
Нерухомість

Продам

  Однокімнатн. кв., в цегляному 
будинку на вулиці Г.-Артемовського. 
Загальна площа 32,1 кв.м. Четвертий 
поверх. Сонячна сторона, засклений 
балкон, ремонт, газова колонка, 
лічильник на воду. Ціна 32 тисячі у.о. 
(050) 3780433.

  Двокімн.кв., вул.Арцеулова, 74.7 
кв.м, в зданій новобудові, 4/9-пов. 
цегл. буд., автономне опалення, без 
посередників. (099) 1455573; (095) 
8405060

  Трикімн.кв., вул.Коперніка, 78/58/13 
кв.м, житловий стан, автономне 
опалення, камін, ціна за домовленістю, 
торг, від власника. (095) 5785390

  Трикімн.кв., вул.Новочерчицька, 
1/23, 1/5-пов. цегл. буд., житлова пл.67 
кв.м, є лоджія, балкон, від власника, 
ціна за домовленістю (050) 7267118; 
(097) 4086553

  Трикімн.кв. 40-й квартал (Агро-
контракт), перепланування, лоджія, 
великий балкон, 8/9-пов. цегл. буд. 
(050) 6617903

  Трикімн.кв. р-н Чернишевського, 
новобудову, 97 кв.м, 1-й поверх, євро-
ремонт, автономне опалення, підігрів 
підлоги, вмебльована, є можливість 
добудови, подвір'я огороджене, пар-
ковка, 3хв. до школи, 15хв до центру 
міста, ціна за домовленістю. (095) 
2833023

  Чотирикімн.кв., просп.Перемоги, 
(поблизу історичного), 81 кв.м, 4/9-
пов. цегл. буд., утеплений, кухня 9.4 
кв.м, с/в сумісний, бойлер. Кімнати 
роздільні, пластикові вікна, домофон, 
сигналізація, 2 кладовки в підвалі, від 
власника, 490000грн. (050) 9010095

  Чотирикімн.кв., Рокині, 12км від 
Луцька, 78 кв.м, євроремонт, дизайн, 
автономне опалення, підлога у ванні 
з підігрівом, балкон 22 пог.м, паркет, 
поруч ставок, ліс, парк, 400000грн. 
(0332) 709424; (050) 3788524

  Продам. Чотирикімн.кв., під офіс, 
1-й поверх, 88 кв.м, вул.Теремнівська, 
93/39. (050) 9502662

  Луцьк, вул.Чернишевського, буди-
нок поблизу госпіталю МВД, земельна 
ділянка 0.115га, є газ, поруч вода. 
(050) 5444706, Лариса

Смт.Любешів. Будинок двоповер-
ховий, новобудову, усі комуні-
кації підведені, від власника. 

(067) 3611178

  Будинок цегляний, центр, р-н вул.
Івана Франка, 2 входи, 4 кімнати, 
з/д 0.04га, приватизована, 2 хліви, 
тимчасівка, 475000грн. Можна кім-
нати окремо: 3 кімнати 340000грн, 
2-235000грн, 1-175000грн. Тимчасівка 
з зем.ділянкою 0.02га - 155000грн. 
Можливий обмін. (0332) 243749; 
(050) 2558518

  В р-ні цукрового заводу, поблизу 
школи, будинок обштукатурений, 
шлакоблоковий, 4кімнати, коридор, 
кухня, ванна, є газ, вода, вигрібна 
яма, літня кухня, сарай, льох, ділянка 
0.06га, опалення парове, 320000грн, 
торг. (0332) 767825; (050) 2518535; 
(066) 6235280 

  Сокиричі, Ківерцівського р-ну, 
будинок, літня кухня, земельна ділянка 
0.75га, приватизована, поблизу траси 
Луцьк-Маневичі. (0382) 640542; (067) 
8633458

  Продам або обміняю земельну 
ділянку 0.30га (комерційного приз-
нвчення), с.Маяки, 200м від дороги 
Луцьк-Ковель. Розгляну всі пропозиції. 
(050) 6617903

  Боратин, земельну ділянку 0.12га, на 
межі Луцька, асфальтований доїзд, по-
ряд є світло, 7000. (099) 7777718

  Продається половина будинку в цен-
трі смт Локачі. Загальна площа 80 кв. м. 
Зроблений капітальний ремонт. Є вода, 
газ, автономне опалення, каналізація, 
пластикові вікна.  (050)3780433

