
Нерухомість 

Продам

  Однокімн.кв., м.Ківерці, 1/2-пов. 
цегл. буд., заг.пл.31.5 кв.м, авто-
номне опалення. (099) 0273543; 
(096) 4503571

Продам. Двокімн.кв., новобу-
дова (здача будинку червень 
2015р.), утеплена, автономне 
опалення, стяжка, штукатур-
ка, засклена лоджія, сучасне 

планування, 58м, 8/9-пов., вул.
Травнева. (050) 6415645

  Будинок двоповерховий, цегля-
ний, дачний масив Діброва, є газ, 
свердловина, каналізація, 3 фази, 
земельна ділянка 0.06га. (095) 
1450042

  Продам. Маневицький р-н, старий 
дерев'яний будинок, поряд дві річ-
ки, ліс, приватизований, трифазна 
лінія. Можливий обмін на с/г техніку. 
(096) 6377955

  ЛУЦЬК, ПОБЛИЗУ ЦУКРОВОГО 
ЗАВОДУ, БУДИНОК 4 КІМНАТИ, 
100 КВ.М, ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА 
0.12ГА, Є ХЛІВ, ГАРАЖ, ТИМЧА-
СІВКА, ГАЗ, КРИНИЦЯ. (050) 
5703171

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

 Шепель, дачну земельну ділянку 
0.08га, комунікації поруч, твердий 
доїзд. (050) 6743347; (099) 
0250309

  Рованці, земельну ділянку 0.12га, 
ціна за домовленістю. (050) 
7366334; (097) 9883178

  ЛИПЛЯНИ, ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ 
0.27ГА, ПІД ДАЧУ, СКЛАД, ОФІС, 
ФЕРМУ, МАЙСТЕРНЮ ТА ІН., Є 
ВОДА, ГАЗ, ЕЛЕКТРИКА. (050) 
6683394

  Продам. Гараж гляний 
кооп."Волинь", вул.Карпенка-Карого, 
є підвал з 3-х кімнат, світло, ціна за 
домовленістю. Терміново, можлива 
оренда. (050) 2352564

 ПРОДАМ. ПРИМІЩЕННЯ ОЗДО-
РОВЧОГО ЦЕНТРУ (ПІДВАЛЬНЕ), 
ЛУЦЬК, ПРОСП.ВІДРОДЖЕННЯ, 
ЧАСТКОВО ЗРОБЛЕНИЙ РЕМОНТ, 
ОКРЕМИЙ ВХІД, 597365ГРН. 
(067) 2163887

  КУПЛЮ ПРИМІЩЕННЯ, БУДИН-
КИ, ФЕРМИ, СКЛАДИ ТА ІНШЕ, 
ПІД РОЗБІР, ПОСТІЙНО. (097) 
1835007; (066) 9614999

Здам

  Здам. Кімнату для однієї особи в 
двоповерховому приватному будин-
ку р-н "Красне", усі умови, побутова 
техніка, Інтернет. (099) 2321773; 
(096) 2815252

  Здам. Луцьк, будинок у приватно-
му секторі, 2 кімнати, усі комунікації. 
(0332) 760660; (095) 9267012 

  Візьму на квартиру в районі РАГСу 
дві дівчини. (095) 1285352

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

  Здам кімнату для хлопців у влас-
ному будинку зі зручностями, Луцьк, 
р-н Київського майдану. (050) 
8689248; (098) 5152496

Здам. Квартиру (біля паспорт-
ного столу, вул.Кравчука,12) 

для різноманітних святкувань; 
банкетний стіл і спальні місця 

на 8 персон, оплата погодинна. 
(095) 6011915

  Візьму на квартиру в районі 
Київського майдану двох людей, 
недорого. (095) 1285352

  Здам. Двокімн.кв., на тривалий 
термін, мебльовану, 33-й квартал, 
ціна за домовленістю. (095) 
8764709

Зніму

 МОЛОДА СІМ'Я ЗНІМЕ КВАРТИ-
РУ НА ТРИВАЛИЙ ТЕРМІН, 33-Й, 
40-Й КВАРТАЛ, "ТАМ ТАМ", БЕЗ 
ПОСЕРЕДНИКІВ, ПОРЯДНІ, ЧЕСНІ. 
(095) 4221026, РОМАН

