
Нерухомість 

Продам

  Трикімн.кв., р-н ЛПЗ, 1/9-пов. цегл. буд. 
(099) 0352082

  Чотирикімн.кв., великогабаритну, 100 
кв.м, в ЖК "Коста Брава", кухня 20 кв.м, 
ремонт, меблі, кондиціонер, ціна за до-
мовленістю. (050) 6701653

  Линівка Рожищенського р-ну, будинок 
жилий, з надвірними спорудами, 500м 
від Ковельської траси. (066) 7682044, 
Микола

  Гаразджа, будинок цегляний, є газ, 
вода, літня кухня, гараж, льох, земельна 
ділянка 0.29га, поблизу дорога, ліс та 
маршрутна зупинка. (063) 6242363

  Будинок 1.5-поверхи, Луцьк, р-н спирт-
заводу, 170 кв.м, земельна ділянка 0.04га, 
житловий стан. (050) 1961771

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

  Центр міста Луцька, новий будинок 
"під ключ", 150 кв.м та 300 кв.м. (050) 
2944180

  Новосілки, Горохівського р-ну, будинок, 
усі надвірні споруди, город, 35000грн. 
(098) 62774123

  Баківці, терміново будинок 110 кв.м, 
капітальний ремонт, ділянка 0.50га, 
надвірні споруди: літня кухня, сарай, при-
міщення для бані, 0.25га огороджено за-
лізобетонним парканом, двір вимощений 
бруківкою 340 кв.м. (066) 4355082

  Старий будинок, с.Липини, земельна 
ділянка 0.20га, всі комунікації поряд. 
(099) 7403402

  Будинок с.Прилуцьке новобудова, 
євроремонт, світло, газ, вода, земельна 
ділянка 0.18га, паркан, сад, від власника, 
800000грн (050) 3782371

  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

  Луцьк, р-н Балки, будинок 96 кв.м, 4 
кімнати, усі комунікації, земельна ділянка 
0.06га, ціна за домовленістю. (099) 
9068338

  Володимир-Волинський, земельну 
ділянку 0.13га, по трасі Володимир-Во-
линський-Устилуг. (097) 5526507

  РОВАНЦІ, ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ 
0.12ГА, ПОБЛИЗУ ШКОЛИ, БЕЗ КОМУ-
НІКАЦІЇ. (050) 5984814

  Рожище, приватизовану земельну 
ділянку 0.08га, під забудову, ціна за до-
мовленістю. (095) 9495988

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.

 Шацьк, земельні ділянки, 900м від 
озера 0.12га та 0.15га, 8000грн/0.01га. 
(050) 6855364; (050) 9815814

  Земельну ділянку під житлову забудо-
ву, 0.12га, на межі Боратина та Луцька, 
асфальтована дорога, світло, 57000грн. 
(099) 7777718

  Луцьк, поблизу ринку "Завокзальний", 
земельну ділянку 0.11га, комерційного 
призначення. Дві суміжні ділянки в селі 
Клепачів, 0.125га кожна. (050) 1725868

  Боратин, земельну ділянку 0.12га, при-
ватизовану, під забудову. (097) 7290092

  50км від Луцька земельну ділянку 
0.10га, поруч з дуже чистим озером. 
(050) 9262723

  Забороль, земельну ділянку 0.10га, 
під забудову, приватизовану, комунікації 
поруч. (097) 5962096

  Баківці Луцького р-ну, земельну ді-
лянку 0.43га, є дві господарські будівлі, 
світло, газ і в селі Згорани Любомильсько-
го р-ну біля озера 0.14га. (095) 5590142

  Продам. Гараж розбірний, з бетонних 
плит, без місця, допоможу перевезти. 
(095) 5590142

  Або здам, обміняю 2 павільйони на 
ринку м.Ківерці, вул.Шевченка, під ключ, 
33 кв.м, частини по 16.5 кв.м, окремі вхо-
ди, ел/лічильники, стелі, стіни металопро-
філь, вітрини, захисні ролети, 45000грн, 
торг. (050) 4645704, Сергій