  Липини, земельну ділянку 0.10га. 
(067)  8315314; (095) 8612236

  Забороль, приватизовану земельну 
ділянку 0.35га, під забудову, асфальтова-
ний доїзд, 100м від центральної дороги. 
(050) 9569131

  Рованці (Боратин), земельну ділянку, 
приватизовану від власника. (095) 
6526372

  ГАРАЗДЖА, ЛУЦЬКОГО Р-НУ, 
ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ 0.12ГА, ПІД ЗА-
БУДОВУ.  (098) 4114209

  Або здам в оренду або обміняю 2 
нових торгових павільйони на ринку 
м.Ківерці, вул.Шевченка,  "під ключ", 
заг.пл.33, розділені перегородкою на 2 
частини по 16.5 кв.м, окремі входи, ел/
лічильники, стелі, стіни з металопро-
філю, зашиті вагонкою, великі вітрини, 
захисні ролети на вікна, двері, 50000грн, 
торг. (050) 4645704, Сергій

  ГАРАЖ ЦЕГЛЯНИЙ, З ПІДВАЛОМ, 
КООП."ТРАНСПОРТ-1", НАВПРОТИ 
АВТОЗАВОДУ, ЦІНА ЗА ДОМОВЛЕНІС-
ТЮ. (098) 4114209

Виготовляємо металеві гаражі та 
автонавіси будь-яких розмірів, помірні 
ціни, індивідуальний підхід до кожного 

клієнта. Доставка та встановлення 
БЕЗКОШТОВНО. (098) 9071417; (050) 

6407504

Куплю

  КУПЛЮ дачну ділянку на масиві Стру-
мівка. (0332) 285341; (066) 1143971

Здам

  Візьму на квартиру дівчину, Луцьк, 
поблизу РАГСу. (093) 6341785; (066) 
5393011

   Візьму на квартиру одну дівчину, 
просп.Волі. (0332) 721227; (050) 
2530174

  Подобово однокімн.кв. (095) 
5522586

  Трикімн.кв., для сім'ї, на тривалий 
термін, поблизу ГМ "Там Там", повністю 
вмебльовану, телевізор, пральна маши-
на. (066) 9457807

  Здам. Будинок двоповерховий вмеб-
льований, побутова техніка, м.Луцьк. 
(050) 5402154

  Здам подобово, погодинно однокімн.
кв., просп.Відродження, ремонт, побуто-
ва техніка. (050) 6683222

  Однокімн.кв., усі вигоди для двох 
людей, для відпочинку у м.Трускавець, 
до бювета з водами 7 хв. пішки. (0332) 
236590; (050) 0748317

  В оренду, з правом подальшого 
викупу 12км від Луцька, поруч з авто-
страдою та водоймою, земельну ділянку 
0.50га під облаштування туристичного 
або комерційного бізнесу, по трасі 
Луцьк-Ковель. (050) 3788524

  Здам в оренду офісне приміщення по 
вул.С.Бандери, 40 кв.м, ремонт, меблі, 
Інтернет, сигналізація. (050) 3341507

  В оренду не житлове приміщення з 
ремонтом, 38 кв.м, вул.Степана Бандери 
(Суворова), під офіс, магазин, 3500грн/
місяць. (097) 5948188; (050) 6738139

В оренду офісні, виробничі при-
міщення по вул.Запорізькій (р-н Те-
ремно), площею від 20 до 100 кв.м, 

опалення, зручна транспортна 
розв'язка, автостоянка, цілодобо-
ва охорона. (066) 4963220; (067) 

3348810

Послуги

  Відео-, фотозйомка урочистих по-
дій. Виготовлення альбомів, виїзд по 
області. www.Youtube 11jodya. (050) 
1772873, Ігор; (097) 6107769

  Репетиторство з англійської та 
німецької мови. (050) 2694856; (093) 
5410207

Адвокат Деркач Денис Воло-
димирович м. Луцьк, вул. Б. 

Хмельницького 42, 3 поверх, каб. 
5, антиколекторська діяльність, 

представництво в судах, юри-
дична допомога в цивільних, адмі-

ністративних, господарських та 
кримінальних справах, юридичне 
обслуговування фірми, інші види 

юридичної допомоги  (067) 
3342761.

