
Нерухомість

Продам

  Однокімн.кв., Луцьк, р-н Київського 
майдану, 2/2-пов. цегл. буд.,  35/18/10.1 
кв.м, автономне опалення, в дворі цегля-
ний гараж, ділянка для городу, є підвал. 
(050) 4380485; (063) 8014360

  Продається будинок в смт. Турійськ з 
присадибною ділянкою 0,14га. Підведені 
газ, вода, світло. Є літня кухня, 2 гаражі, 
льох. Ціна договірна. (067)2672164

  Однокімн.кв., малосімейку, 5/5-пов. 
цегл. буд., вул.Щусєва, р-н ЗОШ №17, ціна 
за домовленістю. (050) 7623874

  Продам. Однокімн.кв. новобудова,  
вул.Травнева, поблизу Миколаївської 
церкви, заг.пл. 39 кв.м, 6/9-пов., зручне 
транспортне сполучення, автономне 
опалення, лічильники: вода, газ; засклена 
лоджія, будинок цегляний, утеплений, 
високі стелі, металеві вхідні двері, стяжка, 
штукатурка, здача червень 2015р. Забу-
довник «Житлобуд-2». (050) 6415645

  Однокімн.кв., м.Ківерці, вул.Залізнична, 
заг.пл.21 кв.м.  (050) 8851110

  Двокімн.кв., с.Підгайці, Луцького р-ну, з 
євроремонтом та частково вмебльовану. 
(050) 5147270, Віталій

  Трикімн.кв., Луцьк, просп.Соборності 
34, 6/9-пов. пан. буд., заг.пл.64.8 кв.м, 
житлова 39 кв.м, кімнати: 17.1, 9.2, 12.7 
кв.м, вбиральня 0.9 кв.м, ванна 2.5 кв.м, 
коридор 8.9 кв.м, вбудовані шафи 0.5 і 
0.4 кв.м, лоджія 2.2 і 1.0 кв.м, ціна за до-
мовленістю. (095) 8772688

  Трикімн.кв., просп.Соборності, 2/9-пов. 
цегл. буд., можна в безвідсотковий кре-
дит. (066) 7037555

  26км від Луцька, будинок цегляний, 
півтораповерховий, 13х11м, усі вигоди, 
котли на газ та тверде паливо, літня 
кухня сарай, підвал, сад, город біля хати, 
асфальтований доїзд. Можливий обмін на 
квартиру. (097) 2290300; (066) 6942533

  Луцьк, масив Маяк, вул.Дубнівська, 
дачну ділянку 0.06га, є невеликий цегля-
ний будинок, світло, вода, сад. (099) 
6282420

  26км від Луцька по дубнівській трасі, 
дерев’яний будинок, вхорошому стані, 
є криниця, льох, сад, город 0.50га, ціна 
договірна. (095) 5862658

  Баківці, будинок 110 кв.м, після капре-
монту, нові прибудинкові споруди, двір 
вимощений бруківкою 340 кв.м, ділянка 
0.50га. Або обміняю на квартиру у Луцьку. 
(066) 4355082

Боратин, будинок 298 кв.м, неза-
вершене будівництво, земельна 
ділянка 0.25га. (096) 6359139; 

(098) 8905532

  Луцьк, поблизу цукрового заводу, 
будинок 4 кімнати, 100 кв.м, земельна 
ділянка 0.12га, є хлів, гараж, тимчасівка, 
газ, криниця. (050) 5703171

  Рованці, будинок незавершений (є 
матеріали на перекриття), земельна 
ділянка 0.12га. Недорого від власника. 
(067) 3847774

 Масив Гаразджа, приватизовану дачну 
ділянку 0.06га та приватизовану земель-
ну ділянку поряд, 0.15га під с/г викорис-
тання. (0332) 239196; (063) 6861778

  Забороль, 3км від Луцька, земельну 
ділянку 0.12га, під забудову, газ, світло 
на ділянці, терміново. (095) 4343057; 
(050) 2362622