Контейнер на ринку "Завокзальний", 
сектор Б. (066) 3688838

Кафе-магазин "Астрея", просп.Від-
родження, 51, готовий бізнес, все 

обладнання, євроремонт, 160 кв.м, 
земельна ділянка 0.06га, огородже-
на, з фонтаном, ціна за домовленіс-

тю. Можна в кредит. (050) 3165139

  Продам. Контейнер "черепашку" на 
ринку "Центральний", м.Луцьк. (095) 
0514606

  Продам. Гараж цегляний з ямою в 
кооп."Північний" (095) 5944046; (095) 
5566446

Здам

  Подобово, погодинно, потижнево 
однокімн.кв., по вул.Московській. (098) 
2306932; (066) 3430009

Двокімн.кв. На тривалий термін, 
вул.О.Гончара, р-н "Там Там", нова 
вмебльована, 70 кв.м, автономне 

опалення, підземна стоянка, дизай-
нерський євроремонт, сигналізація, 

Інтернет, супутникове НТВ теле-
бачення, телефон, тепла підлога, 

побутова техніка, 5600грн/місяць. 
(050) 3165139

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

кв.м, опалення, зручна транспортна 
розв'язка, автостоянка, цілодобова 

охорона. (066) 4963220; (067) 
2804787

Здам в оренду склад 55кв.м. та при-
міщення під офіс у м.Луцьку по вул.
Потебні, все після ремонту. (0332) 

260797; (050) 3397002

Організація здає в оренду, на піль-
гових умовах приміщення у центрі, 
вул.Б.Хмельницького, 47, на 2-му та 
3-му поверхах різних площ, та вну-
трішний дворик для комерційних 

цілей, 40-50грн/кв.м + комунпослу-
ги. (050) 3784670; (066) 6043704

Послуги

Супутникове телебачення. Продаж, 
гарантія, сервісне обслуговування. 

Послуги електрика. Продаж, монтаж 
кондиціонерів. (0332) 285556; (066) 

1980828

  Лікування алкоголізму, зайвої ваги. 
Лікар-психотерапевт вищої категорії 
Володимир Пивоварчук. Ліц.АД№071313 
від 21.12.2012р., МОЗУ. Відгуки на сайті: 
healthguide.com.ua (050) 3423340; (097) 
0798995

Кредити до 8000грн без довідки 
про доходи. Безкоштовне і швидке 

оформлення. Кредитуємо підприєм-
ців і пенсіонерів. "А-Банк", м.Луцьк, 

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

(096) 7438977, Микола

Літня пропозиція. Відпочинок на 
узбережжі Чорного та Азов-

ського морів: Крим - Коктебель, 
Судак, Євпаторія, Саки, Феодосія; 
Азовське море Генгорка, Щаслив-
цеве, Генічеськ; Херсонська обл. 
- Скадовськ, Лазурне, Залізний 

Порт; Миколаївська обл. - Коблево, 
Рибаківка. Виїзди з 18.06 кожні 2 

дні. Ліц. АД№033971 від 23.05.12р. 
(095) 4320828; (097) 8245585; 

(095) 4317515; (097) 6927260; (093) 
7599323

Комфортне перевезення за ніч 
мікроавтобусом "Спрінтер" на 14 

місць, відпочинок - курортне місто 
Залізний Порт, поселення на базах за 

5-10хв до моря. Ліц. АВN422437 від 
01.07.08р., МТЗУ. (050) 5404919; 

(050) 5283848

  Реставрація та ремонт м'яких меблів, з 
гарантією. (063) 6201867; (067) 3021203

Поїздки на Чорне море, с.Залізний 
Порт, Херсонської області. Вартість 

проживання 600-850грн/10днів, вар-
тість проїзду в обидві сторони ком-
фортабельним автобусом, 550грн. 

