
Нерухомість

Продам

  Однокімнатн. кв., в цегляному будинку 
на вулиці Г.-Артемовського. Загальна 
площа 32,1 кв.м. Четвертий поверх. 
Сонячна сторона, засклений балкон, ре-
монт, газова колонка, лічильник на воду. 
Ціна 28 тисячі у.о.(050) 3780433.

  Продам. Однокімн.кв., р-н Відроджен-
ня, вулиця Захарова, 8/9-пов. цегл. буд., 
35.6/17.1/12 кв.м. (095) 7004543, Катя 

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

  Трикімн.кв., 9/9-пов. цегл. буд., 65 кв.м 
+ 2 лоджії по 6 кв.м, Київський майдан, 
євроремонт, домашній кінотеатр, меблі, 
італійська кухня, 536000грн. (050) 
3346061 

  Трикімн.кв., вул.Коперніка, 3/3-пов. 
цегл. буд., 78/58/13 кв.м, житловий стан, 
автономне опалення, камін, 450000грн, 
торг, від власника. (095) 5785390 

  Чотирикімн.кв., просп.Соборності (по-
близу "Аверсу"), 78.2 кв.м, 8/9-пов. цегл. 
буд., кімнати ізольовані, балкон, лоджія 
засклені, паркет, жилий стан, ціна за до-
мовленістю. (050) 7399299 

  28км від Луцька, будинок цегляний, у 
хорошому стані, надвірні споруди, газ, 
вода, земельна ділянка 0.60га, садок, 
асфальтований доїзд. (050) 5913678; 
(050) 9693688 

  Бортяхівка, Рожищенського р-ну, 
будинок цегляний,  4км від села Переспа, 
надвірні споруди, земельна ділянка 
0.50га, все приватизоване, село газифіко-
ване. (063) 3823140, Олександр; (093) 
7619320, Світлана 

 Масив Калина, дачу, земельна ділянка 
приватизована, є вода, ціна за домовле-
ністю. (050) 7366334; (097) 9883178 

  Ківерці, будинок цегляний, півтора-
поверховий, 180 кв.м, усі комунікації, 
земельна ділянка 0.10га, у гарному місці, 
поблизу лісу. (066) 8461028; (095) 
0343345 

  Суськ Ківерцівського р-ну, будинок 
дерев'яний з господарськими спорудами 
та ділянкою 0.50га, газ, вода, каналізація, 
сад, вулиця асфальтована, поруч зупин-
ка, 80000грн. (099) 3368448 

  Р-н вул. Потебні-Мамсурова, будинок 
двоповерховий, цегляний, новобудова, 
160 кв.м, + гараж, торг. (095) 4841183 

  Смт.Мар'янівка, вул.1-го Травня, 5/2, бу-
динок, асфальтована вулиця, центральна 
каналізація, підведена вода, опалення. 
(097) 1254861; (099) 7400924 

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

  Продам. Смт.Рокині, половину будинку, 
заг.пл.53.5 кв.м, земельна ділянка 
0.1303га, від власника, без посередників. 
(095) 4790158; (099) 7510170 

  Луцьк. Поблизу кінотеатру "Промінь", 
будинок 4 кімнати + тимчасівка, ділянка 
0.05га, приватизована, 2 входи, можна 
на 2 сім'ї, 460000грн або продам по час-
тинах, 2 кімнати 220000грн. Можливий 
обмін. (0332) 243749; (066) 6283386 

  Продам. Масив Калина (Промінь), дачу 
4.5х5.5м, 1.5-поверхову + веранда це-
гляна, приватизована, земельна ділянка 
0.12га, огороджена сіткою, виорана, сад, 
кущі, вода, світло поруч. (0332) 247223 

 Масив Дубнівсткий, дачу, земельна 
ділянка 0.125га, цегляний, двоповерхо-
вий будинок, 4х6м, сарай, свердловина, 
бесідка, душ, вода, світло, доглянута, 
гарний під'їзд. (0332) 724276; (095) 
4932871

  Борохів, вул.Луцька 7, земельну ділян-
ку під забудову 0.30-0.40га, на території є 
старий будинок з документами, поблизу 
газ, світло. (068) 3238905; (050) 7153942 

Продам дві земельні ділянки по 
25 сот. під забудову в с.Трилісці та 

с. Топільне Рожищенського р-ну 
Волинської обл. Поряд комунікації, 

асфальтований під’їзд. Ціна по 40 
тис. грн. за кожну. (067) 3320567.