Кредити до 8000грн без довідки 
про доходи. Безкоштовне і швид-
ке оформлення. Кредитуємо під-
приємців і пенсіонерів. "А-Банк", 

м.Луцьк, вул.Винниченка, 25. 
Ліц.№16 від 09.10.2009р., НБУ. 
(066) 4869012; (096) 7438977, 

Микола

Виготовлення кованих виробів. Кузня 
"Файна ковка". www.fayna-kovka.prom.

ua (050) 2962314; (097) 6139185

Усунення засмічень, видалення жиру, 
бруду та сторонніх тіл. (050) 7360805; 

(096) 4996132

  Професійне, якісне пошиття, зміна 
фасону, моделі хутряних виробів 
(шуб, дублянок, виробів із шкіри). На-
явні матеріали. (050) 6738139; (097) 
5948188, Руслана

Перевірка на поліграфі (детек-
торі брехні): кадрові (вхідні та 

періодичні), при проведені роз-
слідування, судові, психофізіоло-
гічні експертизи. ПП Зубанов Р. Л. 

(066) 8855709

  РЕМОНТ БАМПЕРІВ, ТЕРМІНО-
ВО, ШВИДКО. НЕДОРОГО. (050) 
5857735

  Послуги "бобкетом", розчищаємо сні-
гові замети, вивозимо сніг, розгортаємо 
щебінь, навантажуємо землю, роз-
вантажуємо цеглу, піноблоки, бруківку. 
Земельні роботи. Послуги евакуатором. 
(050) 8483994

Автомото

  Продам. Пежо-Боксер 1999р., максі-ба-
за, гума R16, 2.5л, турбодизель, 53000грн. 
Можливий обмін на крупи, борошно, 
цукор, зерно пшениці, гречки, ячменю, 
гороху, кукурудзи. (050) 3783171

  Продам. ЛуАЗ "Волинянку", у відмін-
ному стані, 13600грн. (066) 1090191

  Продам. Фольксваген-Транспортер 
-Т4 2003р., 2.5тді, вантажопасажир-
ський, білий колір, 86500грн. (096) 
5419477; (099) 7082353

  Продам. УАЗ-31512 1990р., жовтий, 
7 місць, у хорошому стані, 20000грн. 
(0332) 264108 (Луцьк); (050) 1505037

  Продам. Трактор Т-25 "Володими-
рець", з рідною кабіною, у відмінному 
стані. (067) 7420437; (098) 5292565

  Продам. Трактори Т-25 1980-1996р., у 
хорошому стані. (067) 3610506

  Продам. Трактор Т-25; плуги 2х30, 
двигун Д-240. (050) 1669111; (096) 
1399028

  Продам. Обприскувач 200л-1000л, 
шир.захвату 8-14м, картоплесаджал-
ку дворядну, плуг 2-, 3-корпусний, 
дискову борону, розкидач міндобрив 
на 500кг та ін. с/г техніку польського 
виробництва. (050) 6605959

  Продам. Мачту на навіску трактора 
МТЗ, ЮМЗ, в/п 3т, висота підйому 3м. 
(097) 4975300

  Продам. Автономні та допоміжні об-
ігрівачі. (095) 2458140; (097) 2447555

Куплю легковий а/м можна 
аварійний, у будь-якому стані, до 

40000грн. (095) 7976157

  Ремонт а/м після ДТП, витягування 
на професійному стенді, зварюваль-
но-рихтувальні роботи, підготовка до 
фарбування та фарбування, поліру-
вання, антикорозійна обробка; ремонт 
бамперів. (066) 1090191

Будівництво
  КУПЛЮ ТРУБИ МЕТАЛЕВІ ТА 

ЗАЛІЗОБЕТОННІ РІЗНИХ РОЗМІРІВ; 
КУПЛЮ КАТАНКУ, ВІДХОДИ КАТАН-
КИ. (050) 6742465

  Продам. Металочерепицю, метало-
профіль, комплектуючі різних країн-
виробників, широкий вибір, низькі 
ціни. Заміри, кошторис, доставка 
безкоштовна. (050) 7015157; (096) 
7157343

  Пиломатеріали обрізні та необрізні, 
хвойних порід, будь-яких розмірів. 
Прийму замовлення на пиломатеріа-
ли. (096) 5419477; (099) 7082353

  Дошку обрізну, 30мм, 850грн/куб.м 
та необрізну дошку 20мм, 400грн/
куб.м. (099) 7082353; (096) 5419477