Ліц.АВ N353929 від 21.07.07р. МТЗУ. 
(050) 6664178

 М'які меблі, виготовляємо дивани, 
ліжка, з шкіри, тканини будь-якого  
дизайну та розмірів. (063) 6201867; 
(067) 3021203

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

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

  Виготовлення корпусних меблів з 
ДСП на замовлення, за індивідуальним 
дизайном та розмірами, швидко, якісно 
за розумну ціну. (066) 0421517

Пам’ятники. Виготовлення, встановлен-
ня, гарантія, розстрочка без переплати, 
догляд. м. Луцьк, вул. Б. Хмельницького, 

34. (0332) 28-50-31; (0332) 28-72-28; 
(097) 323-90-75

  Ремонт, реставрація, перешиття меблів 
з шкіри та тканини. Виготовлення, дизайн 
брендових меблів для барів, пабів, ресто-
ранів. Гарантія, якість, розуміння. (050) 
5740766; (063) 2457023

Виготовляємо металеві та дерев'яні 
конструкції: дачні будинки, бані, 

магазини, кіоски, павільйони, гаражі, 
автонавіси, шиномонтажі, автомийки, 
міні-офіси, ангари та ін. Якість, надій-
ність та вчасні терміни ГАРАНТУЄМО. 
(098) 9071417; (050) 6407504

Автомото
  Продам. Кузов з документами до Мер-

седес-123 1981р., ціна за домовленістю. 
(099) 1831265

  Продам. Пружини до Фольксваген-Т4; 
до ГАЗ-53, самоскид: ККП та головка бло-
ка, карданний вал. (097) 5962096

  Продам. ГАЗ-53: нові шини, передні, 
ресори, кардан, новий стартер до ГАЗ-24; 
тракторні борони з кріпленням, 3шт.; 
нову машинку для зашивання мішків; 
Т-подібний кутник до теплиці та нарізне 
скло 40х40см, до неї, з кріпленням. 
(096) 5950959

  Продам. ГАЗ Газель-33021 1995р., не 
потребує зварювальних робіт, рама не 
лопнута, двигун після капремонту, гума 
нова, сигналізація, магнітола, 23500грн. 
(099) 1831265

  Продам. Кар'єрні шини з дисками 
від Рено-Магнум "SAWA", 315/80, R22.5, 
8000грн/комплект. (095) 7984855

  Продам. Косарки роторні, кінні, гра-
барки, борони, копачки, культиватори, 
плуги, сівалки, обприскувачі, саджалки. 
Комбайни картоплезбиральні "Анна", 
"Болько", "Карлик" та ін. (050) 2305189; 
(067) 1253737

  Продам. Трактор Т-30 1990р., 1988р., 
1986р., з кабінами, привезені з-за 
кордону, передній привід, помірні ціни. 
Картоплекопачки дво-, однорядні, нові та 
б/в; преспідбирачі "Клаас" та ін. (050) 
2305189; (067) 1253737

  Продам. Трактор Т-40А у хорошому 
стані. (067) 2220290

  Продам. Зернозбиральний комбайн 
"Форд-Шрід-512, -514", шир. жатки 4.2м, 
70000грн. (050) 5461385

  Продам. Картоплекопачку однорядну 
до Т-25. (050) 1914848; (097) 6870707

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

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

Будівництво

Купуємо заготовку палетну: 
1200х143х22, 1200х98х22, 800х143х22. 
(050) 7350160; (067) 7535538

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

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

  Продам. В мішках та насипом: пісок, ще-
бінь, відсів, керамзит а також цегла нова 
та б/в, біла і червона та земля на вимост-
ку. Можлива доставка на поверх, вивіз 
сміття. (050) 7227271; (096) 8000567

  Продам. Труби профільні ВГП, ДН та ін. 
металопрокат. (050) 1933114

  Продам. Цеглу будівельну червону 
М-75, -100. Дешево. Доставка. (097) 
5423640

Французькі натяжні СТЕЛІ. Якісно. 
(0332) 269182; (066) 5922882; (097) 

6808868

  Виготовлення євродерев'яних вікон та 
балконних рам (зі склом, склопакетами), 
обшивання вагонкою, якісно, недорого. 
(095) 8975952; (096) 9690596 

БРУКІВКА виготовлення та вкладан-
ня бруківки. (099) 7108565

Кована брама від 3000грн. Кузня 
"Файна ковка". www.fayna-kovka.prom.

