
Нерухомість

Продам

 ОДНОКІМН.КВ., ПРОСП.МОЛОДІ, 
1/5-ПОВ. ЦЕГЛ. БУД., 33 КВ.М, 
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ. (050) 
7139432

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

120000грн. (050) 8851110

  ТРИКІМН.КВ., ПРОСП.ВІДРО-
ДЖЕННЯ 41-Б, 1/9-ПОВ. ЦЕГЛ. БУД., 
ЗДАНИЙ У 2002Р., 75/53/10.4 КВ.М, 
ЄВРОРЕМОНТ, ПІДІГРІВ ПІДЛОГИ, 
ЦІНА 840000ГРН РАЗОМ З НОВИ-
МИ МЕБЛЯМИ. (099) 7345023; 
(050) 8786609

  15км від Луцька, будинок, 2 кімна-
ти, коридор, комора, підвал, садок, 
земельна ділянка 0.35га, на подвір'ї 
колонка, газ поруч. (095) 7446613; 
(093) 2558786

  Луцьк, половину будинку, євроре-
монт, гараж, земельна ділянка 0.05га, 
літня кухня. (050) 5524607; (096) 
4425800

  Торчин, 1/2 частину будинку, 2 
кімнати, кухня, веранда, газ, земельна 
ділянка 0.09га. (095) 7446613; (066) 
0378365

  Рованці, земельна ділянка 0.12га, 
ціна за домовленістю. (050) 
7366334; (097) 9883178

  ЛИПИНИ, БУДИНОК ОДНОПО-
ВЕРХОВИЙ, 120 КВ.М, ЗЕМЕЛЬНА 
ДІЛЯНКА 0.08ГА, Є САРАЙ, ГАРАЖ, 
БРУКІВКА, ОГОРОЖА, АСФАЛЬТ. 
(050) 2111457

  Боратин, будинок, новий заверше-
ний, утеплений, 4-кімнатний, 140 кв.м, 
металопластикові вікна, металочере-
пиця, електроопалення, камін-грубка, 
земельна ділянка 0.084га, огорожа, 
асфальтований доїзд, без посередни-
ків, 2км від Луцька. (050) 3785562

 ПРОДАМ. ГАРАЖ 
КООП."АВТОМОБІЛІСТ-5", ВУЛ.
ЕЛЕКТРОАПАРАТНА 2-А, ЗАГ.
ПЛ.20.3 КВ.М, 6Х3.6М, ПРОВЕ-
ДЕНИЙ КАПРЕМОНТ, ПІДВАЛ НА 
ВЕСЬ ГАРАЖ, ПРИВАТИЗОВАНИЙ, 
ВСІ ДОКУМЕНТИ, ЦІНА ЗА ДОМОВ-
ЛЕНІСТЮ. (096) 0963182

Два євроконтейнери, 8 кв.м та 
15 кв.м., з місцем на ринку "Цен-
тральний", дешево, терміново. 

(096) 3467676

Здам

  Візьму на квартиру, хлопця, на під-
селення, центр міста, р-н вул.Коперні-
ка.  (095) 5307447; (067) 1133353

  Здам. Двокімн.кв., центр Луцька, 
євроремонт, побутова техніка, меблі, 
посуд. (050) 9694114; (063) 3581955

  Здам. Двокімнатну квартиру, 
вмебльовану. (099) 3287320; (099) 
4997935

  Візьму на підселення хлопця, в кім-
нату до порядного студента, квартира 
без господаря, усі зручності. р-н ЛПЗ, 
5/9-пов. цегл. буд. (050) 1483314

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

по вул.Потебні. Є автостоянка, 
охорона та комунікації, зробле-

ний ремонт. (050) 3397002

  Здам. В оренду приміщення під 
офіс, центр Луцька. (050) 9694114

Здам. Напівпідвальне примі-
щення поблизу ТЦ "Слон", нове, з 
ремонтом, 120 кв.м, витяжка, ав-
тономне опалення, сигналізація, 
2 санвузли, можна під медицину, 
90грн/кв.м, торг. (097) 1611965 

Послуги

 МАСАЖ ТОНІЗУЮЧИЙ, СХІДНИЙ. 
МОЖЛИВИЙ ВИЇЗД ДОДОМУ.  
(0332) 250328, 12.00-16.00

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

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

"Електролюкс", AEG та ін. на дому, 
гарантія. Продаж запчастин. 
(099) 0273489; (095) 3507374

