
Нерухомість

Продам.

  Однокімн.кв., малосімейка, 30,7 
кв.м, вул.Щусєва, 1-й поверх. (066) 
6290906

  Продам. Однокімн.кв., м.Ківерці, 
вул.Залізнична, заг.пл.21 кв.м, усі ви-
годи, ремонт. (050) 8851110

  Продам. Однокімн.кв., новобудо-
ву, просп.Відродження, район Мико-
лаївської церкви, заг.пл.40 кв.м,

  2/9-пов., зручне транспортне 
сполучення, автономне опалення, 
лічильники: вода, газ; засклена ло-
джія, будинок цегляний, утеплений, 
високі стелі, металеві вхідні двері, 
гарний євроремонт. (050) 2765277

  Продам. Двокімн.кв., новобудову, 
просп.Відродження, р-н Миколаїв-
ської церкви, заг.пл.60 кв.м, 4/9-пов., 
автономне опалення, лічильники 
води, газу, засклена лоджія, високі 
стелі, металеві вхідні двері, будинок 
утеплений, стяжка, штукатурка, 
вікна виходять на дві сторони, 
дитмайданчик, стоянка. (050) 
6415645

  Трикімн.кв., Рокині, (таун-хаус) 
дворівневу, автономне опалення, 
свердловина, ремонт, є можливість 
та проект на добудову 2-х кімнат, 
поряд земельна ділянка 0.07га, 
розвинена інфраструктура. (067) 
3019569; (066) 9307073

  Продам. 7км від Луцька, будинок, 
є газ, світло, вода. Терміново, недо-
рого. Власник. (050) 2082298, (098) 
7352237

Боратин, будинок 298 кв.м, 
незавершене будівництво, зе-
мельна ділянка 0.25га. (096) 

6359139; (098) 8905532

  Продам. Луцьк, земельну ділянку 
під забудову 0.12га, вул.Дубнівська, 
недорого. Можливий обмін на лег-
ковий а/м або бус. (066) 1807236

  ГАРАЖ КООП. «АВТОМОБІ-
ЛІСТ-5», ВУЛ.ЕЛЕКТРОАПАРАТНА 
2-А, 300М ВІД ГОТ.»ЛУЧЕСЬК», 
ЗАГ.ПЛ.20.3 КВ.М, 6Х3.6М, ПРОВЕ-
ДЕНИЙ КАПРЕМОНТ, ПІДВАЛ НА 
ВЕСЬ ГАРАЖ, ПРИВАТИЗОВАНИЙ, 
ВСІ ДОКУМЕНТИ, ЦІНА ЗА ДО-
МОВЛЕНІСТЮ. (096) 0963182

 ПРОДАМ. СКЛАДСЬКЕ ПРИ-
МІЩЕННЯ 300 КВ.М, ПІД СКЛАД, 
МАЙСТЕРНЮ, ЛУЦЬК, ВУЛ.РАН-
КОВА, АСФАЛЬТОВАНИЙ ДОЇЗД, 
Є СВІТЛО, ВОДА, ЦІНА ЗА ДОМОВ-
ЛЕНІСТЮ. (099) 2686484

Здам

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

  Здам. В оренду приміщення під 
склад м.Луцьк, 40, 50 та 80 кв.м. 
(099) 2686484

  Здам в оренду складське при-
міщення 700 кв.м, можна частина-
ми, м.Луцьк, просп.Перемоги, 38. 
(050) 1727726

Послуги

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

Супутникове Телебачення. Про-
даж, гарантія, сервісне обслугову-
вання. КОНДИЦІОНЕРИ - продаж, 

монтаж. (0332) 285556; (066) 
1980828

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

«Індезіт», «Арістон», «Кайзер», 
«Ханса», «Ардо», LG, «Самсунг», 
«Занусі», «Електролюкс», AEG та 
ін. на дому, гарантія. Продаж за-
пчастин. (099) 0273489; (095) 

3507374; (068) 0747490

Виготовляємо: дачні будинки, 
каркасні бані, кіоски, павільйо-
ни, контейнери, битовки, буд. 
вагончики, гаражі, блок-пости 

та ін. металоконструкції. Якісно, 
надійно, вчасно!!! (095) 7699473; 

(098) 9071417

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

Усунення засмічень, видалення 
жиру, бруду та нальоту. Гарантія 

якості. (050) 7360805; (096) 
4996132

Автомото

  Продам. Причіп до мотоблока 
розм.180х120, вис. бортів 35, 
сидіння двомісне, барабанні гальма, 
3500грн, торг. (050) 1354593; (097) 
5157241