ua (050) 2962314; (097) 6139185

  Продам. Двері міжкімнатні білого 
кольору, б/в, у хорошому стані. (050) 
6202570

  Продам. Блоки з ракушняку, 20х20х40, 
без посередників, з доставкою. (095) 
7169510; (097) 7660368

  Продам. Сучасні системи опалення, 
каналізації, водопостачання: Італія, 
Німеччина, гарантійне та після гарантійне 
обслуговування. (066) 2445242

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

(050)4380766

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

  Продам. Дошки обрізні та необрізні, 
балки, крокви, свіжопил та сухі, дрова, 
власне виробництво, м.Луцьк, просп. Пе-
ремоги, 20. (099) 5010907; (097) 7348322

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

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

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

  Циклювання (шліфування) підлоги, 
плоскошліфувальною та барабанною 
машинами, вкладання паркету, дошки, 
ламінату; лакування та шпаклювання. 
(066) 1668415; (067) 8043815

  Послуги: стяжка, штукатурка, плитка, 
вагонка, гіпсокартон, природний камінь; 
стовпці, фундамент, земляні роботи. 
(0332) 248286; (095) 0027249; (050) 
5446722

  Ремонтно-покрівельні роботи: 
вкладання металу та бітумної черепиці, 
металопрофілю, утеплення дахів, вста-
новлення водосточної системи, підшивка 
підсофітів. (095) 8948709; (095) 6086156

 ЦИКЛЮВАННЯ, ШПАКЛЮВАННЯ, 
ЛАКУВАННЯ ПАРКЕТУ ТА ФАРБОВА-
НИХ ДОШОК НОВИМИ БАРАБАННИ-
МИ ТА ДИСКОВИМИ МАШИНАМИ. 
(0332) 293990; (099) 6427274; (094) 
9084990

  Виконуємо ремонтно-покрівельні ро-
боти з євроруберойду та металопрофілю, 
ремонт старих покрівель, дахів, балконів, 
гаражів та ін. Великий досвід роботи. 
(050) 2065385; (050) 1325368

 Мурую печі, груби, каміни. (098) 
9373239 

  Декоративне оформлення приміщень, 
світлові та ароматичні ефекти, при бажан-
ні з дистанційним управлінням. Достойні 
ціни. (050) 1354452; (093) 4350803

Робота

Працівники на збір полуниці, ви-
шень, черешень, помідорів, огірків, 

грибів, парники, теплиці, м'ясний 
цех, кухарі, швачки, доглядальниці, 
прибиральниці, водії кат. В, С (між-

народник), пластикові вікна та мета-
лопластикові конструкції, столяри, 

будівельники та підсобники, житло, 
харчування, візова підтримка 

надається, наявність закордонного 
паспорту. (099) 4456988; (068) 

0968845

  Охоронна фірма візьме на роботу опе-
ратора пульта керування централізованої 
охорони, об'язкове знання ПК, бажано 
досвід роботи з будь-якими охоронними 
системами. (0332) 789336

  На роботу у бар потрібні офіціанти, 
кухарі, прибиральниця, бармен. (095) 
5785390

  Візьму на роботу кухаря. (050) 
2154156, 12.00-18.00

  Візьмемо на постійну роботу малярів 
та інших робітників будівельних спеціаль-
ностей, з/п від 5000грн. (099) 2286964; 
(098) 2306932

   Потрібен кухар, офіціант, бармен та 
мангальщик. (099) 9661664

  Запрошуємо на роботу столяра. 
(050) 5564458

  Працевлаштування за кордоном, ро-
бочі запрошення (6 місяців, рік), Інтернет 
реєстрація, анкети, страховки. Вакансії у 
Польщі: будівельники, зварювальники, 
токарі, водії-далекобійники, с/г роботи, 
ферми та ін. Адр: Луцьк, вул.Кафедраль-
на, 25. Ліц.АВ 585191, 10.07.12р., МСПУ. 
(0332) 723738 (Луцьк); (050) 3731019

  Робота: теплиці (огірки, помідори), 
ферми, м'ясокомбінати, птахоферми, 
с/г роботи, збирання вишні, черешні, 
малини, порички, наявність закордон-
ного паспорту, візова підтримка. (050) 
7325315; (096) 8708768