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

  Виконую дипломні роботи з педаго-
гіки та психології, курсові, реферати, 
контрольні з усіх дисциплін. Швидко, 
якісно. Гарантую методичний супро-
від до захисту. (099) 0757900

  Пасажирські перевезення по Укра-
їні а/м Мерседес-Бенц, 16 місць. Ліц. 
АГ№589222, від 17.05.2011р. (066) 
7007077

Усунення засмічень, видалення 
жиру, бруду та нальоту. Гарантія 

якості. (050) 7360805; (096) 
4996132

  Ремонт побутових холодильників, 
морозильних камер, імпортних, 
вітчизняних, заміна компресорів, тер-
мостатів, заправка фреоном, виклик 
майстра платний. (050) 6313413

  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, мон-

таж кондиціонерів. (0332) 285556; 
(066) 1980828

Автомото

  Опель-Рекорд 2.0л, 1981р., зелений, 
газ-бензин, у хорошому стані, шини 
"Нокіан"  w175/70 R13 (зимові), з дис-
ками на Рено-Кенгу. (050) 3788125

  Опель-Віваро 2007р., 2.0л, дизель, 
вантажопасажирський, ціна за до-
мовленістю. (099) 7590065

  Продам. Автобус Shcolin-6600, 19 
місць, ціна за домовленістю. (095) 
5566115

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. ШИНИ ЗИМОВІ, Б/В, У 
ВІДМІННОМУ СТАНІ, РОЗМ.205Х65, 
R15С, ПІДСИЛЕНА, ЦІНА ЗА ДО-
МОВЛЕНІСТЮ. (096) 0963182

  Продам. Запчастини до а/м 
Фольксваген-Пассат, 1999р.: двигун 
2.5л, дизель, КПП-автомат, шкіряний 
салон-седан, інші запчастини. (067) 
3612522; (097) 6138242

  КУПЛЮ. ВАЗ-2104, -2105, -2106, 
-2107, -2109 АБО ЗАЗ "ТАВРІЯ", 
МОЖЛИВО ПІСЛЯ ДТП АБО НЕ 
НА ХОДУ. (095) 0132359; (098) 
1239685

  Продам. Зернозбиральний 
комбайн Клас МЕРКАТОР, свіжоприг-
наний з Німеччини, двигун Мерседес, 
ширина захвату жатки 2.7м. (063) 
2031784

  Продам. Комбайни зернозбиральні: 
"Вольво", "Клаас", "Джон Дір", MF та 
інші; прес-підбирачі; картоплезби-
ральні комбайни, на замовлення 
з-за кордону. (050) 1849978; (098) 
7421737

  Продам. Комбайн зернозбираль-
ний Клас Домінатор 38, свіжопригна-
ний з Німеччини, в ідеальному стані 
(як новий). (063) 2031784

  Продам. Клас Консул комбайн 
зернозбиральний, свіжопригнаний з 
Німеччини, від першого власника, в 
ідеальному стані. (063) 2031784

  Продам. Джон Дір-430 комбайн 
зернозбиральний, свіжопригнаний 
з Німеччини, жатка 2.7м. (063) 
2031784

Будівництво

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

  Продам. Камінь природний: 
річковий, піщаник, андезіт, кварцит, 
плитку, соломку, гальку, формак, 
крихту, валуни, шашку, бут, морську 
гальку; лаки та пропітки для каменю, 
внутрішніх та зовнішніх робіт; 
ємкості пластмасові 1т, 1000л. (067) 
7531556; (095) 8414490

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

 ПРОДАМ. МЕТАЛОЧЕРЕПИ-
ЦЮ, ПРОФНАСТИЛ, "RUUKKI 
FINNERA", "SYPER KATEPAL", ПОВНА 
КОМПЛЕКТАЦІЯ ДАХУ. ЗАМІРИ ТА 
ДОСТАВКА.  (096) 9035429; (099) 
6274707

  Продам. Відсів, щебінь, пісок, цеглу 
червону, білу; дрова, торфобрикет, 
торфокрихту, чорнозем, жом, землю 
на вимощування. Вивіз будівельного 
сміття. (099) 7282934 

Продам. Цеглу білу та червону, 
щебінь, відсів, пісок, чорнозем, 
гній, земля на вимостку, торфо-
крихту, дрова, торфобрикет; ви-

віз будівельного сміття. Доставка 
по місту безкоштовно. (050) 

