблі, 
будматеріали, побутова техніка) та 
різноробочих з автотранспортом. 
Квартирні та офісні переїзди. Вивіз 
будівельного сміття. (096) 1986665

Супутникове телебачення. Продаж, 
гарантія, сервісне обслуговуван-
ня. Послуги електрика. Продаж, 
монтаж кондиціонерів. (0332) 

285556; (066) 1980828

Виготовляємо: дачні будинки, 
каркасні бані, кіоски, павільйони, 

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

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

9071417

Автомото

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

  Продам. Запчастини до МАЗ-
500: колінвал, вкладиші, кільця, до 
ЗІЛ-130: гідропідсилювач керма та 
стартер. (067) 3320832

  Продам. Трактор саморобний 
з двигуном від "Мерседеса", 2.0л, 
дизель. (067) 8885470

  Продам. Трактори Т-40 1991р., 
МТЗ-82 1995р., ЮМЗ 1987р. та 
1992р.; зернонавантажувач ЗМ-60; 
"Петкус-К531"; запчастини б/в: МАЗ, 
КамАЗ, ЮМЗ. (067) 3609149; (050) 
9936211

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. Мопед "Карпати", на ходу, 
у хорошому стані, недорого. (095) 
4243956

  ГБО. Встановлення газобалонного 
обладнання на а/м та його ремонт. 
(050) 3781081

Будівництво

Продам. Пісок, щебінь, відсів, це-
глу червону, білу; дрова, торфо-
брикет, торфокрихту, чорнозем, 

землю на вимощування. Вивіз 
будівельного сміття. (066) 

8465604; (068) 7999678

  Продам. Вікна б/в, соснові різних 
розмірів. (050) 9577838

Блоки будівельні (стінові, для 
огорожі, перестінні), "рваний 

камінь", цеглу "рваний камінь", 
3.5грн/шт., бруківку, залізобе-

тонні огорожі, бетонні каналіза-
ційні люки, сходи та інші бетонні 
вироби. Висока якість, доставка. 
Робочі дні понеділок-п'ятниця, 
8.00-16.00. Вихідні субота-не-

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

 ПРОДАМ. ЦЕГЛУ ЧЕРВОНУ, БІЛУ, 
ПІСОК, ЩЕБІНЬ, ВІДСІВ, ЧОР-
НОЗЕМ. З ДОСТАВКОЮ. (050) 
9816591; (097) 7528284

  РАКУШНЯК КРИМСЬКИЙ. Блоки 
з ракушняку (Крим). Висока якість. 
Міцні, рівні, відбірні. Ціна від ви-
робника. Доставка. (068) 1659117; 
(063) 3102170

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

6709075, Луцьк, вул.Городець-
ка, 17

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

  Продам. Щебінь будь-яких фрак-
цій, відсів, пісок з доставкою. (098) 
4831519

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

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

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

  Продам. Пісок, щебінь різних 
фракцій, цегла червона, біла, відсів, 
чорнозем, глина,  земля на вимостку, 
торфокрихта, з доставкою. Вивіз 
будівельного сміття, м.Луцьк. (050) 
5396261

  Продам. Відсів, щебінь різних 
фракцій, пісок дрібний та крупний, 
цегла біла та червона, глина, керам-
зит, чорнозем, торфокрихту, дрова, 
вугілля, від 1т до 35т. Вивіз сміття. 
(050) 1566665; (067) 3618487

  Продам. Пісок дрібний та крупний, 
відсів, щебінь різних фракцій, цегла 
біла та червона, глина,   торфокрихту, 
керамзит, чорнозем, дрова, вугілля, 
1т-35т. Вивіз сміття. (097) 4145198; 
(050) 6710467

  Продам. Щебінь різних фракцій, пі-
сок дрібний та крупний, відсів, цегла 
біла та червона, глина, торфокрихту, 
керамзит, чорнозем, дрова, вугілля. 
Вивіз сміття. (050) 7601191

