
Нерухомість

Продам

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

  Однокімн.кв., р-н гот."Лучеськ". 
(050) 2487947; (066) 0881517

  Двокімн.кв., вул.Гончара, 5-й по-
верх, 67 кв.м, євроремонт, автономне 
опалення, 70000. (098) 8281147; (093) 
1283681

  2.5км від Луцька, масив Гаївка, новий 
якісний, півтораповерховий будинок, 
100м до лісу, чистові стяжки, штукатур-
ка, натяжні стелі, якісні вікна, опалення, 
всі комунікації, 165 кв.м. Від власника. 
(097) 1227722  

  Озерце, дачу, будинок двоповер-
ховий, є гараж, сад, земельна ділянка 
0.06га, надвірні споруди, вода, пічне 
опалення, поряд ліс, озеро. (050) 
8486156

 ПРОДАМ. ТОРЧИН, БУДИНОК 
ЦЕГЛЯНИЙ, 120 КВ.М, УСІ ВИГОДИ, 
ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА 0.12ГА, САД, 
ОГОРОЖА, УСІ НАДВІРНІ СПОРУДИ, 
ГАРАЖ, 2 САРАЇ. (068) 8488455; 
(066) 7451855

  Продам. Городок Луцького р-ну, 
будинок цегляний з надвірними спо-
рудами, 3 кімнати, водяне опалення, 
газ, вода, електрика, ділянка 0.54га. 
Можливий обмін на однокімн.кв. 
в Луцьку (район ЛПЗ або Гнідави). 
(0332) 285699; (050) 4380045

  Ільпибоки, 2км від смт.Демидівка, 
будинок цегляний, земельна ділянка 
1га, газ, світло, свердловина, поряд є 
ставок, недорого. Від власника. (097) 
6290065; (050) 2141844

  Острожець, будинок цегляний, зе-
мельна ділянка 0.12га, літня кухня, хлів, 
гараж, льох, газ, вода, 3 фази, телефон. 
(096) 2120341

  Ківерці, будинок шлаково-цегляний, 
85 кв.м, 4 кімнати, кухня, ванна, котел, 
газ, вода, сарай, літня кухня, земельна 
ділянка 0.06га, власник. (095) 
2487253; (067) 3857087

  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 квар-
тиру у Луцьку. Або продам будинок.   
(066) 4355082

  Борохів, приватизовану земель-
ну ділянку 0.17га, 4км від Луцька, з 
сторони Липин, комунікації поруч, від 
власника, терміново. (063) 4365072; 
(050) 9783198

  Продається в Локачах однокімнатна 
квартира, загальна площа 28,2 кв м, 
жила 11,9 кв м за адресою: смт Локачі, 
вул. Миру, 47, другий поверх з балко-
ном в п’ятиповерховому будинку. По-
трібен ремонт. Ціна договірна. (097) 
3171527 Вадим

  Продам. Боратин, земельну ділянку 
0.24га, 0.12га, приватизовану, під 
житлову забудову, зручний доїзд, кому-
нікації, є сусіди, від власника. (099) 
7777718

  Романів, земельну ділянку 0.4га, з 
дерев'яним будинком 34.3 кв.м, газ, 
вода, світло. (050) 9325900; (050) 
2661937

  Кульчин, земельну ділянку 0.15га 
с.Кульчин, за цегляним заводом, 
80000грн, торг. (099) 7218818

  Забороль, земельну ділянку 0.10га, 
поблизу лісу, рівну, 300м від основоної 
траси, на ділянці світло, сусіди будують-
ся, від власника. (098) 4852187

  Гірка Полонка, земельну ділянку 
0.10га, поруч світло, газ, 40000грн. 
(099) 6119739, Роман

Підгайці, земельну ділянку 0.12га, 
комунікації поруч, поряд ново-
будови, хороший доїзд. (067) 

7517738; (066) 0073374

  Липини, земельну ділянку 0.1148га, 
за районною лікарнею, асфальтований 
доїзд. Терміново. (050) 6602998; (068) 
8997652

  Контейнер на ринку в смт.Любешів, 
у хорошому, центральному місці, 
розм.3х2.4 кв.м, кутовий, відчиняється 
на 2 сторони, хороша торгівля (60% по-
купців - білоруси). (050) 7818030