  Продам. Трактор Т-25, самостійно 
зібраний, з культиватором та лугом. 
Продам культоватор «Європак», 
шир.3м, виробник Одеса; гноєроз-
кидач ПРТ-10. (098) 5169673 

  Двигун Д-240 до МТЗ-80 та 
ін.запчастини; БДТ-3, кабіна ЗІЛ-131, 
кабіна МТЗ мала; стартери до МАЗ, 
КамАЗ. (099) 7359139

 Фарбування та полірування авто, 
ремонт підвісок, двигунів, рихту-
вально-зварювальні роботи, ремонт 
після ДТП; ремонт електрооблад-
нання, діагностика. (0332) 726246; 
(050) 1761459; (067) 2727660

 ПРОДАМ. ЗЕРНОЗБИРАЛЬНИЙ 
КОМБАЙН «ВОЛЬВО-830», КАР-
ТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ КОМБАЙНИ, 

ПРЕСИ РІЗНИХ МАРОК, СІВАЛКИ, 
КОПАЧКИ, САДЖАЛКИ, ПЛУГИ, 
ТРАКТОР Т-25 ТА ІН. ТЕХНІКУ. 
(067) 1253737, (099) 0834091

  Продам. Косарки роторні, кінні, 
грабарки, борони, копачки, культи-
ватори, плуги, сівалки, обприскува-
чі, саджалки, тюкувальні преси. Ком-
байни картоплезбиральні «Анна», 
«Болько», «Карлик», «Грімме» та ін. 
(050) 2305189; (098) 0841006

  Продам. Трактори Т-25 1996р., з 
кабіною, рідна фарба, нові колеса, у 
відмінному стані та Т-25 1988р., з ка-
біною, гума 70%, недорого. (050) 
2305189; (098) 0841006

Автовикуп. Куплю авто в будь-
якому стані після ДТП, пожежі, 
проблемні, ідеальні, ті що по-
требують ремонту. Самовивіз. 
Миттєвий розрахунок. (067) 

8736777

Будівництво

Кузня «Файна Ковка». FAYNA-
KOVKA.IN.UA (050) 2962314; 
(097) 6139185; (093) 8356859

 ПРОДАМ. ВАГОНКУ (СОСНА, 
СМЕРЕКА, ЛИПА, ВІЛЬХА, ДУБ), 
БЛОК-ХАУС, ФАЛЬШ-БРУС, ДО-
ШКУ ДЛЯ ПІДЛОГИ, ПЛІНТУС, 
ОБНАЛІЧКА, МОНТАЖНА РЕЙКА, 
КУТНИКИ. ЗАВЖДИ В НАЯВНОС-
ТІ. (095) 7699473; (098) 9071417

 ПРОДАМ. ТОРФОБРИКЕТ, ЖОМ 
З ДОСТАВКОЮ. (050) 6445959; 
(097) 1879050

Цегла червона та біла, пісок, 
щебінь, відсів, керамзит, тор-

фобрикет, дрова, торфокрихта, 
чорнозем, грунт на вимостку. 

Вивіз будівельного сміття. 
(095) 5355663; (097) 7516430

 ПРОДАМ. ПІСОК ДРІБНИЙ 
ТА КРУПНИЙ, ВІДСІВ, ЩЕБІНЬ 
РІЗНИХ ФРАКЦІЙ, ЦЕГЛА БІЛА 
ТА ЧЕРВОНА, ГЛИНА, ТОРФО-
КРИХТУ, КЕРАМЗИТ, ЧОРНОЗЕМ, 
ДРОВА, ВУГІЛЛЯ, 1Т-35Т. ВИВІЗ 
СМІТТЯ. (097) 4145198; (050) 
6710467

  ВИКОНУЄМО ВНУТРІШНІ 
РОБОТИ: ШТУКАТУРКА, СТЯЖКА, 
ШПАКЛЮВАННЯ, ГІПСОКАРТОН. 
(095) 4247172

Ремонтні роботи: всі види 
внутрішніх робіт, монтаж гіп-

сокартону, шпаклівка, плитка, 
і т.д. Приємні ціни. Якість, ста-
більність, порядність. (068) 

6846323

 ПРОДАМ. ВІДСІВ, ЩЕБІНЬ РІЗ-
НИХ 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. ПІНОБЛОКИ 
20Х30Х60, 12Х30Х60 ТА ШЛАКО-
БЛОКИ. МОЖЛИВА ДОСТАВКА. 
(067) 7282946; (099) 4451353

