
Нерухомість

Продам

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

  Продам. Гараж цегляний, є підвал, 
світло, охорона, р-н електроапа-
ратного заводу, 70000грн. (066) 
7892898

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

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

  28км від Луцька по рівненській 
трасі, будинок цегляний, у хорошо-
му стані, надвірні споруди, газ, вода, 
земельна ділянка 0.60га, садок, ас-
фальтований доїзд. (050) 5913678; 
(050) 9693688

Здам

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

  Візьму на квартиру 2-х дівчат, 
полизу ЗОШ №5, вул.Клима Савури. 
(0332) 234392

Послуги

  РЕМОНТ ТЕЛЕВІЗОРІВ ТА МО-
НІТОРІВ. ВИЇЗД ДО ЗАМОВНИКА. 
(097) 3304802

  Обрізання, порізка, формування 
дерев, чищення саду. (066) 8892069

Будівництво

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

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. Вагонку з черешні, ціна 
за домовленістю. (066) 8892069

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 

 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

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

  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

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

роботи, знання англійської 
мови. Перспектива кар’єрного 

росту. (0332) 773700; (095) 
8989000

Фермер

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

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

  Продам. Буряк кормовий. (095) 
0909967

  Продам. Трактори японські 
дизельні, "Ісекі-253", з навантажува-
чем; "Міцубісі-20". (0332) 704684 
(Луцьк); (050) 6227109

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

Різне

  Продам. Меблі, б/в: шафи трид-
верні, 2шт., з антресолями; трюмо; 
приліжкові тумби, 2шт. Дешево. 
(066) 9826120; (098) 9500498

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

  ВТРАЧЕНЕ СВІДОЦТВО НА 
ПРАВО ВЛАСНОСТІ №22 ВІД 
27.09.2001Р., НА САДОВИЙ БУДИ-
НОК У САДОВОМУ ТОВАРИСТВІ 
С.ПРОМІНЬ, ВИДАНЕ НА ІМ'Я 
ДОБРОЖАНСЬКОГО ВОЛОДИМИ-
РА МИХАЙЛОВИЧА, ВВАЖАТИ 
НЕДІЙСНИМ.

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

  Куплю вітчизняні радіодеталі, 
можливо 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) 200221; (095) 4091285; 

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

Поліси ОСЦПВ АС №9806960, 
АС№9806962-9806964, 
АС№9806966-9806975, 

АЕ№979219, стікери АІ №72875, 
АІ № 72875, АІ72877-72879, АІ 
№ 72881-72890, АЕ №335039, 

АЕ №335048, АЕ №335121, 
АЕ №1057264, АЕ №1057269-

1057270, АЕ №1888696, АЕ 
№1889046, АЕ №1889078, АС 
№3513037, АС №3582555, По-

вний автозахист РА №2791-
2793 та Хатинка-тваринка ХТВ 

№102130, ХТВ №104406-104407 
АТ СГ "ТАС" (приватне), вважати 

втраченими та недійсними.
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Вартість приватного оголошення 10 грн, вартість оголошення про подію 1 грн — 1 кв см

Події

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

Іваничівського району Волинської області:
Продавець — Риковичівська сільська рада Іваничівського району Волинської області, код 
ЄДРПОУ – 04333388.
лот І – приміщення ФАПу загальною площею 139,5 кв.м. 
Місцерозташування – вул. Центральна, 76, с. Риковичі, Іваничівського району, Волинської області.
Загальна площа – 139,5 кв.м. , площа забудови – 176,6 кв.м., об’єм – 541,0 куб. м.,основна площа – 
100,2 кв.м, площа нежитлових приміщень – 39,3 кв.м., кількість поверхів – 1.
Конструктивні елементи: стіни – цегляні, перегородки – цегляні; перекриття – дерев’яне; покрів-
ля – шифер; вікна, двері – дерев’яні; підлога – дощата.  Середньозважений фізичний знос – 40,0%.
Початкова ціна лоту – 15258,00 грн. без врахування ПДВ. 
Площа земельної ділянки для обслуговування об’єкту – 0,25 га. 
Кадастровий номер земельної ділянки – 0721185601:01:003:0046.
Питання землекористування вирішується покупцем після укладання договору купівлі-продажу 
відповідно до вимог ст.91 Земельного кодексу України. 
Грошові кошти в розмірі 1526,00 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 „Райффай-
зен 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:  
Продавець — Любешівська районна рада Волинської області, код ЄДРПОУ – 23250722.
лот І – автомобіль DAEWOO NUBIRA, 1999 р.в. , державний № АС 3958 АІ. 
Об’єм двигуна – 1600 см3, пробіг – 349566 км, колір – зелений, тип – легковий седан.
Первісна вартість – 49458,00 грн., сума зносу – 49458,00 грн., залишкова вартість  – 0,00 грн.
Технічний стан КТЗ: автомобіль не на ходу, технічно не справний, частково розкомплектований, 
наявні сліди відновлювального ремонту всіх зовнішніх козувних елементів, пошкодження лако-
фарбованого покриття та деформації кузовних елементів, оббивка сидінь та дверей забруднена, 
пошкоджена, двигун має сліди піддтікання оливи, потребує ремонту.   
Початкова ціна – 8384,22 грн. з врахуванням ПДВ.
Балансоутримувач: Любешівська районна державна адміністрація Волинської області. Код 
ЄДРПОУ – 04051431.
Грошові кошти в розмірі 839,00 грн., що становить 10% від початкової ціни об’єкта аукціону (га-
рантійний 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.Мель-
нична, 13, тел. для довідок: (0332) 244-188, 242-065. Ознайомитися з об’єктом продажу можна в 
робочі дні за місцем його знаходження: смт.Любешів, вул.Незалежності,53.