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

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

  Продам. Цеглу червону. Доставка. 
(096) 7504581

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

 ПРОДАМ. РАКУШНЯК КРИМ-
СЬКИЙ. МОЖЛИВА ДОСТАВКА. 
(098) 6661666

Продам. Металочерепицю, мета-
лопрофіль, комплектуючі різних 

країн-виробників, широкий 
вибір, низькі ціни. Заміри, ко-

шторис, доставка безкоштовна. 
(050) 7015157; (068) 0274679

  Продам. Пісок, щебінь, цеглу, 
чорнозем, бутовий камінь та ін. 
будматеріали з доставкою. (050) 
6984495; (068) 0595893

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

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

  Продам. Цеглу рядову, червону 
М-75, М-100, перепал. Ціна, якість, 
доставка, розвантаження. (097) 
5423640  

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

  СВЕРДЛОВИНИ НА ВОДУ. ОБ-
СЛУГОВУВАННЯ. ПРИЯМКИ, НА-
СОСИ, ВОДА "ПІД КЛЮЧ". ЯКІСТЬ 
ГАРАНТУЮ. (095) 5755705

  СВЕРДЛОВИНИ НА ВОДУ, ВОДА 
"ПІД КЛЮЧ". ШВИДКО ТА ЯКІСНО. 
(096) 3918453

 ПРОДАМ. МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЮ, 
ПРОФНАСТИЛ, "RUUKKI FINNERA", 
"SYPER KATEPAL", ПОВНА КОМП-
ЛЕКТАЦІЯ ДАХУ. ЗАМІРИ ТА ДО-
СТАВКА БЕЗКОШТОВНО. (096) 
9035429; (099) 6274707

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

  Ремонтно-будівельні роботи; 
шпаклюємо стелі та стіни, лицю-
вання плиткою, штукатурні роботи, 
клеємо шпалери, гіпсокартон різної 
складності, декоративні штукатурки, 
обшиваємо вагонкою, вкладання 
підлоги, ламінат, паркетна дошка. 
(0332) 299602; (066) 7549017

  Послуги "бобкетом", розгортає-
мо щебінь, навантажуємо землю, 
розвантажуємо цеглу, піноблоки, 
бруківку. Земельні роботи гусенич-
ним та колісним "бобкетом". Послуги 
евакуатором, буром. (050) 8483994

  ДАХИ ремонт та перекриття 
євроруберойдом: будинки, квартири, 
магазини, гаражі, склади, дачі, балко-
ни. Металопрофіль, металочерепиця, 
ондулін, шифер, ринви, козирки, під-
віконня. Монтаж та доставка. (099) 
5633807; (050) 5373648

  Виконуємо покрівельні роботи: 
ремонт дахів та покриття різними 
матеріалами та ін. будівельні роботи. 
Ліц. АВ№587561 від 15.06.2011, ДАБІУ.  
(050) 7732853, Віктор

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

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

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

Робота

Робітники на збір помідорів, 
огірків, грибів, парники, теплиці, 

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

харчування, візова підтримка 
надається, наявність закорд. 

паспорту. (066) 7466549; (096) 
4932837, Ольга

 ОХОРОННА ФІРМА "АРСЕНАЛ" 
ВІЗЬМЕ НА РОБОТУ ОПЕРАТОРА 
НА ПУНКТ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОЇ 
ОХОРОНИ, МОНТАЖНИКА ЗАСО-
БІВ ОХОРОННОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ, 
ІНЖЕНЕРА ПУЛЬТА ЦЕНТРАЛІ-
ЗОВАНОГО СТЕЖЕННЯ. ВИМОГИ 
ЗНАННЯ ПК ТА КОМУНІКАБЕЛЬ-
НІСТЬ. (0332) 789336

  Візьму на роботу: диспетчера, 
продавця в кіоск, охоронницю, водія, 
вантажника. (0332) 230214

  Працевлаштування за кордоном, 
робочі запрошення, реєстрація, 
анкети, страховки. Вакансії у Польщі: 
швачки, будівельники, зварювальни-
ки, водії-далекобійники, с/г роботи. 
Доглядальниці, будівельники у 
Німеччину. Ліц.АВ 585191, 10.07.12р., 
МСПУ. (0332) 723738 (Луцьк); (099) 
3469381, Луцьк, вул.Кафедральна, 25