  Продам. Пісок, щебінь, цеглу, бій 
цегли, бутовий камінь, відсів, глину, 

цемент, чорнозем, торфокрихту, 
торфобрикет, дрова, гній, жом, зем-
лю на вимостку. Доставка в мішках. 
Вивіз будівельного сміття. (050) 
6097986; (098) 9125884

  Продам. Щебінь різних фракцій, 
відсів, пісок, камінь бутовий, цеглу, 
піноблоки, газоблоки, блоки з 
цементу, клей, цемент, торф, чорно-
зем, землю на вимощування. (050) 
5299520; (096) 4296975 

  Продам. Блоки з цементу, камінь 
бутовий, цеглу, піноблоки, газо-
блоки, клей, цемент, щебінь різних 
фракцій, відсів, пісок, торф, чорно-
зем, землю на вимощування. (096) 
4296975; (050) 5299520

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

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

  Виконуємо ремонтно-будівельні 
внутрішні роботи: шпаклівка, штука-
турка, плитка, стяжка та ін. (067) 
8507563; (063) 1987011, Андрій

  Послуги сантехніка цілодобово, 
м.Луцьк. (066) 8891420

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, ві-

зова підтримка надається, наяв-
ність закорд. паспорту. (066) 

7466549; (096) 4932837

  Потрібен торговий представник 
(гуртівня побутової хімії) з/п % 
з продажу, бажано власне авто. 
(050) 3399872

  Потрібен продавець в продо-
вольчий магазин з досвідом роботи. 
(050) 8608406

  ВІЗЬМУ НА РОБОТУ ВОДІЯ-ДА-
ЛЕКОБІЙНИКА. (050) 2764534

  Потрібні у кафе «Дядя Піца»: офі-
ціанти, кухарі, бармени, прибираль-
ниці. (095) 5348325

Потрібен продавець промисло-
ва група товарів на ринку «Цен-

тральний». (050) 5395421

  Потрібні на роботу швачки і 
пакувальниця з досвідом роботи на 
виробниче підприємство дитячого 
одягу. (066) 0278192

 НА РОБОТУ ПОТРІБЕН ДВІРНИК 
ДЛЯ ПРИБИРАННЯ ТЕРИТОРІЇ 
(БЕЗ ШКІДЛИВИХ ЗВИЧОК), ЧАСТ-
КОВА ЗАЙНЯТІСТЬ, СТАБІЛЬНА 

ЗАРПЛАТА. (066) 8888803; (066) 
8704112

  Робота за кордоном. Робочі 
запрошення Німеччина: доглядаль-
ниці, будівельники; Польща: зва-
рювальники, водії-далекобійники, 
будівельники, опікунки, с/г роботи 
та ін. Ліц.АВ 585191, 10.07.12р., 
МСПУ. (0332) 723738 (Луцьк); (099) 
6142874; (097) 4453925. Луцьк, вул.
Кафедральна, 25

  Візьму на роботу водія кат.Е, 
постійні відрядження за кордон, 
наявність закордонного паспорту, 
досвід роботи. (050) 3398350, 
9.00-18.00

 ПРОПОНУЮ РОБОТУ БУХГАЛ-
ТЕРА НА ПОЗМІННИЙ ГРАФІК 
РОБОТИ. ДЕТАЛІ ЗА ТЕЛЕФОНОМ. 
(095) 4258924, КАТЕРИНА

  Запрошуємо на роботу в продо-
вольчий магазин касирів-продавців, 
позмінний графік, з/п від 2000грн. 
(066) 6910717

  В новий заклад потрібні: приби-
ральниця, офіціанти, кухар, піцейо-
ла, бармен та водій з власним авто 
для доставки піци. (099) 6373869; 
(099) 7910735

  Потрібні: аніматор в дитячу кімна-
ту (кафе), офіціанти, кухарі, бармени, 
помічники барменів. піцмайстри, 
суші-майстри, кухарі-кондитери, 
прибиральниці-посудомийниці; 
водій з власним авто, поліграфічний 
дизайнер. (099) 7522226; (099) 
5055556; (095) 6551001

Потрібні: адміністратор ресто-
рану 2500-3000грн, офіціанти 

з/п 2300-3000грн, кухар з/п 
2500-3500грн. (067) 3326076; 