  УВАГА! ХОЧЕТЕ ЖИТИ ДОВГО І 
В ПОВНОМУ ЗДОРОВ’Ї? ЯК? ВЧЕНІ 
ВСЬОГО СВІТУ ДАВНО ВІДПОВІЛИ НА 
ЦЕ ПИТАННЯ - ПИТИ ЖИВУ ВОДУ. ПРО-
ДАЄТЬСЯ ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА ПІД 
ЗАБУДОВУ В ОДНОМУ З НАЙКРАСИВІ-
ШИХ МІСЦЬ, В ЗЕЛЕНІЙ, ПРИМІСЬКІЙ 
ЗОНІ ЛУЦЬКА. ВСІ КОМУНІКАЦІЇ 
НА ДІЛЯНЦІ. НЕДОРОГО! А ТЕПЕР 
ОСНОВНЕ: ОКИСНО-ВІДНОВНИЙ 
ПОТЕНЦІАЛ ВОДИ НА ДІЛЯНЦІ МАЄ 
ВІД’ЄМНИЙ ПОКАЗНИК (ОВП(-). ЩОБ 
ПЕРЕКОНАТИСЯ ДИВІТЬСЯ ІНФОРМА-
ЦІЮ В ІНТЕРНЕТІ «ОВП ВОДИ». (050) 
3785953

  Луцьк, масив Дубнівський, земельну 
ділянку 0.12га або 0.24га, дешево. (066) 
1807236

Два рибні господарства 11га та 25га, 
25км від Луцька, стави зариблені 
100%. Можливий обмін на авто-

мобілі, розгляну варіанти + є жилий 
будинок з вигодами. (096) 6359139

  КУПЛЮ. Приміщення, будинки, ферми, 
склади та інше, під розбір, постійно. 
(097) 1835007; (066) 9614999

Здам

  Здам. На тривалий термін трикімн.кв. 
р-н ЛПЗ, біля маг.»Вопак» (маршрутка 
№10, 11, 28), євроремонт, вмебльовану, 
холодильник, плита газова, кухня, плас-
тикові вікна, два засклені балкони, ліфт 
працює, Інтернет, телефон, супутникове 
TV, 5000грн + комунпослуги. (095) 
8772688

  Здаю квартири подобово, є мангал, 
бесідка, автостоянка, звітні документи, 
р-н Теремно. (050) 2350880

  Здам. Двокімн.кв., в центрі міста, 2-й 
поверх вмебльовану. (095) 6404792

  Здам. Напівпідвальне приміщення 
поблизу ТЦ «Слон», нове, з ремонтом, 
120 кв.м, витяжка, автономне опалення, 
сигналізація, 2 санвузли, можна під меди-
цину, 90грн/кв.м, торг. (097) 1611965 

  Здам в оренду 5 гектарів землі, перших 
5 років орендну плату не беру, знаходить-
ся поблизу с.Сенкевичівка, Горохівського 
р-ну. (0332) 263671; (095) 3705788

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

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

10грн/кв.м.  (050) 3782022

Візьму в оренду приміщення 
(технічне, виробниче) в межах міста, 

70-150 кв.м, наявність електрики, 
води, каналізації, бажано опалення. 

(050) 9201704

Послуги

Ремонт пральних машин-автоматів: 
«Сіменс», «Бош», «Індезіт», «Арістон», 

«Кайзер», «Ханса», «Ардо», LG, 
«Самсунг», «Занусі», «Електролюкс», 
AEG та ін. на дому, гарантія. Продаж 

запчастин. (099) 0273489; (095) 
3507374

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

  Пам’ятники! Виготовлення, встанов-
лення, оформлення. З мармурової крихти 
та натурального каменю. Доставка без-
коштовна. (095) 1285106; (098) 5022024; 
(099) 2620282, Луцьк, вул.Рівненська, 
54/5, ПОГ «Меморіал-Груп»

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

Супутникове телебачення. Продаж, 
гарантія, сервісне обслуговування. 
КОНДИЦІОНЕРИ - продаж, монтаж.  
(0332) 285556; (066) 1980828

Три в одному дачний будинок + баня + 
альтанка. Дачні будинки, котеджі, мага-
зини, супермаркети, зупинки, ангари, 

автомийки, шиномонтаж, гаражі, будва-
гончики, бані, металоконстр., альтанки 
та ін. Розбірні, різних форм. Доставка 

та встановлення безкоштовно. (050) 
1009091; (097) 9312504

Виготовляємо: дачні будинки, каркасні 
бані, кіоски, павільйони, контейнери, 
битовки, буд. вагончики, гаражі, блок-
пости та ін. металоконструкції. Якісно, 