Послуги

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

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

Здаємо на прокат костюми до 
Нового року в садочках, школах 
(українські костюми, всі казкові 
герої), на дорослих Дід Мороз, 
Снігуронька. (0332) 725027; 

(050) 6578701

Супутникове телебачення. Про-
даж, гарантія, сервісне обслу-

говування. Послуги електрика. 
Продаж, монтаж кондиціонерів. 
(0332) 285556; (066) 1980828

Пошиття, ремонт, реставрація, 
фарбування виробів з нату-

ральної шкіри, хутра, дублянок, 
легкого жіночого та чоловічого 

одягу. Великий вибір італій-
ської шкіри, хутра, шкірок на 

дублянки. (0332) 207207; (050) 
4381024

Автомото

  Продам. Трактор Т-40АМ по за-
пчастинах; двигуни та трансмісія 
після капремонту, кабіна та ін. б/в до 
Т-40. (066) 0278892; (096) 2928247

  Продам. ГАЗ-33021 2002р.; САЗ-
3507 "Колгоспник" 1991р. Гараж 
недобудований кооп."Турист", 30 
кв.м. Виконую зовнішні та внутрішні 
ремонтно-будівельні роботи, досвід 
роботи 20р. (0332) 723786; (050) 
3785849

  Трактор Т-25, ЮМЗ-6;  двигун Д-21 
та Д-144; передній міст, кермову ко-
лонку до Т-40; плуг 3х3.3, у м.Луцьк. 
(050) 1669111; (096) 1399028

  Трактори японські дизельні, 
"Ісекі-253", з навантажувачем; "Мі-
цубісі-20". (0332) 704684 (Луцьк); 
(050) 6227109

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

Будівництво

Бруківка вібропресована, сер-
тифікована - виготовлення та 

багаторічний досвід професій-
ного вкладання з вібротрам-
бовкою та "бобкатом". Низькі 

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

7165575

 ПРОДАМ ГАЗОБЛОКИ СТО-
УНЛАЙТ (БРОВАРИ) 82 КУБА З 
ДОСТАВКОЮ. (050)1930770, 
(098)9800897

Продам. Цеглу білу та червону, 
щебінь, відсів, пісок, чорно-

зем, гній, земля на вимостку, 
торфокрихту, дрова, торфобри-
кет; вивіз будівельного сміття. 

Доставка по місту безкоштовно. 
(050) 5694813; (096) 5045231 

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

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

  Продам. Щебінь різних фракцій, 
відсів, пісок, цеглу червону, білу; 
чорнозем, торф, жом, земля на ви-
мостку. Можлива доставка. Послуги 
самоскидами, 8, 15, 30т. (050) 
5299520

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

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

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

  Продам. Брус дубовий, 14х14, 
12х12, 10х10, довж.3.0 та 4.0м. 
(0332) 757593; (067) 3329246

 ПРОДАМ. БЛОКИ З РАКУШНЯ-
КУ. ВИСОКОЇ ЯКОСТІ. МІЦНІ, РІВ-
НІ, ВІДБІРНІ. ДОСТАВКА. (068) 
1659117; (093) 2650115

  Продам. Зруб дерев'яний з 
оциліндрованого бруса, діам.20см, 
розм.6х8.5м, 30000грн та гараж 
розм.3.5х4, 10000грн, торг. (099) 
7082353

 Мурую каміни, печі, барбекю та їх 
оздоблення. (050) 3378455; (096) 
4750392

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

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

бетонні огорожі, бетонні кана-
лізаційні 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

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

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

 ПРОДАМ. ЦЕГЛУ ЧЕРВОНУ ТА 
БІЛУ, СВАЇ, ШИФЕР, ПЕРЕМИЧКИ 
ВСЕ Б/В. (095) 8628799; (096) 
9595194

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

  ВИКОНУЄМО РЕМОНТНО-
ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ: 
ГІПСОКАРТОН, ШПАКЛЮВАННЯ, 
ФАРБУВАННЯ, ПЛИТКА, ЛАМІ-
НАТ, ВАГОНКА ТА ІН., ПОСЛУГИ 
САНТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРИКА, 
ОПЕРАТИВНО, ЯКІСНО, ДО-
СТУПНО. (050) 9044492; (067) 
1751116