  Візьму на постійну роботу в атосервіс: 
слюсаря з ремонту а/м, майстра по 
фарбуванню а/м, зварювальника на на-
півавтомат. (050) 1761459

  В салон краси (центр Луцька) терміно-
во потрібен перукар-універсал, досвід 
роботи від 1-го року або здам в оренду 
крісло перукаря 1000грн/місяць, дві мані-
кюрниці та стиліст. (093) 2381158

  На підприємство потрібен конструктор 
для роботи з лекалами. (050) 3784383

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

  Потрібні: формувальник ковбасних 
виробів (учень), обвальник м'яса, фарше-
складач, помічник фаршескладача, жи-
лувальник м'яса (учень), прибиральниця, 
вантажник, зав.виробництва, коптильник 
ковбасних виробів. (0332) 719069 

  Потрібна прибиральниця та охоро-
нець. (095) 2608391

  Потрібен торговий представник (чай, 
кава), права водія обов'язково. (099) 
7777718

  Потрібен продавець у продуктовий га-
строном, вул.Львівська. (099) 2122227

  Деревообробне підприємство прийме 
на роботу бригаду з 5-ти чоловік для 
деревообробки. (067) 3640208

  Надомна робота не потребуюча квалі-
фікації, 2500грн/місяць. Деталі поштою 
Від Вас: 2 конверти на адресу. 87502, 
Маріуполь Донецької обл., а/я 2075

  Працевлаштування за кордоном, ро-
бочі запрошення (6 місяців, рік), Інтернет 
реєстрація, анкети, страховки. Вакансії у 
Польщі: будівельники, зварювальники, 
токарі, водії-далекобійники, с/г роботи, 
ферми та ін. Адр: Луцьк, вул.Кафедраль-
на, 25. Ліц.АВ 585191, 10.07.12р., МСПУ. 
(0332) 723738 (Луцьк); (050) 3731019

  Потрібен водій кат.Е на а/м МАЗ з напів-
причепом "Кроне". (099) 7280363

  Візьму на роботу перукарів та косме-
тологів зі стажем роботи, є можливість 
оформлення та хороші відсотки. (095) 
4758570, Олена
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Волинська дирекція Українського державного підприємства поштового зв’язку 
“Укрпошта” запрошує на роботу  з офіційним працевлаштуванням:
- інженера з безпеки руху та транспорту. Вимоги до претендента: повна вища освіта за спеці-
альністю. Стаж роботи не менше трьох років;
- сортувальника  поштових відправлень та виробів друку групи роздрібної торгівлі. Вимоги 
до претендента: освіта середня. Знання ПК.
- оператора поштового зв’язку. Вимоги до претендента: освіта неповна або повна вища. 
Знання ПК.
- листонош у відділення зв’язку м.Луцька та Луцького району – відділення зв’язку Підгайці, 
Струмівка. Вимоги до претендента: освіта середня. Доставка поштових відправлень, газет, 
журналів, пенсій, товарів народного споживання. 
- водія автотранспортних засобів. Вимоги до претендента: стаж роботи не менще трьох 
років. Категорія С. Проживання; район Київського майдану, проспект Відродження. 
Звертатися за адресою: м.Луцьк, вул. Кривий Вал, 19, відділ кадрів, тел. 29-38-59 або 24-43-65. 