5694813; (096) 5045231 

  Продам. Відсів, щебінь різних фрак-
цій, пісок дрібний та крупний, цегла 
біла та червона, глина, керамзит, 
чорнозем, торфокрихту, дрова, вугіл-
ля, 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. Жом, пісок, щебінь, цеглу, 
чорнозем, бутовий камінь та ін. 
будматеріали з доставкою. (050) 
6984495; (068) 0595893

  Продам.  Жом, пісок, щебінь, відсів, 
цеглу червону, білу; дрова, торфобри-
кет, торфокрихту, чорнозем, землю 
на вимощування. Вивіз будівельного 
сміття. (066) 8465604; (068) 7999678

  Продам. Щебінь різних фракцій, 
відсів, пісок, цеглу червону, білу; чор-
нозем, торф, жом, земля на вимостку. 
Можлива доставка. Послуги самоски-
дами, 8, 15, 30т. (050) 5299520

  Продам. Шпали залізобетонні під 
фундаменти (огорожі); двотаври, 
металеві, азбестоцементні труби. 
(0332) 757593; (067) 3329246

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-неділя. 
(0332) 290078; (050) 3780078; 

(098) 0800078

  Продам. Пісок, щебінь, відсів, 
камінь різних фракцій, пісок в мішках, 
цегла червона, біла нова, б/в, чорно-
зем, гній, дрова, жом, земля. Достав-
ка. (099) 3374034; (096) 9943100

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

Бруківка вібропресована, 
сертифікована - виготовлення та 

багаторічний досвід професій-
ного вкладання з вібротрамбов-
кою та "бобкатом". Низькі ціни, 

доставка. Цемент, щебінь, відсів. 
(099) 4937752; (093) 7165575

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

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

Французькі натяжні СТЕЛІ від 
економних до розкішних, екс-

клюзивна комбінація кольорів, 
якісний фотодрук, встановлення 
будь-яких світильників, стельо-
вих карнизів та поклейка плін-

тусів. Стелями можна пишатися!  
(0332) 269182; (066) 5922882; 

(097) 6808868

  Продам. Пісок, дрова рубані, ще-
бінь, відсів, бій будівельних відходів, 
з доставкою. (050) 3381564; (098) 
7585943

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

  Ракушняк кримський. Можлива 
доставка. (050) 3781113

  Заміна труб, лічильників, унітазів, 
умивальників, радіаторів, монтаж 
опалення, котлів, колонок, бойлерів, 
каналізація, тепла підлога, водо-
провід, якість вища за ціну. Ліц.АА 
№068300 24.04.04р., ВОДА. (0332) 
231510; (050) 9071397

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

  Лицювання плиткою. Якість, 
гарантія, великий досвід роботи за 
кордоном. (050) 9153347

  Виготовляємо столярні вироби: 
вікна, двері, балконні рами (рейки, 
налічники, плінтуси та ін.) З власного 
матеріалу та матеріалу замовника. 
Заміряємо, доставляємо, встановлю-
ємо. (0332) 283231; (066) 3747699; 
(050) 9577383

Ремонтні роботи: шпаклівка, 
штукатурка, гіпсокартон, плитка, 

ламінат, шпалери та ін. Досвід 
роботи, різний об'єм і складність 
робіт; ремонт "під ключ". (095) 

7293777, Олександр

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

  Виконуємо всі види ремонтно-буді-
вельних робіт: гіпсокартон, вагонка, 
плитка, послуги сантехніка, електрика 
та ін. (095) 8767301

Будівництво будинків. Ремонт та 
реконструкція: внутрішні роботи, 
утеплення, лицювання плиткою, 
малярні, сантехнічні, штукатурні 
роботи. Ліц. АВ№343711, ДАБІУ. 

(066) 2222313

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

Напівсухі стяжки (станція), шту-
катурення, роботи з гіпсокар-
тоном, шпаклювання, відкоси, 

плитка, вагонка, ламінат. (095) 
5465270 

  ВИКОНУЄМО РЕМОНТНО-ОЗДО-
БЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ: ГІПСОКАР-
ТОН, ШПАКЛЮВАННЯ, ФАРБУВАН-
НЯ, ПЛИТКА, ЛАМІНАТ, ВАГОНКА 
ТА ІН., ПОСЛУГИ САНТЕХНІКА ТА 
ЕЛЕКТРИКА, ОПЕРАТИВНО, ЯКІС-
НО, ДОСТУПНО. (050) 9044492; 
(067) 1751116