надійно, вчасно!!! (095) 7699473; (098) 
9071417

(066) 7037555

Автомото

Продам авто ВАЗ 2115, 2006 р.в., 
об’єм двигуна 1,5 л.,пробіг 40 тис.км. 
Легкосплавні диски, тоновані вікна, 

антикорозійна обробка кузова.Гаражне 
зберігання. Ідеальний стан.  (099) 

781-48-85

  Продам. Комбайн бурякозбиральний 
«Kleine-5002», «автоматік», у хорошому 
стані. (096) 7411613

  Продам. ЗІЛ «бичок», довга база, буда-
ізотерм, спойлер, два спальника.  (096) 
7411613

  Комбайни зернозбиральні: «Вольво», 
«Клаас», «Джон Дір», MF та інші; прес-
підбирачі; картоплезбиральні комбайни, 
на замовлення з-за кордону, доставка по 
Україні. (050) 1849978; (098) 7421737

  ГБО. Встановлення газобалонного об-
ладнання на а/м та його ремонт. (096) 
0877321; (050) 3781081

Комбайни зернозбиральні, карто-
плезбиральні, прес-підбирачі, карто-

плекопачки, трактори, косарки та інша 
техніка. (067) 3910253; (066) 8701542 

  Зварювальні роботи. Діагностика 
а/м. Ремонт ходової, розвал сходження. 
Форма оплати будь-яка. (099) 7541615; 
(067) 7473739

Будівництво
  КУПЛЮ сухі соснові дошки 40, 50мм. 
(050) 2743828

  Продам. Дошку для підлоги, вагонку 
(сосна, вільха, липа), плінтус, наличник, 
блок-хаус; бесідки, столи, лавки, пилома-
теріал обрізний, необрізний та ін. (050) 
3785150

  Продам. Щебінь різних фракцій, відсів, 
пісок, цеглу, чорнозем. Можлива достав-
ка, послуги самоскидом. (050) 5299520; 
(096) 4296975

Бруківка вібропресована, сертифіко-
вана - виготовлення та багаторічний 

досвід професійного вкладання з 
вібротрамбовкою та «бобкатом». 

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

7165575

  Продам. Брус дубовий, 14х14, 12х12, 
10х10, довж.3.0 та 4.0м; шпали залізо-
бетонні під фундаменти (огорожі); мета-
леві та азбестоцементні труби. (0332) 
757593; (067) 3329246

Та інші бетонні вироби і бетонна галан-
терея. Луцьк, вул.Городецька, 17

Кована брама від 3000грн. Кузня 
«Файна ковка». Каталог з цінами на 

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

 ПРОДАМ. ВАГОНКУ (СОСНА, 
ВІЛЬХА), БЛОК-ХАУС, ФАЛЬШ-БРУС, 
ДОШКУ ДЛЯ ПІДЛОГИ. ЗАВЖДИ В 
НАЯВНОСТІ. (095) 7699473; (098) 
9071417

Свердловини, міні-башти, глибинні 
помпи «під ключ». Бочки пласт-

масові 200л; «куби» 1000л. Плівка 
теплична 4-сезонна польського 

виробництва, шир.6, 8, 12м. (050) 
6709075; (097) 4824071

Продам. Пісок, щебінь, відсів, 
цеглу червону, білу, цемент, гній; 

дрова, торфобрикет, торфокрихту, 
чорнозем, землю на вимощування. 
Вивіз будівельного сміття. (066) 

8465604; (068) 7999678

  Продам. Пісок, щебінь, цеглу, бій цегли, 
бутовий камінь, відсів, глину, цемент, 
чорнозем, торфокрихту, торфобрикет, 
дрова, гній, землю на вимостку. Доставка 
в мішках. Вивіз будівельного сміття. 
(050) 6097986; (098) 9125884

  Свердловини на воду, насоси, обслуго-
вування. (067) 3326421; (050) 2742458

 МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ ТА ПРОФНАС-
ТИЛ (ПОЛЬЩА, НІМЕЧЧИНА). ВОДО-
СТІЧНІ СИСТЕМИ, КОМПЛЕКТУЮЧІ ДО 
ДАХУ. ЗАМІРИ ТА ДОСТАВКА. (098) 
7768836; (068) 7388692