  Продам. Земельні ділянки у хороших 
місцях за доступною ціною (с.Тарасове, 
с.Голишів, с.Боратин, с.Зміїнець "Наш 
край"). (050) 3789040 

  Луцьк за електроапаратним заводом, 
масив Дубнівський, земельну ділянку 
0.12га. (050) 5284668 

  Земельна ділянка 0.13га, приватизо-
вана, під забудову, с.Забороль, права 
сторона, поруч ліс, прямокутна, комуніка-
ції поруч, є свердловина, фундамент з 
цоколем з червоного граніту, недорого. 
Телефонуйте - домовимося! (066) 
3961884 

 НА МЕЖІ СІЛ ТАРАСОВЕ-ЗМІЇНЕЦЬ, 
В Р-НІ МИТНИЦІ, ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ 
0.15ГА. (095) 5599992; (097) 5455553 

  Боратин, земельну ділянку 0.12га, на 
межі Луцька, асфальтований доїзд, поряд 
є світло, 57000грн. (099) 7777718 

  Хутір 6км від м.Ківерці, земельну ді-
лянку 0.25га, приватизовану, світло, газ 
за 300м, без будинку. Можна під город, 
дачу, будинок під знос, 22000грн. (050) 
8292671 

  Продається або здається в спільне 
використання земельна ділянка під за-
будову 0.14га, в районі комплексу "Срібні 
лелеки",  земельна ділянка вільна від 
забудови, ціна за домовленістю. (095) 
1341499 Олександр 

  Продам. Гараж на 2 а/м, 
кооп."Транспорт-1", р-н автозаводу, 44 
кв.м. Можливий обмін на легковий а/м. 
(050) 3346061 

  ГАРАЖ ЦЕГЛЯНИЙ, В Р-НІ КИЇВСЬКО-
ГО МАЙДАНУ, НАВПРОТИ АВТО-
ЗАВОДУ, КООП."ТРАНСПОРТ-1", ВУЛ.
КУПРІНА, 18, РОЗМ.3.1Х6.5, 20 КВ.М, Є 
СВІТЛО, ЯМА, ДОКУМЕНТИ, ПРИВАТИ-
ЗОВАНИЙ, 56000ГРН. (093) 1081027; 
(095) 5470093 

  Продається або здається в оренду 
приміщення підвальне 110 кв.м, вул.Чор-
новола, 2-б, є окремий вхід зі сторони ГМ 
"Там-Там", ціна за домовленістю. (095) 
1341499 Олександр 

Продам. Кафе-магазин "Астрея", 
просп.Відродження, 51, готовий 

бізнес, все обладнання, євроремонт, 
160 кв.м, земельна ділянка 0.06га, 

огороджена, з фонтаном, ціна за до-
мовленістю. Можна в кредит. (050) 

3165139 

  Приміщення в м.Любомль, 180кв.м, 
за адресою вул.Богдана Хмельницько-
го, 6. Ціна договірна. (095) 1341499 
Олександр 

Здам, Зніму

  Здам. Подобово однокімн.кв. (095) 
5522586 

Здам. На тривалий термін, 
вул.О.Гончара, нова вмебльова-

на, 70 кв.м, автономне опалення, 
підземна стоянка, дизайнерський 

євроремонт, сигналізація, Інтернет, 
супутникове НТВ телебачення (400 

каналів), телефон, тепла підлога, 
побутова техніка, 6500грн/місяць. 

(050) 3165139 

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

  Здам. Трикімн.кв., в р-ні ГМ "Там Там", 
вул.Чорновола, без посередників. (095) 
4450407 

  Здам. Однокімн.кв., в р-ні ринку "Завок-
зальний", поблизу ТЦ "Слон", вмебльова-
ну, у хорошому стані, для сім'ї, бажано без 
дітей. (095) 4091359 

  Візьму на квартиру дівчину, р-н ринку 
"Завокзальний". (050) 2811639 

Здам в оренду виробничо-складські 
приміщення площею 100-1500 кв.м. 