  Гараж цегляний, м.Луцьк, р-н ЛПЗ, 
стоянка №9, вул.Мамсурова, розм.9х3м, 
висота дверей 3м, є оглядова яма, ціна 
за домовленістю. (097) 4180391, 
Андрій

  Продам. Гараж металевий, в 
кооп."Автомобіліст-3", вул.Карпенка-
Карого, поблизу ринку "Завокзальний", 
підвал на весь гараж, можливість добу-
дови з розширенням. (050) 3131874; 
(095) 5228182

  Продам. Гараж цегляний в коопе-
ративі "Транспорт-1", є всі документи. 
(095) 6404792

  Продам. Гараж, Луцьк, кооп."Мрія", 
вул.Конякіна, 60000грн. (099) 
7218818

Здам

  Візьму на підселення дівчину (в дво-
кімн.кв., до двох дівчат), без господарів, 
поблизу ЗОШ №5, 800грн/місяць. 
(093) 6555243

  Візьму на квартиру (центр), молоду 
жінку або 2-х дівчат, що не палять, 
800грн. (066) 6970178

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

  Здам. Квартиру ТІЛЬКИ для студентів-
заочників, м.Луцьк. (063) 4575913

Здам. В оренду склади 120, 65, 
50 кв.м та офісні приміщення у 

м.Луцьку по вул.Потебні. Є авто-
стоянка, охорона та комунікації, 

зроблений ремонт. (050) 3397002

  Здам кіоск на ринку смт.Голоби. 
(0332) 250308; (095) 1868652; (050) 
2661937

В оренду виробничо-складські 
приміщення площею 100-600 кв.м. 

Бокси для ремонту автомобілів. 
Зручний доїзд, охорона, ціна від 

7грн/кв.м.  (050) 3782022

  Здам в оренду приміщення під офіси 
(12-18 кв.м) по вул.Рівненській, 123. 
(0332) 250308; (050) 2661937

  Здам в оренду приміщення під торго-
ву площу 500 кв.м, по вул.Рівненській, 
123. (0332) 250308; (050) 2661937

  ЗНІМУ квартиру з усіма вигодами, 
для студентів, бажано в р-ні технічного 
університету. Розгляну різні варіанти. 
(098) 4445790

Послуги

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

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

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

  Навчаємо як грамотно та точно при-
значити схему відновлення роботи всіх 
органів та систем для кожного конкрет-
ного організму. Діагностика організму. 
(067) 8901388

  Репетитор з історії, підготовка до 
ЗНО. (063) 8184223; (066) 1898754

Навчальний центр "The best" 
пропонує вивчення іноземних 

мов за європейською методикою; 
підготовка учнів до вступу у ВУЗи 

Польщі. Пропозиції: "Запиший 
зараз та отримай знижу 10% на на-
вчальний курс", "Приведи 4 друга 
та навчайся безкоштовно", "Для 

2-х друзів лекція по 35грн"., Луцьк, 
проспект Волі, 50, вхід з двору 

(066) 8992525

Пошиття, ремонт, реставрація, 
фарбування виробів з натуральної 

шкіри, хутра, дублянок, легкого 
жіночого та чоловічого одягу. Ве-
ликий вибір італійської шкіри, ху-
тра, шкірок на дублянки. (0332) 

207207; (050) 4381024

  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"

Супутникове телебачення. Продаж, 
гарантія, сервісне обслуговування. 

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

1980828

  Репетиторство з математики, під-
готовка до ЗНО. (066) 9154259; (063) 
8313926

Автомото

  Продам. До Мерседес-Спрінтер-311 
2004р., МАХІ, фургон подовжений: 
багажник 4.5м, ступиці задні. (050) 
6709075; (097) 4824071

  Продам. Фольксваген-Пассат універ-
сал 1995р., 1.9л, турбо-дизель, конди-
ціонер, чорний, у хорошому стані, на 
польській реєстрації, свіжопригнаний, 
34500грн, торг. (066) 9489938; (097) 
3017755

  Продам. Фіат-Фіоріно 1991р., 1.1л, 
бензин, хороший стан, ціна за домовле-
ністю. (050) 1523601

  Продам. Форд-Фієста, 1990р., 1.1л, 
газ-бензин, 2шт., на ходу. (050) 
6650980, Юрій