  Клею шпалери від 10грн/кв.м, вкла-
даю ламінат від 20грн/кв.м, роботи з 
гіпсокартонними конструкціями від 
40грн/кв.м та ін. (095) 7416208

Робота

Потрібні робітники на збір 
помідорів, огірків, грибів, пар-
ники, теплиці, м'ясний, рибний 
цех, ферми, будівельники, с/г 
робітники, догляд за садом, 

з/п висока, житло, харчування, 
візова підтримка надається, на-

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

  Потрібні: аніматор в дитячу кімнату 
(кафе), адміністратори залу, офіці-
анти, кухарі, бармени, помічники 
барменів. піцмайстри, суші-майстри, 
кухарі-кондитери, прибиральниці-
посудомийниці; водій з власним а/м. 
(099) 7522226; (099) 5055556; (095) 
6551001; (066) 1244446

 ПРОПОНУЮ РОБОТУ (ПРИБИ-
РАННЯ), ПОВНА ЗАЙНЯТІСТЬ, ВИ-
СОКА ЗАРПЛАТА. (095) 9388951

  Запрошуються на роботу майстри 
по ремонту та пошиву одягу, бажано 
з досвідом роботи. (066) 6623230; 
(050) 4380338; (093) 1095954

  РОБОТА ЗА КОРДОНОМ. РОБОЧІ 
ЗАПРОШЕННЯ НІМЕЧЧИНА: ДО-
ГЛЯДАЛЬНИЦІ, БУДІВЕЛЬНИКИ; 
ПОЛЬЩА: ЗВАРЮВАЛЬНИКИ, ВО-
ДІЇ-ДАЛЕКОБІЙНИКИ, БУДІВЕЛЬ-
НИКИ, ОПІКУНКИ, С/Г РОБОТИ. 
ЛІЦ.АВ 585191, 10.07.12Р., МСПУ. 
((0332) 723738 (ЛУЦЬК); (099) 
3469381, ЛУЦЬК, ВУЛ.КАФЕДРАЛЬ-
НА, 25

Потрібні робітники будівельних 
спеціальностей та монтажники 
металевих конструкцій. (050) 

9574630

  На постійну роботу в бар потрібні: 
офіціант, помічник кухаря, посудо-
мийниця, музикант. (098) 5814664; 
(066) 4202046

Потрібен на роботу водій на 
автомобіль Супер-МАЗ з напів-

причепом "Крона", категорія 
Е, робота по Волинській обл. 

(099) 7280363

  Потрібні на роботу продавці, каси-
ри торгового залу, в сферу торгівлі 
побутово-промисловими товарами, 
офіційне працевлаштування, з/п за 
результатами співбесіди. (050) 
2116993; (097) 9048774

  Надомна робота 2500грн/місяць. 
Подробиці поштою. Вкласти два 
конверти на адресу: а/с 2075, МП 
"Новація" Маріуполь, 87502. (097) 
2483324

  ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ У СА-
ЛОН КРАСИ МАЙСТРА МАНІКЮРУ 
ТА ПЕДИКЮРУ (НА ВИГІДНИХ УМО-
ВАХ) І ПЕРУКАРЯ. (050) 9208000

  Візьму на роботу продавця в про-
довольчий магазин. (050) 5424990

 ПРОПОНУЮ РОБОТУ (ПРИБИ-
РАННЯ), ГРАФІК 2 ДНІ ЧЕРЕЗ 2. 
(097) 6243030

Потрібні на роботу електро-, 
газозварювальники, 3-5 розряду. 

(066) 0289175

Потрібен машиніст автокрану. 
(066) 0289175

  В нічний клуб Луцька потрібні куха-
рі, офіціанти та бармени. Досвід робо-
ти обов'язковий. (099) 0620508

  В меблевий цех потрібні праців-
ники, з досвідом роботи. (095) 
2447808

  Потрібні працівники в офіс, 
перспектива кар'єрного росту, мож-
ливість офіційного отримання доходу 
та додаткового заробітку. (067) 
4567230; (099) 7539585

  Потрібні на роботу швачки на 
виробництво взуття, бажано з до-
свідом роботи, висока заробітна 
плата (095) 2067476; (098) 0114831, 
Андрій Васильович

  Потрібен на роботу водій на а/м 
"Мерседес-814", без спальника, з до-
свідом роботи, постійні відрядження 
за кордон. (050) 3398350, 9.00-18.00