Бокси для ремонту автомобілів. 
Зручне місце розташування, охо-

рона, ціна за домовленістю. (050) 
3782022 

  Візьму приміщення в оренду до 100 
кв.м, для торгівлі вживаним одягом. 
(050) 2078798 

 ДОБРОПОРЯДНА СІМ'Я, БЕЗ ДІТЕЙ, 
ЗНІМЕ ЖИТЛО У ЛУЦЬКУ, ЗА ДОСТОЙ-
НУ ТА ВЧАСНУ ОПЛАТУ. РОЗГЛЯНЕМО 
РІЗНІ ВАРІАНТИ. (050) 3783577; 
(067) 7091218; (063) 8674432 

Послуги
  Недорого проводимо РЕСТАВРАЦІЮ 

ПОДУШОК, перин, кварцюємо, перешива-
ємо, пересипаємо. Робимо якісні ковдри 
з пір'я (касетний варіант). Під'їзджаємо 
до кожного двору. (096) 1701933; (099) 
0965840 

  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" 

Пам’ятники. Виготовлення, встановлення, 
гарантія, розстрочка без переплати, догляд. 
м. Луцьк, вул. Романюка, 1. (0332) 28-50-

31; (097) 323-90-75, monumental.com.ua

Пасажирські перевезення на 
замовлення автобусом "Мерседес-

Бенц-312 Спрінтер", 18 місць, зручні 
сидіння. Недорого. Ліц. АЕ№264412, 
09.11.2011р. МТЗУ. (050) 5576076, 

Віталій 

 ОРГАНІЗОВУЄМО ПАЛОМНИЦЬКІ 
ТУРИ ПО СВЯТИХ МІСЦЯХ "ЗОЛОТЕ 
КІЛЬЦЕ", БІЛОРУСЬ, РОСІЯ, УКРАЇНА, З 
19 ПО 30 ТРАВНЯ. ЗАПИС ТА ДОВІДКИ 
ЗА ТЕЛЕФОНАМИ. (03344) 31175 
(НОВОВОЛИНСЬК); (097) 3988804 

Автомото
  Продам. ВАЗ-2109 2004р., у м.Луцьку, 

1.5л, інжектор, темно-зеленого кольору, 
центральний замок, сигналізація, нова 
гума, титанові диски, Мр3. (067) 
7357216; (099) 2625227, Анатолій 

  Продам. Колінвали до тракторів 
Т-40, МТЗ-50, МТЗ-80, ЮМЗ, Т-150, а/м 
Волинянка, Москвич-408, Москвич-412, 
ВАЗ-2101, 2106, 2108, ГАЗ-69, УАЗ-469, 
ГАЗ-24, Газель, ГАЗ-51, 52, 53, ЗІЛ-164, -130; 
паливні насоси. Запчастини до УАЗ, ГАЗ-
24. (03357) 23077 (Камінь-Каширський); 
(050) 5676752 

 ПРОДАМ АБО ПРИВЕЗУ ЗАПЧАС-
ТИНИ ДО КОМБАЙНІВ ІНОЗЕМНОГО 
ВИРОБНИЦТВА. (066) 3430938 

  Продам. Зернозбиральний комбайн 
"Форд-Шрід-512, -514", шир. жатки 4.2м, 
80000грн. (050) 5461385 

Будівництво

Бруківка вібропресована, виготов-
лення та професійне вкладання 

з вібротрамбовкою. Низькі ціни, 
доставка. Цемент, щебінь, відсів. 
(099) 4937752; (093) 7165575 

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

  Продам. Металочерепицю, металопро-
філь, комплектуючі різних країн-вироб-
ників, широкий вибір, низькі ціни. Заміри, 
кошторис, доставка безкоштовна. (050) 
7015157; (068) 0274679 

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

Продаємо та встановлюємо залізо-
бетонні ємкості під вигрібну яму та 

каналізацію. (066) 3003911 

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

  Продам. Щебінь різних фракцій, відсів, 
пісок, цеглу червону, білу; чорнозем, 
торф. Можлива доставка. (050) 5299520 

Продам. Б/в кутник, швелер, трубу, 
арматуру. (066) 3003911 

  Продам. Цеглу червону та білу, пісок, 
щебінь, відсів, керамзит, торфобрикет, 
дрова, торфокрихту, чорнозем. Вивіз 
будівельного сміття. (095) 5355663; 
(097) 7516430 