Французькі натяжні СТЕЛІ. Якісно. 
(0332) 269182; (066) 5922882; 

(097) 6808868

  Послуги краном КС-4361А стріла 20 
м, на довгостроковій основі. Оплата 
можлива по перерахунку. (0332) 
710335; (050) 6617903

  Продам. Відсів, щебінь, пісок дріб-
ний та крупний, цегла біла та червона, 
глина, чорнозем, торфокрихта, дрова, 
вугілля. (050) 1566665; (067) 3618487

  Ремонтні та оздоблювальні роботи: 
гіпсокартон, плитка, шпаклівка, під-
логи, декоративні штукатурки і пано, 
муровані кухні та ін. (0332) 286683; 
(050) 5642645

  Заливаємо бетонно-монолітні схо-
ди, будь-якої складності, утеплення 
дахів, горищ мінватою, підшивка 
вагонкою, шпунтована підлога, досвід, 
консультації безкоштовно. (050) 
7628395

  Циклювання будь-якої підлоги 
професійною барабанною машин-
кою, вкладання паркету, ламінату, 
євродошки та ін. підлог, шпаклювання 
та лакування. Надаємо консультації з 
закупівлі матеріалів. (0332) 788769; 
(066) 4881782

Продам в упаковці та без, на цементний 
розчин та клей, замовлення від 1-го 

куб.м. та більше, доставка безкоштовна. 
(03366) 93381 (Ратно); (097) 3532712, 

www.bilorusblok.vneti.com.ua, e-mail: 
office_ura@mail.ru

 ПРОДАМ. МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЮ, 
ПРОФНАСТИЛ, "RUUKKI FINNERA", 
"SYPER KATEPAL", ПОВНА КОМПЛЕК-
ТАЦІЯ ДАХУ. ЗАМІРИ ТА ДОСТАВКА 
БЕЗКОШТОВНО. (099) 2757631; 
(096) 8990250

  ЗВАРЮВАЛЬНІ РОБОТИ БУДЬ-
ЯКИХ КОНСТРУКЦІЙ ТА БУДЬ-ЯКОЇ 
СКЛАДНОСТІ: ВОРОТА, ГАРАЖІ, СТЕ-
ЛАЖІ, ВИШКИ, БАЛКОНИ, РЕШІТКИ, 
СХОДИ ТА ІН. ЦІНИ НИЗЬКІ. (068) 
6254718

  Всі види ремонтно-будівельних робіт: 
монтаж гіпсокартону, шпаклювання, 
фарбування, облицювання плиткою, 
поклейка шпалер, вкладання паркету, 
ламінату та інші. (0332) 788769; (066) 
4881782

  Облицювання плиткою та при-
родним каменем, будь-якої складності. 
(096) 5953696

  Виконуємо всі види внутрішніх робіт: 
гіпсокартон, шпаклювання, стяжка, ла-
мінат, плитка, мозаїка. (050) 5676596

Робота

Працівники на м'ясокомбінат, 
птахоферму, на збір грибів, сорту-
вання саджанців, садівники, на с/г 
роботи, парники, теплиці; швачки, 
кухарі та помічники кухаря, водії, 
збиральники меблів, будівельни-

ки, арматурники, плиточники, зва-
рювальники, житлом, харчування, 

візова підтримка надається, 
наявність закордонного паспорту. 
(067) 8100781; (095) 5566113

  Організація терміново шукає трак-
ториста на ЄО-2621 (рачок), бажано 
пенсіонера, робота по виклику, за 
домовленістю. (0332) 710335; (050) 
6617903

  Потрібні на роботу бетонярі, арма-
турники, теслярі (плотники), досвід 
роботи бажано. (066) 6247909

  Потрібні офіціанти, м.Луцьк.  (095) 
5785390, 10.00-17.00

  На роботу потрібні: посудомийниці, 
бармени, офіціанти, кухарі та водії з 
власним а/м. (066) 1244446

  На роботу потрібні: посудомийниці, 
бармени, офіціанти, кухарі та водії з 
власним а/м. (095) 6551001

Потрібен на роботу адміністратор, 
шеф-кухар, помічник кухаря, офі-
ціанти, бармен, прибиральниця, 
посудомийниця. (099) 9661664

  На роботу потрібні: посудомийниці, 
бармени, офіціанти, кухарі та водії з 
власним а/м. (099) 5055556