Фермер

  Продам. Буряк кормовий. (095) 
0909967

  Продам. Саджанці голландської 
малини, сортові, можлива гуртова 
партія. (0332) 757593; (067) 3329246

  Продам. Цуценят німецької вівчар-
ки, з хорошим родоводом, є доку-
менти, чепрачний окрас, вік 1 місяць. 
(095) 4092868; (063) 1021802

  Продам. Недорого картоплю. 
Можлива доставка по Луцьку. (099) 
3153059

  Продам. Мед з власної пасіки, 20гр/
кг, 3л/100грн. (050) 8500003

  Продам. Цуценят породи ротвей-
лер, хлопчиків, вік 1.5 місяці. (050) 
8434212

  Куплю КАРТОПЛЮ.  (050) 
9816534; (099) 6429596; (068) 8754544

  Куплю картоплю.  (095) 1230089; 
(098) 0404542

  КУПЛЮ. Картоплю сортову, буряк 
столовий. (050) 9775945; (093) 
1561181

Різне

  Продам. Меблі в зал, спальню, кух-
ню; холодильник, телевізор, пральну 
машину, все б/в. (066) 7037555

  Продам. Простирадла з підігрівом. 
Товар сертифікований. Гарантія 1 рік. 
(063) 3597773; (066) 2112266; (097) 
0800551

  Склад-магазин побутової техніки з 
Європи, нової та б/в: холодильники, 
морозильні камери, електроплити, 
дрібна техніка, інструмент, товари для 
дому. (063) 2168636; (093) 8331843, 
www.evro-technika.com.ua, Луцьк, 
просп.Відродження, 49а

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

  ВТРАЧЕНИЙ ПОПЕРЕДНІЙ ДОГО-
ВІР КУПІВЛІ ПРОДАЖУ КВАРТИРИ 
МІЖ ХАЦЮРОМ В.М ТА МЕЛЬНИ-
ЧУКОМ І, ВИДАНИЙ 03.07.2014Р. 
НОТАРІАЛЬТНИЙ ЗАПИС 1767, 
ПОСВІДЧЕНИЙ ПРИВАТНИМ НО-
ТАРІУСОМ ВЕРЕМЧУКОМ СЕРГІЄМ 
ВОЛОДИМИРОВИЧЕМ, ВВАЖАТИ 
НЕДІЙСНИМ.

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

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

Купуємо дорого брухт чорних ме-
талів. Можливий самовивіз та де-
монтаж. Будь-яка форма оплати. 
Ліц. АВ №611361 від 17.10.2012р. 

МЕРТУ. ((068) 6877712; (066) 
2551771, Луцьк, вул.Ранкова, 1, 

(р-н цукрового заводу)

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) 200221; (095) 4091285; 

(098) 5266032; (067) 6492168; (095) 
1264199 

Можливий самовивіз. АЕ№271264 
28.10.2013р. МЕРТУ. (095) 5106889
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Прийом оголошень 
за телефоном 
(0332) 200-650

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

Волинський аукціонний центр проводить аукціон з продажу майна, що належить 
територіальній громаді сільської ради в особі Риковичівської сільської ради Івани-

чівського району Волинської області:
Продавець — Риковичівська сільська рада Іваничівського району Волинської області, код 
ЄДРПОУ – 04333388.
лот І – котельня загальною площею 140,7 кв.м. Місцерозташування – вул. Центральна, 73, с. 
Риковичі, Іваничівського району, Волинської області. Загальна площа – 140,7 кв.м. , площа 
забудови – 178,0 кв.м., об’єм – 670,0 куб. м. Конструктивні елементи: б/бетон товщина 0,40 
см; стіни – цегляні, зовні силікатна цегла, товщина 0,25 см., перегородки – цегляні, товщина 
0,12 см.; перекриття – з/б плоскі панелі; покрівля – рулонна, суміщенна; вікна, двері – 
дерев’яні. Середньозважений фізичний знос – 45,0%. Початкова ціна лоту – 17588,00 грн. 
без врахування ПДВ. Площа земельної ділянки для обслуговування об’єкту – 0,0355 га. 
Кадастровий номер земельної ділянки – 0721185601:01:001:0026. Питання землекористу-
вання вирішується покупцем після укладання договору купівлі-продажу відповідно до ви-
мог ст.91 Земельного кодексу України. Грошові кошти в розмірі 1759,00 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 від-
будеться 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 до-
даткової 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 18.00. год. за місцем 
його знаходження.