ПІНОБЛОКИ ТА ГАЗОБЛОКИ ви-
робник: Білорусь, Обухів, Бровари; 
цегла жовто-піщаного та червоно-

го кольору, Білорусь, м.Мінськ, з 
доставкою. (03366) 93818 (Ратно); 

(097) 7171691; (099) 3627425 

  Продам. Пісок дрібно- та крупнозер-
нистий, щебінь різних фракцій, відсів, 
цеглу, доставка. Вивезу сміття. (050) 
9049130; (063) 4117874; (097) 5590422

Французькі натяжні стелі, 80 грн. м 
кв.(0332) 251097, (050) 3781732, 

(050)4380766 

  Облицювання плиткою та природним 
каменем, будь-якої складності, стяжка, 
штукатурка, супроводжуючі роботи. 
(096) 5953696 

  Ремонт дахів євроруберойдом: кварти-
ри, балкони, козирки, гаражі, магазини, 
дачі + гідроізоляція приміщень. Швидко, 
якісно, надійно. (050) 6925900; (098) 
8282600 

  ВИКОНУЄМО РОБОТИ ПО ФАСАДУ: 
"КОРОЇД", "БАРАНЕК", НА АКРІЛО-
ВИХ, МІНЕРАЛЬНИХ ТА БОКСИДНИХ 
ОСНОВАХ, ТАКОЖ ШТУКАТУРКА ТА 
ПІДШИВКА. (099) 7219872; (097) 
1796480, МИКОЛА 

  Послуги кваліфікованого сантехніка, 
усі види робіт: заміна, ремонт будь-якої 
складності; встановлення зрошувальних 
систем та автоматичного поливу газонів. 
(066) 0813938; (068) 3376785 

  Виконуємо всі види ремонтно-буді-
вельних робіт "під ключ"; гіпсокартон, 
шпаклювання, стяжка, ламінат, плитка, 
мозаїка, кладка цегли, блоків. Дахи.  
(050) 5676596 

Відновлення та ремонт емалі ванн 
рідким пластиком «СТАКРИЛОМ» 
німецька технологія «НАЛИВНА 

ВАННА». В Вашому помешканні без 
демонтажу досвідченими майстра-

ми за 3-4 год (висихання 24 год), 
ціна від 850грн. Термін експлуатації 

ванни 15-20 років. Досвід роботи 
компанії «Стакріл-еколор» 4 роки 
- гарантія якості. (0332) 290778; 

(099) 7020840 

Робота

Працівники на м'ясокомбінат, пта-
хоферму, на збір грибів, сортування 

саджанців, садівники, збирання 
полуниці, сортування яблук, польові 

та с/г роботи, парники, теплиці; 
водії, житло, харчування, візова 
підтримка надається, наявність 
закордонного паспорту. (067) 

8100781; (099) 7816496 

  Візьму на роботу оббивника меблів, з 
досвідом роботи. (050) 7010097 

  На швейне підприємство потрібна 
швачка. (095) 4611031 

  Потрібні на роботу водії автонаванта-
жувачів та водії вантажних автомобілів. 
Робота на оптовій базі по області. (095) 
2460104 

  Запрошуємо на роботу помічника 
кухаря здосвідом роботи, офіціантів, 
графік роботи 7/7 днів. Офіційне працев-
лаштування, з/п за домовленістю. (067) 
3325840 

  На роботу потрібні охоронники, з 
досвідом роботи. (050) 0723881; (097) 
3317536

Будівельні роботи, ремонт та рекон-
струкція: внутрішні роботи, утеплен-

ня, лицювання плиткою, малярні, 
сантехнічні, штукатурні роботи. Ліц. 
АВ№343711, ДАБІУ. (066) 2222313; 

(063) 5838144 

Візьму на роботу мулярів та по-
крівельників. (066) 2222313; (063) 

5838144 

  Працевлаштування в Польщі: будови 
фабрики, заводи, відпочинкові комп-
лекси, тепличне господарство, сезонна 
праця. Шопінг-тури. Візовий супровід. 
Консультація. Ліц. АВ№585198 МСПУ. 
(096) 9563796; (099) 7402032