Волинський аукціонний центр проводить аукціон  з продажу майна:
лот І – автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT, 1994 р.в., державний № АС 92-45 АМ. 
Об’єм двигуна – 1781 см3, пробіг – 236235 км, тип – легковий седан, колір – фіолетовий. 
Первісна вартість – 52000,00 грн., залишкова вартість на 01.07.2013 – 14157,34 грн. 
Транспортний засіб не придатний для експлуатації без капітального ремонту. Двигун – 
великий розхід масла, потребує капітального ремонту; коробка передач – підвищений 
шум; передня підвіска – потребує заміни кулаків; рульове управління – потребує техніч-
ного обслуговування; кузов – значна корозія кузова, особливо під арками задніх коліс, 
задній бампер тріснутий – потребує реставрації або заміни, передній бампер – потребує 
реставрації; електрообладнання – передні фари потребують заміни, акумуляторна 
батарея стара – потребує заміни, беензонасос працює з перервами – підлягає заміні, об-
рив проводки від стартера до ключа запалювання, ключем запалювання автомобіль не 
заводиться, потребує заміни імоболайзер – зтерті чіпи; гальмівна система – не працює 
ручне гальмо; покришки – резина ходової системи в неробочому стані.  Початкова ціна 
– 38047,00 грн. з врахуванням ПДВ.
лот ІІ –автонавантажувач 40814, вантажопідйомність – 5 т., 1983 р.в.  
Первісна вартість – 29663,83 грн., сума зносу – 29663,83 грн., залишкова вартість  – 0,00 
грн. Автонавантажувач потребує капітального ремонту і доукомплектації. Двигун – по-
требує капітального ремонту; гідравлічна система – потребує капітального ремонту; 
колесп – два колеса ззаду відсутні, інші чотири колеса потребують заміни покришок; 
електрообладнання – потребує встановлення фанаря, стоп сигналів ззаду, відсутня 
акумуляторна батарея; гальмівна система – гальма відсутні, потребують капітального 
ремонту; коробка передач – потребує кап.ремонту. Початкова ціна – 14850,00 грн. з 
врахуванням ПДВ. Балансоутримувач: Обласне КП „Волиньінтехбуд”. Грошові кошти в 
розмірі 3804,70 грн. (лот №1), 1485,00 грн. (лот №2), ., 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 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 вищевказаною адресою, 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-210099, 1995 р.в. Об’єм двигуна – 1499 см3, пробіг – 308167 км, 
колір – червоний, тип - хетчбек. Первісна вартість – 27342,00 грн., сума зносу – 27342,00 
грн. Транспортний засіб в задовільному технічному стані.  Корозією пошкоджені двері, 
панель підлоги, пороги, кришка багажника, панель даху, передні крила, передній 
правий стояк боковини, капот, передній лонжерон, бризковик переднього лівого крила. 
Оббивка салону забруднена і пошкоджена. Пофарбування кузова має дефекти. Лобове 
скло має ушкодження. Кузовні складові КТЗ капот, лівий середній стояк боковини, па-
нель підлоги відновлювалися ремонтом. Двигун з слідами підтікання мастил і пального, 
потребує ремонту. Початкова ціна – 16222,00 грн. без врахування ПДВ.
лот ІІ – автомобіль CHEVROLET CAVALIER, 1997 р.в.  Об’єм двигуна – 2200 см3, пробіг – 
514159 км, колір – чорний, тип – легковий оперативний. Первісна вартість – 123384,00 
грн., сума зносу – 123384,00 грн. Транспортний засіб в задовільному технічному стані. 
Корозією пошкоджені переднє ліве крило, всі четверо дверей, пороги, праве заднє 
крило, панель даху, бризковик переднього лівого крила. Оббивка салону забруднена 
і пошкоджена. Оббивка сидінь забруднена і пошкоднена. Пофарбування кузова має 
дефекти. Кузовні складові КТЗ капот, ліве переднє крило відновлювалися ремонтом. 
Двигун з слідами підтікання мастил і пального, потребує ремонту.   Початкова ціна – 
17509,00 грн. без врахування ПДВ.
лот ІІІ – автомобіль Volkswagen LT28, 1991 р.в. Об’єм двигуна – 2382 см3, пробіг – 
491183 км, колір – синій, тип – мікроавтобус. Первісна вартість – 105578,00 грн., сума 
зносу – 105578,00 грн. Транспортний засіб в задовільному технічному стані. Корозією 
пошкоджені ліві задні двері, пороги, панелі боковини, панель підлоги, бризковик лівого 
переднього колеса. Оббивка салону забруднена і пошкоджена. Оббивка сидінь забруд-
нена і пошкоднена. 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. Початкова 
ціна – 22437,00 грн. без врахування ПДВ.
Балансоутримувач: Ягодинська митниця.
Грошові кошти в розмірі 1622,20 грн. (лот №1), 1750,90 грн. (лот №2), 2243,70 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 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: с.Римачі, Любомльського району, 
Волинської області.