  Трактори Т-25 1988 та 1997рр., при-
гнані з Польщі, у хорошому стані. Плу-
ги, культиватори, можлива доставка.  
(067) 3610506; (067) 2862999

  Продам. Трактор МТЗ-80 1992р. 
Двигун Д-240 по запчастинах, маховик 
під стартер; патрон токарний 300; КПП 
до МТЗ-80; копачки тракторні, дис-
кову борону БДТ-3; копачку причіпну. 
(099) 7359139; (098) 5169673

 ПРОДАМ. БАЛОНИ ГАЗОВІ МЕТАН. 
ДВИГУН ДО ТРАКТОРА Т-40. (097) 
3075038, ОЛЕКСАНДР

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

Комбайни зернозбиральні, карто-
плезбиральні, прес-підбирачі, 

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

8701542 

  Продам. С/г техніку та запчастини 
польського виробництва б/в та нові, 
дво- однорядні картоплекопачі, плуги, 
культиватори, обприскувачі та ін. 
м.Луцьк. (050) 6605959; (097) 4975300

   Продам. Трактор Т-25 1990р., з кабі-
ною, у відмінному стані та Т-25 1991р., 
з кабіною, малий мотопробіг, рідні 
колеса, у відмінному стані. Картоплеко-
пачки дво-, однорядні, нові та б/в; пре-
спідбирачі "Клаас", "Сіпма", "Вельгер" та 
ін.  (050) 2305189; (098) 0841006

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

Будівництво

Продам. Цеглу будівельну М-100, 
М-75, перепал. Доставка, розванта-

ження. Дешево. (093) 1332941

 ПРОДАМ. ЦЕГЛУ БІЛУ ТА ЧЕРВОНУ, 
ЩЕБІНЬ, ВІДСІВ, ПІСОК, ЧОРНОЗЕМ, 
ГНІЙ, ЗЕМЛЯ НА ВИМОСТКУ, ТОР-
ФОКРИХТУ, ДРОВА, ТОРФОБРИКЕТ; 
ВИВІЗ БУДІВЕЛЬНОГО СМІТТЯ. ДО-
СТАВКА ПО МІСТУ БЕЗКОШТОВНО. 
(050) 5694813; (096) 5045231 

  Продам. Відсів, щебінь різних фрак-
цій, пісок дрібний та крупний, цегла 
біла та червона, глина, керамзит, чор-
нозем, 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. Ракушняк кримський. Мож-
лива доставка. (098) 6661666

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

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

камінь", цеглу "рваний камінь", 
3.5грн/шт., бруківку, залізобетонні 

огорожі, бетонні каналізаційні 
люки, сходи та інші бетонні ви-
роби. Висока якість, доставка. 
Робочі дні понеділок-п'ятниця, 

8.00-16.00. Вихідні субота-неділя. 
(0332) 290078; (050) 3780078; 

(098) 0800078

 ПРОДАМ. БЛОК-ХАУС, ВАГОНКА, 
ФАЛЬШ-БРУС, ДОШКА ДЛЯ ПІДЛО-
ГИ. ЗАВЖДИ В НАЯВНОСТІ. (095) 
7699473; (098) 9071417

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

8544994, Сергій

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

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

 ПРОДАМ. ЦЕГЛУ БІЛУ ТА ЧЕРВОНУ, 
ЩЕБІНЬ, ВІДСІВ, ПІСОК, ЧОРНОЗЕМ, 
ГНІЙ, ЗЕМЛЯ НА ВИМОСТКУ, ТОР-
ФОКРИХТУ, ДРОВА, ТОРФОБРИКЕТ; 
ВИВІЗ БУДІВЕЛЬНОГО СМІТТЯ. ДО-
СТАВКА ПО МІСТУ БЕЗКОШТОВНО. 
(050) 5694813; (096) 5045231 

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

  СВЕРДЛОВИНИ, МІНІ-БАШТИ, ГЛИ-
БИННІ ПОМПИ "ПІД КЛЮЧ". (050) 
6709075; (097) 4824071, ЛУЦЬК, ВУЛ.
ГОРОДЕЦЬКА, 17

  Бруківка вібропресована, сертифі-
кована - виготовлення та багаторічний 
досвід професійного вкладання з 
вібротрамбовкою та "бобкатом". Низькі 
ціни, доставка. Цемент, щебінь, відсів. 
(099) 4937752; (093) 7165575