  Візьму на роботу офіціанта в кафе на 
"Автомийці" по вул.Набережній, з 8.00 до 
23.00год, тиждень/через тиждень, зарп-
лата від 1500грн. (050) 4384845 

  Кондитерська фірма візьме працівників 
на склад. (050) 1523937 

  Запрошуємо на роботу прибиральни-
цю. Офіційне працевлаштування, достой-
ні умови праці, висока з/п та соцпакет. 
(050) 2675207 

  На роботу у бар потрібні офіціанти та 
кухарі. (095) 5785390 

  На швейне підприємство потрібна 
швачка. (095) 4611031 

  Робота вдома Не важка та цікава (опе-
ратор по обробці кореспонденції)! Від ПП 
"Новація". З/п 2500грн/міс. Регіон, стать, 
вік будь-які. Від Вас: 2 конверти на адр. 
Інформацію надсилаємо безкоштовно! 
87502, Маріуполь Донецької обл., а/я 
2075 "Новация" 

 НА РОБОТУ ПОТРІБНІ: АРТ-
ДИРЕКТОР, АДМІНІСТРАТОР ТА 
КУХАР-ГРІЛЬ, З ДОСВІДОМ РОБОТИ, 
ОФІЦІАНТИ ТА БАРМЕНИ, МОЖНА 
БЕЗ ДОСВІДУ РОБОТИ, У СПОРТИВНО-
РОЗВАЖАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС, З/П ЗА 
ДОМОВЛЕНІСТЮ. (0332) 729913; 
(067) 3325161 

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

  Запрошуємо на роботу офіціантів, ку-
харів, барменів, піцмайстрів, прибираль-
ниць-посудомийниць, кухаря-кондитера, 
водіїв з власним а/м (бус). (095) 6551001 

На роботу потрібна прибиральниця 
в сауну. (050) 5196088, 10.00-16.00 

  Потрібні на роботу офіціанти, кухарі, 
бармени, піцмайстри, прибиральниці-по-
судомийниці, кухарі-кондитери, водії з 
власним а/м (бус). (066) 1244446 

  Візьмемо на роботу офіціантів, кухарів, 
барменів, піцмайстрів, прибиральниць-
посудомийниць, кухаря-кондитера, водіїв 
з власним а/м (бус). (099) 7522226 

  На роботу потрібні: офіціанти, кухарі, 
бармени, піцмайстри, прибиральниці-по-
судомийниці, кухарі-кондитери, водії з 
власним а/м (бус). (099) 5055556   

  В бар потрібні: офіціанти, кухарі, 
бармени, адміністратор, прибиральниця, 
продавець та бухгалтер. (050) 5686600; 
(099) 6373869; (099) 7910735 

  Потрібен продавець в гастроном, р-н 
залізн.вокзалу. (099)  7770302 

  Потрібні робітники на автомийку, р-н 
ЛПЗ вул. Мамсурова. (099) 7777718 

Фермер
  Куплю КАРТОПЛЮ.  (099) 6429596; 

(050) 9816534 

  Продам. Бджолосім'ї з вуликами та без 
них, бджолопакети, воскову міль, трутне-
вий гомогенат, прополіс, перга, підмор 
бджіл. (0332) 719720; (067) 8976280 

  Продам кормовий буряк, 500кг, 
с.Брище Луцького р-ну. (0332) 709397; 
(067) 2238439 

  Продам. Корову шотландської 
молочної породи, в м.Луцьку, 9000грн. 
Можлива доставка. (050) 6493229 

  Продам. Корову тільну, молоду. (099) 
2276312 

  Продам. Козу дійну. (050) 2571809 

  Продам. Собаку російської гончої 
(вижловка), робоча, 3 роки, документи 
ФМСУ. (095) 8936619; (097) 5061452 

 ПРОДАМ. ЦУЦЕНЯТ ЗАХІДНОСИБІР-
СЬКОЇ ЛАЙКИ, 5 МІСЯЦІ, ВАКЦИНОВА-
НІ, ВІД РОБОЧИХ, ДИПЛОМОВАНИХ 
БАТЬКІВ. (095) 8936619; (097) 
5061452 