Потрібен бармен, офіціант у кафе-
бар, на АЗС "Укрнафта", вул.Кар-
пенка-Карого, 1. (066) 6254404

  ВІЗЬМУ НА РОБОТУ АКТОРІВ У 
ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР, ДЛЯ ГАСТРОЛЕЙ 
ПО УКРАЇНІ, З/П 2500-3200ГРН + ВІД-
РЯДНІ. (050) 7451303

  Потрібні працівники на склад (стро-
пальники). (050) 2106688

  Потрібен на роботу водій на авто-
мобіль Супер-МАЗ з напівпричепом 
"Крона" категорія Е, бажано про-
живання в населених пунктах на  трасі 
Луцьк-Ковель. (099) 7280363

  Візьму на роботу продавців у мага-
зин, в відділ алкогольних і тютюнових 
виробів, обов'язково знання касового 
апарата та досвід роботи. (050) 
6743347

  Творча робота для молодих енергій-
них людей, з акторськими здібностями, 
постійні відрядження по Україні. 
З/п 2000-2800грн/місяць + відрядні. 
(096) 9051734

  Візьму на роботу закрійницю жіно-
чого одягу, з досвідом роботи. (097) 
6498051

  Працевлаштування за кордоном, 
робочі запрошення (6 місяців, рік), 
Інтернет реєстрація, анкети, страховки. 
Вакансії у Польщі: будівельники, 
зварювальники, токарі, водії-дале-
кобійники, с/г роботи, ферми та ін. 
Ліц. АВ№585191, від 10.07.12р., МСПУ. 
(0332) 723738 (Луцьк); (050) 3731019, 
Луцьк, вул.Кафедральна, 25

  Візьму на роботу продавців в 
магазин продовольчих товарів, бажано 
з досвідом роботи. (050) 6743347; 
(099) 0250309

Найму бригаду будівельників для 
будівництва будинку в м.Луцьку, 
(кладка цегли, дах, штукатурка). 
(050) 5198388, Олександр

 ПРОПОНУЄМО СПІВПРАЦЮ. МОЖ-
ЛИВІСТЬ ЗАРОБИТИ СТАБІЛЬНИЙ 
СІМЕЙНИЙ ДОХІД (ІНФОРМАЦІЙНА 
ПІДТРИМКА ФІРМИ-ВИРОБНИКА). 
(050) 4381031, 10.00-16.00, КРІМ 
ВИХІДНИХ

  Проводимо набір страхових агентів 
у страхову компанію "Європей-
ський страховий союз" у м.Луцьк та 
Волинській обл., досвід роботи не 
обов'язковий. Ваш дохід залежить 
лише від Вашої наполегливості та 
активності! (050) 3788645; (050) 
5320684

 ПРОДАМ. ПІНОБЛОКИ 20Х30Х60, 
12Х30Х60 ТА ШЛАКОБЛОКИ. МОЖ-
ЛИВА ДОСТАВКА. (067) 7282946

  Робота в дома Не важка та цікава 
(оператор по обробці кореспонден-
ції)! Від ПП "Новація". З/п 2500грн/міс. 
Регіон, стать, вік будь-які. Від Вас: 2 
конверти на адр. Інформацію надсила-
ємо безкоштовно!, 87502, Маріуполь 
Донецької обл., а/я 2075 "Новация"

  Потрібні кухарі, офіціанти, мийники 
посуду. (0332) 757565; (066) 8709333; 
(066) 8709399

  В бар потрібні: офіціанти, кухарі, 
бармени, адміністратор, прибираль-
ниця. (050) 5686600; (099) 6373869; 
(099) 7910735

Потрібні працівники в охорону 
(вахтовий метод). Проїзд, прожи-
вання, триразове харчування за 

рахунок фірми, з/п 1600-2500грн/
місяць. (099) 4555229; (098) 

5967193, 9.00-16.00 

  На постійну роботу в бар потрібні: 
шеф-кухар, помічник кухаря, офіціант. 
(098) 5814664

"Forever living Produkts" пропонує 
співпрацю підприємцям та ціле-
спрямованим людям. Основний 
або додатковий дохід, перспек-
тива кар'єрного росту. (050) 
6950787; (098) 4607538, Олена

Різне

  Продам. Холодильник б/в "Ардо", 
вис.154см, 1500грн. Морозильну 
камеру "Атлант", вис.150см, 2000грн. 
(050) 9064744