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

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

Продам. Пісок, щебінь, відсів, цеглу 
червону, білу; дрова, торфобрикет, 
торфокрихту, чорнозем, землю на 
вимощування. Вивіз будівельно-
го сміття. (066) 8465604; (068) 

7999678

 ПРОДАМ. БЛОКИ З РАКУШНЯКУ. 
ВИСОКОЇ ЯКОСТІ. МІЦНІ, РІВНІ, ВІД-
БІРНІ. ДОСТАВКА. (068) 1659117; 
(093) 2650115

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

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

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

(050) 7249777; (097) 9143605

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

  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

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

Робота

Потрібні робітники на збір по-
мідорів, огірків, грибів, парники, 

теплиці, м'ясний, рибний цех, фер-
ми, будівельники, с/г робітники, 

догляд за садом, з/п висока, житло, 
харчування, візова підтримка 
надається, наявність закорд. 

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

  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

  Потрібен на роботу продавець в 
магазин "Насіння", м.Луцьк, смт.Іваничі, 
м.Нововолинськ. (0332) 250308; (095) 
1868652

 ПРОПОНУЮ РОБОТУ ЗБИРАЛЬ-
НИКІВ ЯГІД НА  ЯГІДНИКУ МАЛИНИ, 
ОПЛАТА ВІД КІЛЬКОСТІ ЗІБРАНИХ 
КІЛОГРАМІВ. С.ШЕПЕЛЬ. (096) 
0968513, ОЛЕГ РОЗТИСЛАВОВИЧ

  Збір яблук, малини, грибів, с/г 
роботи, м'ясокомбінати. З/п висока, 
наявність закордонного паспорту, ві-
зова підтримка. (066) 0321909; (093) 
8317549

  Потрібен на роботу оператор котель-
ні на тверде паливо. (0332) 780767; 
(066) 0338337

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

  Потрібні в кафе: шеф-кухар та офіці-
анти. (0332) 757565; (066) 8709333

  Потрібна няня-домогосподарка 
(р-н ЗОШ№5), обов'язки: догляд за 
дівчинкою 1 рік, в період сну будь-яка 
домашня робота, старших дітей  (при 
потребі) забрати зі школи чи садочка 
і завести на гуртки. Графік 9.00-18.00 
або 10.00-19.00 (можливість інколи 
затриматись, вийти у вихідний), з/п 
10грн/година (1800-2200грн). (099) 
3425342; (096) 0840646   

  Потрібен продавець-консультант. 
(050) 7714768

 Фірма шукає охоронця, доба через 
три, 150грн/доба. (099) 2897182

  В кафетерій потрібні: офіціанти, куха-
рі, бармени, прибиральниця.  (099) 
6373869; (099) 7910735 

РОБОТА Фермерське господарство 
с.Острожець (20км від Луцька) 

запрошує бажаючих на сільсько-
господарські роботи по збиранню 
овочів, проживання та харчування 

безкоштовні. (099) 5130071

  ЗБІР яблук, малини, грибів, теплиці, 
парники, ферми, м'ясокомбінати 
(різні спеціальності, з/п висока), с/г 
роботи, польові роботи, будівельники, 
зварювальники, електрики та слюсарі, 
наявність закордонного паспорту, ві-
зова підтримка.  (050) 7325315; (096) 
8708768

  Потрібні на постійну роботу пра-
цівники на автомийку р-н Вишкова, 
бажано з досвідом роботи. (066) 
0527683

  На роботу потрібні: аніматор в дитя-
чу кімнату (кафе), адміністратори залу, 
офіціанти, кухарі, бармени, помічники 
барменів. піцмайстри, суші-майстри, 
кухарі-кондитери, прибиральниці-по-
судомийниці. (099) 7522226; (099) 
5055556; (095) 6551001; (066) 1244446

Відомості.інфо

№34 (726) 

4 – 10 вересня 2014 року

http://www.vidomosti.info/ Магазин10 Прийом оголошень за телефоном (0332) 290-860

Вартість політичної реклами в газеті «Відомості» 
Ціна 1 кв см 8,40 грн з ПДВ

Вартість приватного оголошення 10 грн, вартість оголошення про подію 1 грн — 1 кв см

Волинський аукціонний центр проводить аукціон 
за методом зниження ціни з продажу майна, що належить 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; перекрит-
тя – дерев’яне; покрівля – азбестоцементні 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 — витрати 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 переможця 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 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 інфор-
мації 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, розра-
хунків та для отримання іншої додаткової інформації звертатись у філію “Волинський аукціонний 
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).