(050) 2950275

  В кафе з графіком роботи з 9.00 до 
03.00 потрібні на роботу офіціанти, 
кухарі, мийники посуду, прибираль-
ниці. (0332) 724841; (050) 1002751

  Терміново потрібен на роботу 
бармен у бар по вул.Володимир-
ській, графік 10.00-22.00. (095) 
8100567

Терміново потрібні співробіт-
ники в новий офіс, з досвідом 

роботи бухгалтера, адміністра-
тора, або з досвідом керівників. 
Високий дохід. (095) 8519907; 

(073) 0064094; (096) 4753223

  На постійну роботу в бар потрібні: 
музикант, техпрацівник, кухар, офі-
ціант. (066) 4202046; (098) 5814664 

Менеджер шукає помічника. 
Навичкам роботи навчу сама, 

м.Луцьк. (093) 6781249; (095) 
3447232

  Найму на роботу в продовольчий 
магазин досвідченого продавця. 
(050) 3379698

  ВІЗЬМУ НА РОБОТУ ВОДІЯ-ДА-
ЛЕКОБІЙНИКА. ВИМОГИ: ДОСВІД 
РОБОТИ У МІЖНАРОДНИХ 
ПЕРЕВЕЗЕННЯХ, ЗАКОРДОННИЙ 
ПАСПОРТ. (050) 7191292; (063) 
1990694

Проводимо набір в новий офіс 
на високий дохід співробітни-
ків. Різні напрямки діяльності. 
(095) 8519907; (073) 0064094; 

(096) 4753223

  Робота в офісі! Запрошуємо 
цілеспрямованих, активних людей 
до співпраці, без вікових обмежень, 
можливий додатковий дохід, оплата 
приємно здивує. (066) 4085028 

  Оголошується конкурс на замі-
щення вакантної посади провід-

ного спеціаліста (у зв’язках із ЗМІ) 
у ДПтСУ у Волинській обл., повна/
базова вища освіта за напрямом 
журналістика, інформаційна ді-
яльність, документи приймаються 
протягом 30 днів з дня опублікуван-
ня оголошення за адр: Луцьк, вул.
Січова, 22. (0332) 251321

  Візьму на роботу надійних 
працівників, без вікових обмежень, 
для роботи в офісі, кар’єрний ріст. 
(097) 4891534

Робота в Луцьку. Офіс-склад. 
Потрібен помічник. Прийом 
вхідних дзвінків та вхідної 

документації (маркетингова ді-
яльність). (093) 6781249; (095) 

3447232

Фермер

  Продам. Поросят різних по-
рід. Можливий обмін на зерно, 
зерновідходи. Продам обладнання 
макаронного цеху. (050) 3398560

  Продам. Товарну, насіннєву та 
дрібну картоплю сорт «Бєлла Роса». 
(050) 5637480

Різне

  Куплю старе намисто (буси), стару 
радянську апаратуру і плати, старо-
винні речі. (069) 3646203

  Продам. Терміново дитячий одяг 
від 0 до 10 років, у хорошому стані, 
для хлопчика; куртку та взуття для 
дівчинки 7-10 років, куртку спортив-
ну молодіжну та ін. (095) 5610902

  Продам. Стінку «Волинь», 2 м’яких 
розкладних крісла, диван; столик 
журнальний; ліжечко дитяче, 
матрац, подушку. (050) 5420722; 
(098) 6010370

  Куплю. Мобільні телефони які 
були у вжитку та в неробочому 
стані, крім чорно-білих. (098) 
4702638; (066) 0889314

Продаж. Техніка б/в, з Німеччи-
ни: холодильники, морозильні 

камери, холодильні вітрини, 
пральні машини, газові та 

електричні плити, колонки, ге-
нератори, телевізори, мікрохви-

льові печі, кухонні комбайни 
та ін. Сервіс та обслуговування. 

(099) 2777200 

  Куплю фризер для морозива. 
(066) 3393634 

  КУПЛЮ РАДІОДЕТАЛІ, МОЖ-
ЛИВО НА ПЛАТАХ, ОСЦИЛО-
ГРАФ, ЧАСТОТОМІР, ГЕНЕРАТОР 
СИГНАЛІВ. (050) 5424961; (098) 
9552205

Можливий самовивіз. АЕ№271264 
28.10.2013р. МЕРТУ. (095) 