  Продам. Саджанці голландської 
малини, сортові, можлива гуртова партія. 
(0332) 757593; (067) 3329246 

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

Різне
  Продам. Вживаний одяг, гуртом та в 

роздріб. (050) 2078798 

  Продам. Прихожу "Топаз", темний дуб, 
в-ва фабрики "Нова", 1.70х1.90х0.40м. 
(050) 2578548 

  ЕЛІТНІ МЕБЛІ. ЯКІСНО, ДОВГО. ДО-
РОГО. (050) 5193222 

  Продам. Терміново недорого меблі 
системи "Борис", 7м, з кутовою шафою. 
Гірка з 3-х систем (шпон під дуб), 2.7м, стіл 
комп'ютерний, виготовлений на замов-
лення, з навісними полицями, у хорошому 
стані. (0332) 740441; (099) 3289520 

  Продам. Меблі офісні, нові, 
комп'ютерну техніку. (050) 5284668 

Продам. Пральні машини, холодиль-
ники (маленькі), морозильні камери, 

посудомийні машини "Bosch", 
"Siemens", AEG, б/в в новому стані, 
з гарантією. (050) 1772873, Ігор; 

(097) 6107769 

Купуємо стружку кольорових металів: 
мідь, алюміній, бронзу, латунь, свинець, 

н/ж; акумулятори, можливий демон-
таж, самовивіз. Ліц. АВ №501444 від 

24.11.09р.; АБ№580658 від 22.02.2011р.; 
Ліц АБ№58067722.02.2011р.МППУ 
(0332) 767992; (095) 4091285; (098) 
5266032; (067) 6492168; (095) 1264199
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Волинський аукціонний центр проводить аукціон з продажу майна тери-
торіальної громади м. Ковель в особі Ковельської міської ради Волинської 

області, код ЄДРПОУ – 04051313:
лот І – нежитлова будівля (А-1) загальною площею 115,10 кв.м 
Місцерозташування – бул. Лесі Українки, 28, м. Ковель, Волинської області.
Рік побудови – до 1939, загальна площа – 115,10 м, площа забудови – 110,50 кв.м, 
об’єм – 371,0 куб. м. Конструктивні елементи: фундаменти – бетонні стрічко-
вий; стіни – цегляні; перегородки  – цегляні; перекриття – дерев’яні; підлога 
– дерев’яна; отвори: вікна – дерев’яні, двері – дерев’яні. Оздоблювальні роботи 
–  штукатурка, покраска. Середньозважений фізичний знос – 80,0%. Початкова 
ціна лоту – 52992,00 грн. з урахуванням ПДВ. Площа земельної ділянки для 
обслуговування об’єкту – 300 кв.м. Кадастровий номер земельної ділянки – 
0710400000:01:011:02057. Питання землекористування вирішується покупцем 
після укладання договору купівлі-продажу згідно з чинним законодавством. 
Особливі умови продажу: влаштувати вхід та під’їзд до будівлі зі сторони торгово-
го центру „Алладін” та без права розширення земельної ділянки для обслугову-
вання будівлі; здійснити оплату витрат на підготовку об’єкта до приватизації, з 
організації та проведення аукціону, а також сплати податків, зборів, обов’язкових 
платежів та інших витрат, пов’язаних з нотаріальним посвідченням договору 
купівлі-продажу майна, за рахунок покупця. Грошові кошти в розмірі 5299,20 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”. Рахунок, код, реквізити банківської установи для 
розрахунків за придбане майно: 37326001004408, код №23254967, МФО 803014, 
банк ГДКСУ у Волинській області, м.Луцьк, отримувач – відділ  по управлінню 
майном комунальної власності Ковельської міської ради. Аукціон відбудеться 22 
травня 2013 року об 11.00 год. за адресою: м.Луцьк, вул.Мельнична, 13. Кінцевий 
термін прийняття заяв та плата грошових внесків – 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 17.00. 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 
(бул. Лесі Українки, 28, м. Ковель).

Увага!
Інформаційне повідомлення Волинського аукціонного центру про проведення 
аукціону з продажу майна територіальної громади м. Ковель в газеті “Відомості” 
від 25.04.2013 № 17 (657) вважати таким, що втратило чинність.

Читай оперативні 
новини на сайті

vidomosti.info