  Куплю зерно гречихи, цукор, готову 
гречку. (050) 3783171

Корм для собак та котів СУПЕР-
ПРЕМІУМ класу (Акана, Ориджен, 

Чойс, Пронатюр, Проформанс, 
Хиллс), на замовлення. (093) 

8409258, Надія

  Верстат для нарізання чашок в оци-
ліндрованих колодах, з фрезами, діам. 
15, 18, 20см, 6500грн. (096) 5419477; 
(099) 7082353

  Продам. Обладнання для пекарні: 
піч, тістоміс, розстойка, форми для 
хліба, візки, борошнопросіювач, столи. 
Або здам в оренду. (050) 5461385

  Продам. Бочки пластмасові, харчові, 
120, 200, 1000л - куби. Плівку тепличну 
4-, 6-сезонна, польського виробництва 
6, 8, 12м; агроволокно. (0332) 780189 
(Луцьк); (050) 6709075

  Куплю. Ювілейні монети України, 
СРСР та царські рублі. (050) 9010931; 
(097) 2052593, Микола

  Продам. Диван з двома крісла-
ми "класика", бордового кольору, 
тканина замш, 2800грн, торг. Стінку 
б/в, 1000грн, можливий торг. (0332) 
729425; (096) 3309273

  Договір купівлі-продажу земельної 
ділянки виданий на ім'я Тарадюка 
Станіслава Васильовича, посвідчений 
приватним нотаріусом І. В. Кульбиць-
кою 01.08.2008р., №1165, вважати 
втраченим.

  Втрачене посвідчення ветерана 
праці видане на ім'я Свиридюка Василя 
Олексійовича, вважати недійсним.

  Втрачене посвідчення водія в 
маршрутному таксі № 10 видане на ім'я 
Гнатюка А. П., прохання повернути за 
винагороду. (066) 5717470

  Продам. Телевізор Philips 2007 року 
випуску, сірого кольору, з пультом 
дистанційного керування. Ціна 700 
гривень. Тел. (095) 219 73 46

  Віддам грайливе кошеня у добрі 
руки. 2 місяці, привчене до туалету.
(097) 8635830

  Продам планшет GoClever TAB R74, 2 
місяці, до нього чохол (шкіра), чохол-
клавіатура, документи, гарантійка 
(розетка), флеш карта 4гб, навушники, 
зарядка, перехідник на USB 2.0. Ціна 
700грн торг. (096) 6098488
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Рівненська товарна біржа спільно 
з ліквідатором ВАТ «Голобський 
комбінат хлібопродуктів» про-
водить аукціон  з продажу майна  
підприємства-банкрута 
На аукціон виставляється:
• Право вимоги ВАТ «Голобський 

КХП» до ЗАТ "Рожищенський пта-
хокомбінат", в розмірі 4 273 156,68 
грн. Початкова вартість  42 500,00 
грн. Ознайомитись з об'єктом 
можна щоденно з 9.00 до 17.00 год 
в робочі дні за місцем знаходження 
організатора аукціону Кінцевий 
термін прийняття  заявок на участь  
в аукціоні  – 01.02.2013 року. Аукці-
он відбудеться 07 лютого 2013 р об 
11-00 год. за адресою: м. Рівне, вул. 
Драгоманова, 27 Довідки за тел. 
(0362) 62 05 24; 62 05 88.

Рівненська товарна біржа спільно 
з ліквідатором СГ ТОВ «Старк-
Агро» проводить аукціон  з прода-
жу майна  підприємства-банкрута.
На аукціон виставляється:
• Право вимоги СГ ТОВ «Старк-

Агро» до ДП «Луцький КХП №2»  в 
розмірі 864 256,98 грн. Початкова 
ціна – 17 200,00 грн. Ознайоми-
тись з об'єктом можна щоденно 
з 9.00 до 17.00 год в робочі дні за 
місцем знаходження організа-
тора аукціону. Кінцевий термін 
прийняття  заявок  на участь  в 
аукціоні  – 01.02.2013 року. Аукціон 
відбудеться 07 лютого 2013 року об 
12.00 год. за адресою:  м. Рівне, вул. 
Драгоманова, 27.  Довідки за тел. 
(0362) 62 05 24; 62 05 88