Візьму на роботу токарів, фре-
зерувальників, бажано навики 

роботи на верстатах ЧПУ. (050) 
7683399

  Потрібні робочі на шиномонтаж. 
(050) 1418333

  Потрібні на роботу працівники 
в сферу торгівлі, різні вакансії, 
комунікабельність, з/п 1700-3000грн 
+ преміальні. (099) 6669255; (098) 
8988288

  Візьму на роботу столяра-верстат-
ника. (050) 1320046

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

  ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ У 
САЛОН КРАСИ МАЙСТРА МАНІКЮ-
РУ ТА ПЕДИКЮРУ (НА ВИГІДНИХ 
УМОВАХ) І ПЕРУКАРЯ. (050) 
9208000

  Потрібні: завідуючий складом 
та контролер (дитячі аксесуари), 
повний робочий день, субота-неділя 
вихідні. (050) 4380509

  Потрібен бармен та офіціант в 
кафе. (0332) 242418 (Луцьк); (050) 
7166177; (067) 3321609

  Терміново потрібні на роботу про-
давці в цілодобовий продуктовий 
магазин, с.Липини. (050) 3772778

Потрібні на роботу працівни-
ки для роботи у сільському 

господарстві, вахтовий метод, 
тиждень через тиждень, з/п за 

домовленістю. (097) 8313423; 
(050) 5285962

Візьму на постійну або тимчасо-
ву роботу ШВАЧКУ з досвідом 

роботи на промисловому швей-
ному підприємстві у м.Луцьк. 
(0332) 728261, 9.00-17.00; (050) 

5395421

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

м'ясний цех, ферми, будівель-
ники, с/г робітники, догляд за 

садом, з/п висока, житло, харчу-
вання, візова підтримка надаєть-

ся, наявність закорд. паспорту. 
(067) 8100781; (095) 5566113

  На роботу потрібен газо-, ел/
зварювальник, з досвідом роботи. 
(050) 3781081

  Потрібен на роботу водій-вантаж-
ник. (050) 7075157; (050) 1065649

  На роботу потрібен автослюсар. 
(050) 3781081

  Потрібні на роботу верстатники та 
різноробочі у деревообробний цех. 
(050) 1641374

  Потрібні на роботу будівельники 
та слюсарі, наявність закордонного 
паспорту.  (050) 1641374

 Шукаю роботу няні, є досвід робо-
ти. (099) 4263004

Фермер

  Продам. Зерно пшениці, ячменю, 
вівса. (066) 2944490; (068) 7788806

  Продам. Зерно пшениці, ячменю, 
вівса, кукурудзи, дерть, висівки. 
Можлива доставка. (067) 3320831

  Продам. Кобилу, українська 
верхова порода, д.н.2009р, ціна за 
домовленістю. (066) 9473492 

  Продам. Коня в Маневицькому р-н. 
(050) 5731580

  ВІДДАМ дуже гарних, розумних ко-
шенят, є пухнасте, їдять все, привчені 
до туалету, у добрі руки. (0332) 
728521; (095) 0138521

  Продам. Мішки б/в, різних роз-
мірів. Постійно. (066) 9149709

  Продам. Цуценят чистокровної 
німецької вівчарки. (095) 7844740

  Продам. Цуценят породи ягдтер'єр 
від елітних батьків. (0332) 250973; 
(095) 8764709

  Продам. Бочки пластмасові, дубові, 
металеві, 120-220л; "куби" 1000л. 
Плівку тепличну 4-сезонну поль-
ського виробництва, шир.6, 8, 12м.  
(050) 6709075

  Куплю. Зерно пшениці, ячменю, 
вівса, ціна за домовленістю. (098) 
6488880; (099) 7083226

  Куплю. Зерно пшениці, ячменю, 
вівса, кукурудзи, третикале. (067) 
3320832

Різне

  Продам. Цистерну МЖТ-10, бочку 
металеву, 25 куб.м. (097) 5423640

Меблі з Європи: шкіряні м'які 
частини, у відмінному стані, 

низькі ціни.  ((096) 5679491, Адр: 
Волинська обл., м.Горохів. вул.Б. 