Судова реформа може запрацювати 
із січня, усіх суддів чекає переатестація Пенсійний вік не 

підвищуватимуть Про це розповів заступник го-
лови Адміністрації Президен-

та Олексій Філатов, що курирує 
судову реформу. 

За його словами, передбача-
ється, що судова реформа пройде 
у два етапи. Перший буде стосу-
ватися формування суддівського 
корпусу, забезпечення доступнос-
ті суду. Другий — змін у Консти-
туцію. Реформа передбачає повну 
переатестацію всіх суддів. 

Є варіант звільнити всіх й на-
брати абсолютно нових. Таке зро-
били в Словаччині й Сербії, але ці 
країни потім одержали від суддів 
позови в Європейський суд із прав 
людини, судді ці позови виграли, 
тож їх довелося відновити. 

Тому для України цей варіант 
не підходить. 

За словами Філатова, судді бу-
дуть переатестовані, а на кожного 
суддю у Вищій кваліфікаційній 
комісії збиратимуть суддівське до-
сьє. 

«Вести досьє буде ВККС. Уся 
інформація, яку будь-який грома-
дянин може у ВККС подати щодо 
суддів, збиратиметься в цьому суд-
дівському досьє. Крім того, воно 
буде містити кількість розгляну-
тих суддею справ, порівняння із 
середніми даними по цьому суду, 
регіону, країні», — розповів він. 

«У досьє будуть і якісні по-
казники — кількість скасованих 
рішень конкретного судді, причи-
ни скасувань. Бувають випадки, 
що кожне друге або третє рішен-
ня судді скасовується, а цей суддя 
продовжує працювати, одержує 
зарплату, доплату за вислугу років 
і т. д.», — обурився Філатов. 

«Якщо в суддівське досьє по-
трапляють дані, що вартість май-
на судді набагато перевищує його 
офіційний дохід, ця інформація 
повинна бути перевірена. ВККС 
направить запит у податкові орга-
ни, Національне антикорупційне 
бюро, яке буде створене. Якщо там 
є склад кримінального правопо-
рушення, справа буде доведена до 
суду», — сказав він. 

«Навіть якщо склад криміналь-
ного правопорушення не доведе-
ний, суд не виніс обвинувальний 
вирок, можуть бути підстави для 
дисциплінарної відповідальності. 

ВККС може ухвалити рішення, що 
суддя не відповідає етичним вимо-
гам», — пояснив Філатов. 

Як розповів співрозмовник у 
Раді судової реформи, переатес-
тація 48 суддів Верховного Суду 
орієнтовно забере до шести міся-
ців, переатестація суддів вищих 
спецсудів — їх близько 300 осіб 
— 12 місяців, переатестація суддів 
апеляційних судів може забрати 
від 18 до 24 місяців. 

Згідно із законопроектом, 
щоб одержати посаду, суддя має 
спочатку підтвердити свій рівень 
і одержати певний клас, а потім 
пройти конкурс. Якщо складений 
кваліфікаційний іспит на суддю, 
він автоматично одержує 5-й клас.

Для підвищення й одержан-
ня місця в апеляційний суд суддя 
повинен пройти атестацію й одер-
жати наступний клас. Щоб ста-
ти суддею апеляційної інстанції, 
необхідно мати 4-й клас і вище, у 
касаційних інстанціях — 3-й клас і 
вище, а у Верховному Суді — тіль-
ки 1-й клас. 

Пропонується вісім видів санк-
цій у разі порушень із боку судді: 
попередження, догана, звільнення 
з посади строком до шести міся-
ців із обов’язковим проходженням 
атестації. При відстороненні зарп-
лата виплачується, але без доплат. 