Волинський аукціонний центр проводить аукціон з продажу майна, 
що належить територіальній громаді сіл, селищ, міст району  

в особі Ковельської міської ради Волинської області:
Продавець — Ковельська міська  рада Волинської області, код ЄДРПОУ – 04051313.
лот І – підсобне приміщення з гаражем загальною площею 124,9кв.м.  
Місцерозташування – вул. Ветеранів, 22-А, м. Ковель, Волинської області.
Рік побудови – 1976, загальна площа – 124,9 кв.м.,  площа забудови – 156,0 кв.м., об’єм – 421 
куб.м., кількість поверхів -1, група капітальності – ІІ. 
Конструктивні елементи: фундаменти – бетонні; стіни – цегляні; перегородки – цегляні; перекрит-
тя – дерев’яне; покрівля – азбестоцементні листа; підлога – дерев’яна; двері, вікна – дерев’яні; 
оздоблювальні роботи – штукатурка; інженерне обладнання - відсутнє. Середньозважений 
фізичний знос – 55%. 
Початкова ціна лоту – 113409,60 грн. з урахуванням ПДВ. 
Умови — витрати 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 переможця аукціону. Кадастровий 
номер земельної ділянки – 0710400000:08:012:0023. Питання землекористування вирішується 
покупцем після укладання договору купівлі-продажу відповідно до вимог ст.91 Земельного 
кодексу України.  Грошові кошти в розмірі 11341,00 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 інфор-
мації 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, розра-
хунків та для отримання іншої додаткової інформації звертатись у філію “Волинський аукціонний 
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. Ветеранів, 22-А, м. Ковель, Волинської області).

Волинський аукціонний центр проводить аукціон з продажу майна, що належить терито-
ріальній громаді селищної ради в особі 

Цуманської селищної ради Ківерцівського району Волинської області:
Продавець — Цуманська селищна рада Ківерцівського району Волинської області, код ЄДРПОУ 
– 04333885.
лот І – двокімнатна квартира загальною площею 36,9кв.м.  
Місцерозташування – вул. Радянська, буд.19, кв.1, смт.Цумань, Ківерцівського району, Волинської 
області.
Об’єкт знаходиться в багатоквартирному будинку.
Характеристика квартири: кількість кімнат -2, тип планування кімнат – прохідні, загальна площа – 
36,9 кв.м.,  житлова площа – 21,2 кв.м. в т.ч. плаща 1 кімнати – 9,5 кв.м, площа 2 кімнати – 11,7 кв.м., 
площа кухні – 6,6 кв.м., площа коридору – 4,8 кв.м.; 4,3 кв.м., висота приміщень – 2,7 м. 
Характеристика будинку: матеріал зовнішніх стін – цегла; матеріал перекриття – залізобетонне; 
кількість поверхів – 1; поверх розміщення квартири – 1; наявність ліфту – відсутнє;  тип опалення 
– автономне; наявність каналізації – центральна; наявність електропостачання – наявне; на-
явність газопостачання – наявне;  тип будинку – задовільний.
Конструктивні елементи: фундаменти – бетонний стрічковий; стіни – дерево, цегляні; перегород-
ки – дерево, цегляні; перекриття – дерев’яне; підлога – дерев’яна; двері, вікна – дерев’яні; дах – 
азбестоцементні листи; оздоблювальні роботи – штукатурка, пофарбування вапняне та масляне, 
шпалери, керамічна плитка; інженерне обладнання – електропостачання, водопостачання, 
каналізація, автономне опалення, газопостачання.  Початкова ціна лоту – 55484,00 грн. безз 
урахуванням ПДВ.  Грошові кошти в розмірі 5549,00 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. Отриму-
вач: ПАТ ДАК “НМАЦ“ – філія “Волинський аукціонний центр”. 
Аукціон відбудеться через 20 днів після публікації інформації за адресою: м.Луцьк, вул.Мель-
нична, 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 адре-
сою 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. 
Радянська, буд.19, кв.1, смт.Цумань, Ківерцівського району, Волинської област).