5106889
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Оголошення

приймаються

за телефоном 

(0332) 200-650

лот І – автомобіль Volkswagen LT 28, 1991 р.в. , 
ідентифікаційний номер  WV2ZZZ28ZMH016521. 
Об’єм двигуна – 2,4 л, бензиновий, пробіг – 
491183 км, колір – сірий, тип – мікроавтобус. 
Первісна вартість – 105578,00 грн., сума зносу – 
105578,00 грн., залишкова вартість  – 0,00 грн.
Технічний стан КТЗ: автомобіль в задовільному 
стані: корозією пошкоджені складові кузова, 
зокрема двері, пороги, панелі боковий, панель 
підлоги, бризко вики коліс, стояки, коробчасті 
елементи збільшення жорсткості, панель даху. 
Оббивка салону забруднена і пошкоджена. 
Оббивка сидінь забруднена і пошкоджена. 
Пофарбування кузова має дефекти. Кузовні 
складові КТЗ панель передка, праві задні 
двері, права середня стійка панелі боковини 
відновлювалися ремонтом. Двигун з слідами 
підтікання мастил і пального, потребує ремонту. 
Недопробіг становить 5017 км (для визначення 
використано дані середньостатистичного 
пробігу і п’ятизначного одометра 791183 та 
середньостатистичний пробіг 796200 км).
Початкова ціна – 24889,00 грн. без врахування 
ПДВ.
лот ІІ – автомобіль CHEVROLET CAVALIER, 
1997 р.в. , ідентифікаційний номер  
3G1JC5247VS844067. 
Об’єм двигуна – 2200 см.куб., пробіг – 
514159 км, колір – чорний, тип – легковий 
оперативний. 
Первісна вартість – 123384,00 грн., сума зносу – 
123384,00 грн., залишкова вартість  – 0,00 грн.
Технічний стан КТЗ: автомобіль в задовільному 
стані: Корозією пошкоджені складові кузова, 
зокрема крила, двері, пороги, крила, панель 
даху, бризко вики крил, панель підлоги, 
коробчасті елементі збільшення жорсткості. 
Оббивка салону забруднена і пошкоджена. 

Оббивка сидінь забруднена і пошкоджена. 
Пофарбування кузова має дефекти. Кузовні 
складові КТЗ капот, ліве переднє крило 
відновлювалися ремонтом. Двигун з слідами 
підтікання мастил І пального, потребує 
ремонту. Перепробіг становить 147859 км (для 
визначення використано дані одометра 514159 
км та нормативні дані  366300 км.) 
Початкова ціна – 22121,00 грн. без врахування 
ПДВ.
лот ІІІ – автомобіль ВАЗ 21099, 1995 р.в. , 
ідентифікаційний номер  XTA210990S1584186. 
Об’єм двигуна – 1499 см.куб, бензиновий, 
пробіг – 308167 км, колір – червоний, тип – 
легковий седан спеціалізованого призначення 
з проблисковим маячком синього кольору. 
Первісна вартість – 27342,00 грн., сума зносу – 
27342,00 грн., залишкова вартість  – 0,00 грн.
Технічний стан КТЗ: автомобіль в задовільному 
стані: Корозією пошкоджені складові кузова, 
зокрема двері, панель підлоги, пороги, 
кришка багажника, панель даху, крила, 
стояки боковин, капот, коробчасті елементи 
збільшення жорсткості, бризко вики крил. 
Оббивка салону забруднена і пошкоджена. 
Оббивка сидінь забруднена і пошкоджена. 
Пофарбування кузова має дефекти. Лобове 
скло має ушкодження. Кузовні складові КТЗ 
капот, лівий середній стояк боковини, панель 
підлоги відновлювалися ремонтом. Двигун з 
слідами підтікання мастил і пального, потребує 
ремонту. Недопробіг становить 32133 км (для 
визначення використано дані п’ятизначного 
одометра 308167 км та середньостатистичний 
пробіг 340300 км).
Початкова ціна – 25500,00 грн. без врахування 
ПДВ.
лот ІV – автомобіль ГАЗ 22171, 2003 р.в. , 