Крім того, з-поміж санкцій пе-
редбачене переведення судді в ін-
ший суд того ж рівня строком до 
шести місяців. 

Ще один вид санкцій — зни-
ження у кваліфікаційному класі. 
Якщо після цього клас судді не 
дозволяє працювати в суді цієї ін-
станції, той повинен перевестися 
на роботу в інший суд, де можна 
працювати з його класом. 

Пенсійний вік в Україні не збіль-
шать, зате привілейованим чи-
новникам, прокурорам та суддям 
пенсії скоротять, обіцяє уряд. 

Міністр соціальної політики 
Павло Розенко планує реформувати 
соціальну сферу докорінно: перейти 
від пільг до адресної допомоги со-
ціально незахищеним верствам на-
селення. 

«Клубком проблем, що тягнеть-
ся із року в рік» назвав Пенсійний 
фонд міністр соціальної політики 
Павло Розенко. За його словами, де-
фіцит фонду наступного 2015 року 
сягне 90 мільярдів гривень, якщо 
уряд залишить пенсійні виплати на 
тому ж рівні. 

«Якщо ми говоримо про хоча б 
невеличке збільшення пенсій, це од-
разу призводить до автоматичного 
збільшення дефіциту бюджетного 
фонду», — додає Розенко. 

Реформа, яку пропонує міністр, 
передбачає поступове зниження 
ставки єдиного соціального внеску: 
за наступні три роки він має змен-
шитися від 25 до 15%. Другий блок 
закону — реформування фондів со-
ціального страхування та руйнуван-
ня корупційної моделі соцстраху. 
Йдеться про злиття двох фондів — 
Фонду соціального страхування від 
нещасних випадків на виробництві 
та Фонду соціального страхування 
від тимчасової втрати працездат-
ності. 

Планується, каже Розенко, що це 
оптимізує систему та дасть додаткові 
ресурси: «гроші на виплати, примі-
щення, техніку». Водночас найопти-
мальнішим шляхом для скорочення 
дефіциту, на думку Розенка, є деті-
нізація оплати праці. За його сло-
вами, «конвертний ринок» зарплат 
оцінюється в 200 мільярдів гривень 
— саме стільки грошей недоотримує 
держбюджет. Із цієї суми 30 мільяр-
дів надходили б до місцевих бюдже-
тів, а 70 — до Пенсійного фонду, а це 
хоч і не весь обсяг дефіциту, однак 
понад дві третини нестачі. 

Розенко заспокоює: пенсійний 
вік не збільшуватимуть — цим шля-
хом український уряд уже йшов у 

2011 році, прагнучи скоротити дефі-
цит Пенсійного фонду, втім, за три 
роки такої програми він лише зріс. 

Проте програма дій уряду на 
найближчі роки передбачає лікві-
дацію неефективних пільг, а також 
перехід до адресних дотацій та до-
помоги. Та скорочення торкнуть-
ся не пересічних українців, обіцяє 
Розенко. У кулуарах Верховної Ради 
міністр заявив, що в держбюджеті 
на наступний рік передбачені обме-
ження на виплату пенсій прокуро-
рам, суддям, чиновникам і народним 
депутатам. 

За словами Василя Надраги, 
екс-міністра соціальної політики та 
праці, держава говорить про перехід 
на адресні пільги вже близько п’яти 
років. На думку експерта, це більш 
справедлива система надання соці-
альної допомоги найменш захище-
ним верствам населення. 

«Бо якщо ми будемо робити 
якось інакше, то ті невеликі кошти, 
які має держава, будуть знову роз-
осереджуватися на всіх. Зокрема на 

тих, кому це не потрібно», — додає 
колишній урядовець. 

За словами Надраги, аби змен-
шити дефіцит Пенсійного фонду, 
потрібно не лише переглядати сис-
тему спеціальних пенсій для май-
бутніх пенсіонерів, але й для тих, хто 
вже вийшов на пенсію. Екс-міністр 
додає, що в Україні багато людей із 
завищеними пенсійними виплатами 
й ініціатива уряду оподаткувати ви-
сокі пенсії — вдала. 

«Як на мене, все ж таки потріб-
но швидко реагувати на ставлення 
держави до регуляції розмірів зрос-
тання пенсії. Хай працює закон про 
державно-пенсійне страхування», — 
наголошує Надрага. 

Експерт додає, що слід в Україні 
«зламати ситуацію, коли пенсії є до-
датком до зарплатні, після того як 
людина досягає певного віку». На 
його думку, українці повинні зро-
зуміти: пенсія — це ті кошти, які 
держава надає людям, які не можуть 
самі себе утримати. 