 ПРОДАМ. ПІНОБЛОКИ 20Х30Х60, 
12Х30Х60 ТА ШЛАКОБЛОКИ. МОЖЛИ-
ВА ДОСТАВКА. (067) 7282946; (099) 
4451353

  Продам. Щебінь різних фракцій, відсів, 
камінь, пісок, цеглу червону, білу; чорно-
зем, торф, земля на вимостку. Можлива 
доставка. Послуги самоскидами, 8, 15, 
30т. (050) 5299520

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

 ПРОДАМ. ЦЕГЛУ БІЛУ, ЧЕРВОНУ, 
ВІДСІВ, ПІСОК, КЕРАМЗИТ, ЩЕБІНЬ, 
ЧОРНОЗЕМ, ТОРФОКРИХТА, ГРУНТ НА 
ВИМОСТКУ, ДРОВА, ТОРФОБРИКЕТ. 
ДОСТАВКА ПО МІСТУ БЕЗКОШТОВНА, 
ВИВІЗ БУДСМІТТЯ.  (066) 7100861; 
(063) 6151146

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

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

  Продам. Плити негабаритні, залізо-
бетонні, 2.5х4.2х0.13, 1шт., 2.93х3.6х0.19, 
2шт, 3х4.78х0.25, 1шт., 3х3.36х0.19, 1шт., 
3х5.4х0.3, 2шт. Продам. Візок з пивної 
бочки та алюмінієву, ємкість на 500л. 
(095) 4782707, Луцьк

Продам. Вагонку, дошку для підлоги, 
фальш-брус, блок-хаус, монтажну 
рейку. Доставка. (066) 1922029; 

(067) 2740222

  Продам. Метал б/в: кутник, швейлер, 
трубу, лист, балки, трос, профіль, круги, 
редуктори, диски, двигуни, культиватори, 
плуги, борони та ін. (096) 0141211; (066) 
7813611; (093) 8367902, Максим.

  Адр: Луцьк, вул.Індустріальна, 2-б, по-
неділок-субота, 9.00-18.00

  Заміна труб, лічильників, монтаж 
опалення, котлів, колонок, тепла підлога, 
водопровід, якість. Ліц.АА №068300, 
ВОДА. (0332) 231510; (050) 9071397

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

Лицювання плиткою. Якість, 
гарантія, великий досвід роботи за 

кордоном. (050) 9153347

 ЦИКЛЮВАННЯ, ШПАКЛЮВАННЯ, 
ЛАКУВАННЯ ПАРКЕТУ ТА ФАРБОВА-
НИХ ДОШОК НОВИМИ БАРАБАННИ-
МИ ТА ДИСКОВИМИ МАШИНАМИ. 
(0332) 293990; (099) 6427274

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

 Мурую каміни, печі, барбекю, оздо-
блення. (050) 3378455; (096) 4750392

  Виконуємо покрівельні роботи усіх ти-
пів складності (металочерепиця. шифер, 
натуральна черепиця та ін.), зварювальні 
роботи. (095) 0684826, Сергій; (093) 
8039681

  Всі види ремонтно-будівельних робіт, 
ціни помірні, якість гарантуємо (бетонні 
роботи, кладка блоків, цегли, покрівельні 
роботи, фасад, зварювальні роботи). 
(093) 7014777; (066) 9659918

  Виконую ремонтно-будівельні роботи: 
монтаж гіпсокартону, плитка, шпаклівка, 
вкладання блоків, цегли, бетонні роботи. 
(050) 5676596

  Свердловини на воду, вода «під ключ». 
Швидко та якісно. (096) 3918453

  Свердловини на воду. Обслуговування. 
Приямки, насоси, вода «під ключ». Якість 
гарантую. (095) 5755705

  Виконуємо будівельно-оздоблювальні 
внутрішні та зовнішні роботи, гіпсокар-
тон, штукатурно-шпаклювальні роботи, 
фарбування, вкладання плитки, ламінату, 
паркетної дошки, кладка цегли, бетонні 
роботи, покрівлі. (097) 7365531

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

Робота

Потрібні робітники на збір помідо-
рів, огірків, грибів, парники, теплиці, 

м’ясний, рибний цех, ферми, буді-
вельники, с/г робітники, догляд за 

садом, з/п висока, житло, харчу-
вання, візова підтримка надається, 
наявність закорд. паспорту. (066) 