ідентифікаційний номер  XTH27520030325360. 
Об’єм двигуна – 2300 см.куб., пробіг – 
189772 км, колір – білий, тип – мікроавтобус 
пасажирський. 
Первісна вартість – 41042,00 грн., сума зносу – 
41042,00 грн., залишкова вартість  – 0,00 грн.
Технічний стан КТЗ: автомобіль в задовільному 
стані: Корозією пошкоджені складові кузова, 
зокрема двері, панель задка, пороги, стояки 
боковин, бризко вики крил, капот, арки 
боковин, панель підлоги. Лобове скло має 
ушкодження. Двигун з слідами підтікання 
мастил і пального, потребує ремонту. 
Пофарбування кузова має дефекти. Оббивка 
салону , забруднена. Оббивка сидінь 
забруднена. Недопробіг становить 190228 км 
(для визначення використано дані одометра 
189772 км та нормативні дані  380000 км ).
Початкова ціна – 39009,00 грн. без врахування 
ПДВ.
лот V – автомобіль ВАЗ 21061, 1999 р.в. , 
ідентифікаційний номер  XTA210610X4164632. 
Об’єм двигуна – 1451 см.куб., пробіг – 182124 
км, колір – синій, тип – легковий седан 
спеціалізованого призначення. 
Первісна вартість – 19300,00 грн., сума зносу – 
19300,00 грн., залишкова вартість  – 0,00 грн.
Технічний стан КТЗ: автомобіль в задовільному 
стані: Корозією пошкоджені двері, панель 
задка, пороги, кришка багажника, панель 
передка, крила, середній лівий стояк боковини, 
капот, бризковики передніх крил, коробчасті 
елементи збільшення жорсткості. Лобове 
скло має ушкодження. Двигун з слідами 
підтікання мастил і пального, потребує 
ремонту. Пофарбування кузова має дефекти. 
Наявні деформації без пошкодження лако-
фарбового покриття капота, кришки багажника. 

Хромовані складові потьманілі. пошкоджені 
корозією. Недопробіг становить 44524 км (для 
визначення використано дані одометра 182124 
км середньостатистичний пробіг  237600 км).
Початкова ціна – 12986,00 грн. без врахування 
ПДВ.
лот VІ – автомобіль ВАЗ 21213, 1999 р.в. , 
ідентифікаційний номер  XTA212130Y1454125. 
Об’єм двигуна – 1690 см.куб., пробіг – 203182 
км, колір – синій, тип – легковий седан 
спеціалізованого призначення. 
Первісна вартість – 30100,00 грн., сума зносу – 
30100,00 грн., залишкова вартість  – 0,00 грн.
Технічний стан КТЗ: автомобіль в задовільному 
стані: Корозією пошкоджені двері, панель задка, 
пороги, панель передка, передні крила, арки 
боковин, капот, панель підлоги, коробчасті 
елементи збільшення жорсткості. Двигун з 
слідами підтікання мастил і пального, потребує 
ремонту. Пофарбування кузова має дефекти. 
Оббивка салону забруднена. Оббивка сидінь 
забруднена. Хромовані складові потьмянілі, 
пошкоджені корозією. Недопробіг становить 
29519 км (для визначення використано дані 
одометра 203181 км та нормативні дані  232700 
км ).
Початкова ціна – 28966,00 грн. без врахування 
ПДВ.
лот VІІ – автомобіль MAZDA E 2200, 1995 р.в. , 
ідентифікаційний номер  JMZSR11L3200735630.
Об’єм двигуна – 2200 см.куб., пробіг – 573406 
км, колір – білий, тип – легковий пасажирський. 
Первісна вартість – 95698,00 грн., сума зносу – 
95698,00 грн., залишкова вартість  – 0,00 грн.
Технічний стан КТЗ: автомобіль в задовільному 
стані: Корозією пошкоджені двері, пороги, 
панелі боковин, панель підлоги, коробчасті 
елементи збільшення жорсткості. Оббивка 

салону забруднена і пошкоджена. 
Оббивка сидінь забруднена і пошкоджена. 
Пофарбування кузова має дефекти. Кузовні 
складові КТЗ задні двері відновлювалися 
ремонтом. Наявні деформації складови; частин 
кузова без пошкодження лако-фарбового 
покриття, Двигун з слідами підтікання мастил 
І пального, потребує ремонту. Недопробіг 
становить 23194 км (для визначення 
використано дані одометра 573406 км та 
середньостатичний пробіг 596600 км).
Початкова ціна – 28257,00 грн. без врахування 
ПДВ.
Балансоутримувач: Волинська митниця ДФС 
України. Код ЄДРПОУ – 39472698.
Грошові кошти в розмірі 2489,00 грн. (лот №1), 
2213,00 грн. (лот №2), 2550,00 грн. (лот №3), 
3901,00 грн. (лот №4), 1299,00 грн. (лот №5), 
2897,00 грн. (лот №6), 2826,00 грн. (лот №7), 
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’єктами продажу можна в 
робочі дні за місцем їх знаходження.

Волинський аукціонний центр проводить аукціон з продажу майна:  