  Послуги "бобкетом", розчищення 
снігових заметів та вивезення снігу, 
розгортаємо щебінь, навантажуємо 
землю, розвантажуємо цеглу, піно-
блоки, бруківку. Земельні роботи 
гусеничним та колісним "бобке-
том". Послуги евакуатором, буром. 
(050) 8483994

  ЗАЛИВАЄМО БЕТОННО-МОНО-
ЛІТНІ СХОДИ МІЖ ПОВЕРХАМИ, 
ГВИНТОВІ, НАПІВГВИНТОВІ 
З ПЛОЩАДКАМИ, БУДЬ-ЯКОЇ 
СКЛАДНОСТІ, СХОДИ В БУДИН-
КИ. ЧОРНОВІ БЕТОННІ СТЯЖКИ, 
УТЕПЛЕННЯ ГОРИЩ МІНВАТОЮ, 
ОБШИВАННЯ ДЕРЕВ'ЯНОЮ ВА-
ГОНКОЮ. (050) 7628395

  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 всі види ремонтно-
будівельних робіт: шпаклювання, 
вкладання плитки, ламінату, послуги 
електрика, сантехніка, фундаменти, 
дахи, огорожі всіх видів, бетонні 
сходи, утеплення фасадів та ін. 
внутрішні роботи. (099) 3355066; 
(067) 2899960 

Робота

Потрібні на роботу майстер мані-
кюру і педикюру та прибиральни-
ця у салон краси м.Луцьк. (050) 

7260140 

  Візьму на роботу продав-
ців у продовольчий магазин, 
обов'язкове знання касового 
апарата та досвід роботи. (050) 
6743347; (099) 0250309

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, 
наявність закорд. паспорту. 
(066) 7466549; (096) 4932837, 

Ольга

  У міжнародну компанію про-
водиться набір працівників в офіс 
на декілька нарямків діяльності. 
(098) 8912271

  Робота в офісі декілька напрямків 
діяльності, можлива часткова за-
йнятість та отримання офіційного 
доходу. (067) 3601314; (050) 
9200495 

  ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ У 
САЛОН КРАСИ МАЙСТРА-ПЕРУ-
КАРЯ. (050) 9208000

Візьму на роботу прибиральни-
цю в сауну, без шкідливих зви-
чок, робота позмінна. (050) 

5196088, 10.00-16.00

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

Візьму на роботу водія кат. 
В,С, Е, на вантажний а/м 20т, 

по Україні, досвід роботи 
обов'язковий. (098) 3101313; 

(050) 9135592

 Фірма на конкурсній основі, про-
водить набір команди для роботи 
в офісі. Без вікових обмежень. 
(099) 4062118

ТУРИСТИЧНЕ АГЕНСТВО за-
прошує на роботу провідного 
менеджера з туризму. Досвід 

роботи, знання англійської 
мови. Перспектива кар’єрного 

росту. (0332) 773700; (095) 
8989000

  Візьму на роботу в офіс порядну, 
комунікабельну людину. (050) 
5549419

 ПРОПОНУЮ РОБОТУ (ПРИ-
БИРАННЯ), ПОВНА ЗАЙНЯТІСТЬ, 
ЗАРПЛАТА ВІД 3000ГРН ДО 
4000ГРН. (095) 9388951

 ПОТРІБНІ НА РОБОТУ ПРИБИ-
РАЛЬНИЦІ КВАРТИР ПО МІСТУ, 
З ДОСВІДОМ РОБОТИ, ЧЕСНІ ТА 
ПОРЯДНІ. ХОРОШІ УМОВИ ПРА-
ЦІ. ЗАРПЛАТА ВІД 3000ГРН ДО 
4000ГРН. (067) 1273456

  Потрібен продавець в продо-
вольчий магазин на зупинці по вул.
Ковельській. (050) 7068689

  Робота для студента! Візьму на 
роботу в магазин продавця, кон-
дитерська група товарів. Гнучкий 
графік, оплата за домовленістю. 
Резюме за адресою kresnuts@
yahoo.com (050) 7158230; (097) 
7202333

  На роботу потрібні активні, кому-
нікабельні працівники, без вікових 
обмежень. Можливий основний та 
додатковий дохід. (097) 0800551