Рівненська товарна біржа спільно з ліквідатором СГ ТОВ «Старк-Агро» про-
водить відкриті торги  з реалізації майна  підприємства-банкрута, а саме:
- розукомплектована сільськогосподарська техніка, механізми та обладнання, 
(згідно переліку) Майно знаходиться за адресою: Волинська обл, Луцький р-н, с. 
Усичі та с. Городок Луцького р-ну. Ознайомитись з майном можна щоденно з 9.00 
до 17.00 год в робочі дні за місцем знаходження майна.
Відкриті торги відбуваються щосереди по мірі надходження заявок об 11.00 год. 
за адресою:  м. Рівне, вул. Драгоманова, 27. Довідки за тел. (0362) 62 05 24; 62 05 88

Волинський аукціонний центр проводить аукціон  з продажу майна 
за методом зниження ціни:  

лот І – автомобіль ГАЗ-3221, 1999 р.в., державний номер 3395 ВНО. 
Об’єм двигуна – 2445 см3 „В”, пробіг згідно показника одометра – 93646 км.
Балансоутримувач: Рівненська сільська рада Любомльського району Волинської 
області. Стартова ціна – 20782,00 грн. без врахування ПДВ.
Грошові кошти в розмірі 2078,20 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 аукціон-
ний 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 приймаються 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.

Волинський аукціонний центр проводить аукціон з продажу майна:  
лот І – автомобіль ВАЗ-21150, 2001 р.в., державний номер АС 40-07 АК. 
Об’єм двигуна – 1499 см3, пробіг – 504168 км, колір – фіолетовий.
Первісна вартість – 28176,64 грн., сума зносу – 28176,64 грн.
Транспортний засіб з жовтня 2011 року не експлуатується. Кузов автомобіля 
потребує заміни порогів (прогнили), ремонт днища (зварні роботи), ручки дверей 
потребують заміни, права фара розбита, розбитий передній бампер, потребує 
заміни куліса перемикача швидкості, всі сидіння потребують заміни, диски коліс 
гнуті, потребує ремонту підвіска та двигун, шини та акумуляторна батарея зноше-
ні та потребують заміни. Знос автомобіля складає 88%.   
Початкова ціна – 20917,00 грн. із врахуванням ПДВ.
лот ІІ – автомобіль ВАЗ-21070, 2002 р.в., державний номер 020-54 ВК. 
Об’єм двигуна – 1451 см3, пробіг – 342985 км, колір – зелений.
Первісна вартість – 19519,97 грн., сума зносу – 19519,97 грн.
Транспортний засіб в незадовільному стані. Кузов автомобіля потребує заміни 
порогів (прогнили), зварні роботи днища кузова (фарбування),ремонт ходової 
частини, моста, коробки швидкостей та двигуна. Потрібна заміна акумуляторної 
батареї, скати зношені. Знос автомобіля складає 84%. Початкова ціна – 14909,00 
грн. із врахуванням ПДВ.
лот ІІІ – автомобіль AUDI-80, 1991 р.в., державний номер 005-68 ВК. Пробіг 
– 422845 км, колір – чорний. Первісна вартість – 27120,00 грн., сума зносу – 
27120,00 грн.
Транспортний засіб з листопада 2011 року не експлуатується. . Кузов автомобіля 
потребує ремонта днища (зварні роботи), на капоті та на дверях правої сторони 
є вм’ятини, ручка лівих задніх дверей потребує заміни, замок дверей і багажного 
відсіку не працюють, лівий підфарник розбитий, а фара має тріщину, розбитий 
передній бампер, потребує заміни замок зщеплення, диски коліс гнуті, шини 
зношені і потребують заміни, двигун і ходова частина потребує капітального 
ремонту. Знос автомобіля складає 86%.   
Початкова ціна – 26774,00 грн. із врахуванням ПДВ.
Балансоутримувач: ПАТ „Державний ощадний банк України”, філія – Волинське 
обласне управління.
Грошові кошти в розмірі 2091,70 грн. (лот №1), 1490,90 грн. (лот №2), 2677,40 грн. 
(лот №3), що становить 10% від початкової ціни об’єкта аукціону (гарантійний вне-
сок) 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 адре-
сою: 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 17.00 за адресою: 
м.Луцьк, вул.Мельнична, 13, тел. для довідок: (0332) 244-188, 242-065.
Ознайомитися з об’єктами продажу можна в робочі дні за місцем їх знаходження..