7466549; (096) 4932837, Ольга

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

  В КОВБАСНИЙ ЦЕХ ПОТРІБНІ: БУХ-
ГАЛТЕР, ФОРМУВАЛЬНИК КОВБАСНИХ 
ВИРОБІВ, ОПЕРАТОР ТЕРМІЧНОЇ 
ОБРОБКИ КОВБАСНИХ ВИРОБІВ, ПРИ-
БИРАЛЬНИЦЯ. (0332) 719069

  Потрібні на роботу працівниці-про-
моутери на ринку, з/п від 100грн/день, 
робочий день з 9.00 до 15.00год. (093) 
5292834

 НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ В БАР ПО-
ТРІБНІ: ОФІЦІАНТ, КУХАР, ПОМІЧНИК 
КУХАРЯ, ПОСУДОМИЙНИЦЯ, МУЗИ-
КАНТ. (066) 4202097; (098) 5814664; 
(066) 4202046

  Візьму на роботу в офіс порядну, кому-
нікабельну людину. (050) 5549419

Найму водія з власним авто (бус). 
(050) 9201704

  РОБОТА ЗА КОРДОНОМ. РОБОЧІ 
ЗАПРОШЕННЯ НІМЕЧЧИНА, АНГЛІЯ: 
ДОГЛЯДАЛЬНИЦІ, БУДІВЕЛЬНИ-
КИ; ПОЛЬЩА: ЗВАРЮВАЛЬНИКИ, 
ВОДІЇ-ДАЛЕКОБІЙНИКИ, БУДІВЕЛЬ-
НИКИ, ОПІКУНКИ, С/Г РОБОТИ. ЛІЦ.
АВ 585191, 10.07.12Р., МСПУ. ((0332) 
723738 (ЛУЦЬК); (099) 6142874; (097) 
4453925, ЛУЦЬК, ВУЛ.КАФЕДРАЛЬНА, 
25

  Найму підсобного працівника. Оплата 
за домовленістю. (050) 1425957; (063) 
1212474

  Робота. М’ясокомбінати (різні спеціаль-
ності, з/п висока), овочебази, парники, 
с/г роботи, водії кат.С. Е, будівельники, 
зварювальники, слюсарі, наявність за-
кордонного паспорту, візова підтримка.  
(050) 7325315; (096) 8708768

Потрібен працівник для хімчистки та 
чищення килимів. (050) 9201704

  Компанія шукає вантажника-комплек-
тувальника продуктів харчування (чіпси, 
сухарики, крупи), з/п від 1800грн. (066) 
3778161; (097) 4488510

Візьму на роботу ШВАЧОК для 
пошиття верху взуття, (можливе 

навчання). ЗАТЯГУВАЛЬНИКА чоло-
вічого взуття, з досвідом роботи або 

учня. (050) 9049114

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

  С/г роботи, м’ясокомбінати, овочебази. 
З/п висока, наявність закордонного пас-
порту, візова підтримка. (066) 0321909; 
(093) 8317549

Потрібні працівники на обрізання 
дерев, сортування овочів, сухих 

кормів, теплиці, парники (помідори, 
огірки), птахоферми, допомога по 
кухні, візова підтримка, доїзд до 
роботодавця надається. (099) 

0000293; (097) 3113136 

 ПОТРІБНІ ПРОДАВЦІ НА «СТАРИЙ» 
РИНОК. (099) 2122227

  Потрібен продавець-консультант. 
(066) 2937973; (050) 4383034

 ПОТРІБНІ НА РОБОТУ ШИНОМОН-
ТАЖНИКИ ВАНТАЖНИХ А/М. (050) 
1849595; (067) 9297744

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

Фермер
  Продам. Цуценят карликового пекі-

неса. Жеребця 1 рік, з великої породи, 
с.Лаврів, Луцького р-ну. (050) 8065045

  Продам. Саджанці голландської мали-
ни. Прищеплення та обрізання фруктових 
дерев. (0332) 757593; (067) 3329246

 ПРОДАМ САДЖАНЦІ ПЛОДОВИХ ТА 
ДЕКОРАТИВНИХ РОСЛИН. ЩЕПЛЕННЯ, 
ПОСАДКА ТА ФОРМУВАННЯ КРОНИ 
ПЛОДОВИХ ДЕРЕВ, ДЕКОРАТИВНЕ 
ОФОРМЛЕННЯ ПРИСАДИБНИХ ДІЛЯ-
НОК. (0332) 716494, ПЕТРО ІВАНО-
ВИЧ; (050) 1304794; (099) 2747734