 Міжнародна компанія набирає 
персонал для роботи в офісі. 
(066) 2112266

 ШУКАЮ РОБОТУ ВОДІЯ, Є 
ВЛАСНИЙ А/М "НІССАН-ПРИ-
МАСТАР", МОЖЛИВІ РАЗОВІ 
ПОЇЗДКИ, ПО МІСТУ, УКРАЇНІ. 
(050) 6788165; (097) 2569620

Фермер

  Продам. Цуценят німецької ві-
вчарки, вакцинованих та цуценят 
ротвейлера, м.Луцьк.  (050) 
8319959; (067) 3857688

  Продам. Буряк кормовий. (095) 
0909967

  Продам. Цуценят німецької ві-
вчарки. (050) 4381896

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

  Куплю. Свиню тушкою або живою 
вагою. (050) 4382825

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

Різне

  Продам. Новий акваріум "Marina", 
Італія, 60л, з єврообладнанням, 
циркулятор 3шт., нагрівач 2шт., 
термометри 3шт., грунт, декоратив-
ні прикраси (кераміка, пластмаса) 
засоби по догляду за акваріумом, 
ціна стара - 3150грн. (050) 
1043057, Віктор

  Втрачене свідоцтво про право 
власності на житло, що знаходиться 
за адр: м.Луцьк, вул.Винниченка 47, 
кв. 45, видане на ім'я Кисляк Галини 
Петрівни, вважати недійсним.

  Продам. Дрова рубані, різної 
породи, доставка. (050) 6498923; 
(063) 4509499

  Куплю. Макулатуру, плівку, пласт-
масу. Дорого. (095) 7719337

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

  Куплю вітчизняні радіодета-
лі, можливо на платах. (050) 
5424961

Купуємо стружку кольорових ме-
талів: мідь, алюміній, бронзу, ла-
тунь, 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 
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Вартість приватного оголошення 10 грн, вартість оголошення про подію 1 грн — 1 кв см

Волинський аукціонний центр проводить аукціон з продажу майна:  
лот І – автомобіль MAZDA E2200, 1997 р.в. , державний № АС 6452 АС. Лот виставляється повторно з 30% 
знижкою. Об’єм двигуна – 2200 см3, пробіг – 3136705 км, колір – синій, тип – мікроавтобус пасажирський. 
Первісна вартість – 34941,00 грн., сума зносу – 34941,00 грн., залишкова вартість  – 0,00 грн.
Технічний стан КТЗ: автомобіль непрацездатному стані. Кузовні складові КТЗ мають поверхневі та на-
скрізні корозійні пошкодження. Початкова ціна – 23538,00 грн. без врахування ПДВ.
Балансоутримувач: Державна фінансова інспекція у Волинській області. Код ЄДРПОУ – 21732718.
Грошові кошти в розмірі 2354,00 грн., що становить 10% від початкової ціни об’єкта аукціону (гаран-
тійний 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 16.00 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.Луцьк, пр-т.
Грушевського, 3-А.

Волинський аукціонний центр проводить аукціон з продажу майна, що належить територіальній 
громаді сіл, селищ, міст Волинської області в особі Волинської обласної ради.

Продавець — Волинська обласна рада, код ЄДРПОУ – 00022444.
Балансоутримувач: Володимир-Волинська спеціалізована школа-інтернат І-ІІІ ступенів „Центр освіти та 
соціально-Педагогічної підтримки”, код за ЄДРПОУ 13353993.
лот І – трактор Zetor, 1991 р.в. , реєстраційний № 6333ВШ. 
Потужність – 120кВТ (163 к.с.), трансмісія – механічна. Первісна вартість – 5008,00 грн., сума зносу – 
5008,00 грн., залишкова вартість  – 0,00 грн. Технічний стан КТЗ: внаслідок довгострокового використан-
ня з часу введення в експлуатацію вийшов з ладу паливний насос високого тиску, неробочі форсунки, 
гільзо-поршнева група потребує заміни кілець, несправний гідронасос високого тиску, потребує ремон-
ту коробка передач, необхідна заміна стартера, відсутні акумуляторні батареї, знос гуми складає 60%.  
Початкова ціна – 30337,33 грн. з врахуванням ПДВ. Грошові кошти в розмірі 3034,00 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 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.
Заяви на участь в аукціоні приймаються у робочі дні з 9.00 до 16.00 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: вул.Берегового, 1, 
м.Володимир-Волинський.