Хмельницького, 13, магазин 
"Інтер'єр"

  Продам. Швейну машинку "Мінер-
ва"; "Циклон" з бункером, вентиля-
тори, компресор, сушку деревини, 
верстати деревообробні, ел/двигуни, 
залізобетонні вироби, б/в, газовий 
обігрівач. (050) 3397327; (050) 
1320046

  Котли на тверде паливо (торфо-
брикет, дрова, щепа ін.) з венти-
лятором піддуву (Німеччина) та 
електронною автоматикою (Польща) 
15-200кВт та банні печі, можливе ви-
конання індивідуальних замовлень. 
(03379) 40218; (098) 6831146; (067) 
7011731

  Продам. Котел на тверде паливо, 
новий; радіатори чавунні, б/в та 
нові; ємкість 3, 4 та 10куб.м. (0332) 
704370; (097) 5587142

  Продам. Побутову техніку, ел/ін-
струмент та м'які меблі з Німеччини, 
б/в та нові: холодильники, пральні 
машини, мікрохвильові печі, дивани, 
болгарки та ін. (067) 3322259; (050) 
9683831

  Куплю. Осцилограф, калібратор, 
генератор сигналів, частотомір, 
характериограф. (050) 5424961

  Куплю. Ювілейні монети України, 
СРСР та царські рублі. (050) 
9010931; (097) 2052593, Микола

  Куплю вітчизняні радіодеталі, мож-
ливо на платах. (050) 5424961

Купуємо стружку кольорових 
металів: мідь, алюміній, бронзу, 

латунь, свинець, н/ж; акумулятори, 
можливий демонтаж, самовивіз. 
Ліц. АВ №501444 від 24.11.09р.; 

АБ№580658 від 22.02.2011р.; Ліц 
АБ№58067722.02.2011р.МППУ 
(0332) 767992; (095) 4091285; 

(098) 5266032; (067) 6492168; (095) 
1264199
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Вартість політичної реклами в газеті «Відомості» 
Ціна 1 кв см 8,40 грн з ПДВ

Волинський аукціонний центр проводить аукціон з продажу майна, що на-
лежить територіальній громаді сіл, селищ, міст району в особі Ковельської 

міської ради Волинської області:
Продавець — Ковельська міська  рада Волинської області, код ЄДРПОУ – 
04051313.
лот І – нежитлове приміщення площею 108,8кв.м., літера А-1. Місцерозташування 
– вул. Театральна, 9, м. Ковель, Волинської області. Рік побудови – 1910, загальна 
площа – 119,4 кв.м. ,  площа забудови – 158,2 кв.м., об’єм – 443 куб.м., кількість 
поверхів -1, група капітальності – 1. Коридор площею 10,6 кв.м. знаходиться у 
спільному користуванні. Конструктивні елементи: фундаменти – бетонні; стіни 
– цегляні; перегородки – цегляні; перекриття – дерев’яне; покрівля – азбестоце-
ментні листа; підлога – дерев’яна; двері, вікна – дерев’яні; оздоблювальні роботи 
– штукатурка; інженерне обладнання - відсутнє. Середньозважений фізичний 
знос – 66%. Початкова ціна лоту – 171340,80 грн. з урахуванням ПДВ.  Умови — ви-
трати на підготовку об’єкта до приватизаціїї, організації та проведення аукціону, а 
також сплати податків, зборів, обов’язкових платежів та інших витрат, пов’язаних 
з нотаріальним посвідченням договору купівлі-продажу майна покласти на пере-
можця аукціону. Кадастровий номер земельної ділянки – 0710400000:08:001:0081. 
Питання землекористування вирішується покупцем після укладання договору 
купівлі-продажу відповідно до вимог ст.91 Земельного кодексу України. Грошові 
кошти в розмірі 17135,00 грн., що становить 10% від початкової ціни об’єкта аукці-
ону 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 “Волинський аукціон-
ний центр” за вищевказаною адресою в робочі дні з 09.00.год. до 16.00. 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. Театральна, 
9, м. Ковель, Волинської області).