  Продам. Буряк столовий.  (096) 
7411613

 ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «АН-
НАСТАСІЯ» (ТРОСТЯНЕЦЬ). ПРОПОНУЄ 
СОРТОВІ САДЖАНЦІ: СМОРОДИНИ, 
ЯБЛУНІ, ГРУШІ, МАЛИНИ, АГРУСУ, 
ПОРИЧКИ, ПОЛУНИЦІ, ВИНОГРАДУ, 
ЛОХИНИ, КЛЮКВИ. ДОСТАВКА. МЕД 
НАТУРАЛЬНИЙ. (063) 2276552; (095) 
8971026
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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, що належить 
територіальній громаді сільської ради в особі Іваничівської районної ради Волинської 

області:
Продавець — Іваничівська районна рада Волинської області, код ЄДРПОУ – 20133163.
лот І – нежитлове приміщення, бувше приміщення котельні, заг.площею 344,3 кв.м. 
Місцерозташування – вул.Грушевського, 34 к, смт.Іваничі, Волинської області.
Загальна площа – 344,3 кв.м. , площа забудови – 378,7 кв.м., об’єм – 1308,70 куб. м., рік побудови 
– 1978. Конструктивні елементи: фундамент – цементний, стіни – цегляні, перегородки – цегляні; 
перекриття – з/бетонні плити; покрівля – шифер; підлога – дошки, цемент.  Середньозважений 
фізичний знос – 45,0%. Початкова ціна лоту – 163543,00 грн. без врахування ПДВ.  Площа 
земельної ділянки для обслуговування об’єкту – 0,0361га.  Кадастровий номер земельної ділянки 
– 0721155100:00:013:0085.
лот ІІ – бувше приміщення моргу, заг.площею 25,0 кв.м.  Місцерозташування – вул.Грушевського, 
34 м, смт.Іваничі, Волинської області. Загальна площа – 25,0 кв.м. , площа забудови – 27,5 кв.м., 
об’єм – 70,5 куб. м., рік побудови – 1978. Конструктивні елементи: фундамент – цементний, стіни 
– цегляні, перегородки – цегляні; перекриття – дерев’яне; покрівля – шифер; підлога – цемент.  
Середньозважений фізичний знос – 45,0%. Початкова ціна лоту – 14844,00 грн. без врахування 
ПДВ.  Площа земельної ділянки для обслуговування об’єкту – 0,0900га.  Кадастровий номер 
земельної ділянки – 0721155100:00:013:0083. Питання землекористування вирішується покупцем 
після укладання договору купівлі-продажу відповідно до вимог ст.91 Земельного кодексу 
України.  Умови — витрати по підготовці об’єкта до продажу, проведення аукціону, виготоаленню 
технічної документації для присвоєння кадастрового номера земельним ділянкам та обмінних 
файлів покласти на переможця аукціону. Грошові кошти в розмірі 16355,00 грн.(лот №1), 1485,00 
грн. (лот №2), 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.
Ознайомитися з об’єктом продажу можна в робочі дні з 09.00.год. до 18.00. год. за місцем його 
знаходження 