Волинський аукціонний центр проводить аукціон з продажу майна, що належить територіальній 
громаді сіл, селищ, міст Волинської області в особі Волинської обласної ради.

Продавець — Волинська обласна рада, код ЄДРПОУ – 00022444.
Балансоутримувач: КП „Санаторій матері і дитини „Пролісок”. Код ЄДРПОУ – 20140252.
лот І – автомобіль ГАЗ-2705, 2004 р.в., державний № АС 51-90 АС. 
Пробіг – > 400000 км., колір – білий. Характеристика технічного стану: потребує капітального ремонту 
двигун; корозія порогів; кузов – потребує покраски; АТБ – відновленню не підлягає.   
Початкова ціна – 6680,78 грн. в т.ч. ПДВ. Грошові кошти в розмірі 669,00 грн., що становить 10% від почат-
кової 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 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 аукціонний центр” за вищев-
казаною 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 знахо-
дження (с.Грем’яче, Ківерцівського району, Волинської області) 

Волинський аукціонний центр проводить повторний аукціон з продажу майна, що належить те-
риторіальній 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., кіль-
кість поверхів -1, група капітальності – ІІ. Конструктивні елементи: фундаменти – бетонні; стіни – цегляні; 
перегородки – цегляні; перекриття – дерев’яне; покрівля – азбестоцементні листа; підлога – дерев’яна; 
двері, вікна – дерев’яні; оздоблювальні роботи – штукатурка; інженерне обладнання - відсутнє. Серед-
ньозважений 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 роз-
мірі 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 інформації за адресою: м.Луцьк, вул.Мельнична, 13.
Кінцевий термін прийняття заяв та плата грошових внесків – за три дні до початку аукціону. З питань по-
дачі документів для участі в аукціоні, розрахунків та для отримання іншої додаткової інформації зверта-
тись 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 територіальній 
громаді сільської ради в особі Зарічанської сільської ради 

Володимир-Волинського району Волинської області:
Продавець — Зарічанська сільська рада Володимир-Волинського району Волинської області, код 
ЄДРПОУ – 04334809.
лот І – складське приміщення (А-1) загальною площею 790,2 кв.м. (під розбір). 
Місцерозташування – вул. Колгоспна, 31 в, с. Новосілки, Володимир-Волинського району, Волинської 
області.
Загальна площа – 790,2 кв.м. , площа забудови – 1034,3 кв.м., об’єм – 5688,0 куб. м.,основна площа – 758,8 
кв.м, площа допоміжних приміщень – 31,4 кв.м., кількість поверхів – 1.
Конструктивні елементи: фундамент – бетонний стрічковий; стіни – цегляні, бетонні; перегородки – це-
гляні; підлога – цементна; перекриття – з/б панелі; покрівля – рубероїд; двері – сеталеві, вікна – відсутні; 
облицювальні роботи – відсутні; інженерне облаштування - електроосвітлення.  Середньозважений 
фізичний знос – 50,0%. Початкова ціна лоту – 28298,00 грн. без врахування ПДВ. Грошові кошти в розмірі 
2830,00 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 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 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.

Волинський аукціонний центр проводить аукціон з продажу майна, що належить територіальній 
громаді сільської ради в особі Іваничівської районної ради Волинської області:

Продавець — Іваничівська районна рада Волинської області, код ЄДРПОУ – 20133163.
лот І – частина бувшого приміщення реанімаційного та приймального відділень та 
терапевтичного відділення, заг.площею 567,50 кв.м.
Місцерозташування – вул.Грушевського, 34 д, смт.Іваничі, Волинської області.
Рік побудови – 1970. Загальна площа – 567,50 кв.м., площа забудови – 793,60 кв.м, будівельний об’єм – 
2970,7 куб.м, кількість поверхів -2.
Конструктивні елементи: фундаменти – бетон; стіни, перегородки – цегляні; підлога – цементна; пере-
криття – з/бетон; покриття – шифер. Середньозважений фізичний знос – 55,0%.
Початкова ціна лоту – 263704,00 грн. без врахування ПДВ. 
Кадастровий номер земельної ділянки – 0721155100:00:013:0070.
Питання землекористування вирішується покупцем після укладання договору купівлі-продажу відповід-
но до вимог ст.91 Земельного кодексу України. 
Грошові кошти в розмірі 26371,00 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 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 інфор-
мації 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 зна-
ходження.