Переказ грошових коштів через Укрпошту: 
зручно та надійно

Поштові перекази сьогодні залишаються одним з найбільш поширених та доступних способів 
переказу грошових коштів як на території України, так і за її межами для фізичних осіб. 
Національний оператор поштового Укрпошта пропонує споживачам послугу з пересилання 
коштів в кожному з 11,8 тис. відділень поштового зв’язку по всій Україні, включаючи 
найвіддаленіші регіони.
Географія поштових переказів нараховує 35 країн по всьому світу, з якими Укрпошта має 
двосторонній обмін. Найпопулярнішими країнами, з якими пересічні українці здійснюють обмін 
переказами, є Казахстан, Білорусь, Естонія, Польща, Латвія, Молдова, Литва і Франція. Лише за 
2014 рік з цих країн до України було здійснено понад 45 тис. переказів коштів. 
Якщо ви бажаєте переказати за кордон до 500 грн включно – комісія складе 6%; понад 500 грн до 
1000 грн включно – 5%; понад 1000 грн. до 2000 грн. включно – 4%; понад 2000 грн – 2%. 
Міжнародні поштові перекази в національній валюті приймаються та виплачуються у всіх 
об’єктах поштового зв’язку. Міжнародні електронні перекази в іноземній валюті (доларах США 
та євро) приймаються та виплачуються у 284 виділених об’єктах поштового зв’язку, з переліком 
яких можна ознайомитись на сайті Укрпошти (http://www.lutsk.ukrposhta.com).
Максимальна сума переказу за межі України обмежується сумою в 15 000 грн. в день від одного 
відправника. Сума переказу, що може бути виплачена одному одержувачу в один день, не 
повинна перевищувати 150 000 грн. 
Ситуація з переказами коштів в межах України показує, що дана послуга є досить затребуваною 
серед українців. Лише за минулий рік в межах України здійснено майже 14 млн переказів. 
Вигідність здійснення грошових переказів через Укрпошту підтверджується лояльною тарифною 
політикою підприємства на пересилання коштів за кордон. Зокрема, при здійснення переказу 
на суму до 250 грн – комісія складає 6,50 грн. Якщо більше 250 грн – 8,00 грн та додтково 1% від 
суми переказу. 
Терміни пересилання всіх видів поштових переказів коливаються від 3 год. до 2 діб (у залежності 
від ступеню оснащення поштових відділень, що здійснюють і приймають поштовий переказ, 
зокрема наявності автоматизованого робочого місця).

Волинська дирекція УДППЗ Укрпошта

Волинський аукціонний центр проводить аукціон з продажу майна:
лот І – автомобіль DAEWOO FSO LANOS TF69Y, 2008 р.в. , державний № АС 2164 АР.  Об’єм двигуна 
– 1498 см3, пробіг – 50245 км, колір – чорний, тип – легковий седан. Первісна вартість – 50000,00 
грн., сума зносу – 50000,00 грн., залишкова вартість  – 0,00 грн. Технічний стан КТЗ: автомобіль в 
працездатному стані. Кузовні складові КТЗ мають корозійні пошкодження. Пофарбування кузова 
має дефекти лакофарбового покриття, забруднена, потерта оббивка салону і сидінь, потерте 
вітрове скло.  Початкова ціна – 30170,00 грн. без врахування ПДВ.
лот ІІ – автомобіль DACIA LOGAN 90L, 2007 р.в. , державний № АС 5301 АМ.  Об’єм двигуна 
– 1390 см3, пробіг – 174210 км, колір – червоний, тип – легковий седан. Первісна вартість – 
49833,00 грн., сума зносу – 49833,00 грн., залишкова вартість  – 0,00 грн. Технічний стан КТЗ: 
автомобіль в працездатному стані. На кришці багажника має місце деформація без пошкодження 
лакофарбового покриття, на крилі задньому правому з пошкодженням л/фарбового 
покриття, ознаки незначного відновлювального ремонту. Пофарбування кузова має дефекти 
лакофарбового покриття.  Початкова ціна – 39779,00 грн. без врахування ПДВ.
лот ІІІ – автомобіль ВАЗ 21099, 2001 р.в. , державний № АС 1173 ВЕ.  Об’єм двигуна – 1500 см3, 
пробіг – 208489 км, колір – сірий, тип – легковий седан. Первісна вартість – 23000,00 грн., 
сума зносу – 23000,00 грн., залишкова вартість  – 0,00 грн. Технічний стан КТЗ: автомобіль в 
працездатному стані. Кузов автомобіля має ознаки відновлювального ремонту більше 3-х 
складових, вітрове скло – згідно експлуатаційних вимог безпеки до технічного стану потребує 
заміни.  Початкова ціна – 20216,00 грн. без врахування ПДВ. Балансоутримувач: Державна 
фінансова інспекція у Волинській області. Код ЄДРПОУ – 21732718. Лоти виставляються повторно 
з 30% знижкою. Грошові кошти в розмірі 3017,00 грн. (лот №1), 3978,00 грн. (лот №2), 2022,00 грн. 
(лот №3), 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 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. Ознайомитися з 
об’єктом продажу можна в робочі дні за місцем його знаходження: м.Луцьк, пр-т.Грушевського, 
3-А.


