
Нерухомість 

Продам

Елітний триповерховий житловий 
будинок, в центрі Луцька, вул.
Коперніка 28. (066) 7454675; 

(095) 7448766

 ПІДГАЙЦІ, ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ 
0.12ГА, КОМУНІКАЦІЇ ПОРУЧ, ПОРЯД 
НОВОБУДОВИ, ХОРОШИЙ ДОЇЗД. 
(067) 7517738; (066) 0073374

  Небіжка земельну ділянку під забудову 
0.09га, новий масив. (050) 9168995

  Смт. Торчин, земельну ділянку 0.10га, 
під забудову. (095) 9126692

  Піддубці, земельну ділянку 0.36га 
(3 ділянки разом зі старим будинком), 
газ поруч, зупинка маршрутки. (063) 
6836433 

  Забороль, земельну ділянку 0.10га, 
рівна, поруч ліс, 350м від траси, асфаль-
тований доїзд, на ділянці світло, власник. 
(098) 4252187

 Масив Промінь, дачну ділянку 0.06га. 
(050) 6107455; (050) 5404993

  Гірка Полонка, земельну ділянку 0.06га, 
під забудову. (050) 1542206

  Любомль, земельну ділянку 0.10га, по-
над трасою Київ-Ягодин. (050) 3784727; 
(098) 5883431

  Продам. Гараж, м.Луцьк, вул.Карпенка-
Карого, поблизу ринку "Завокзальний". 
(050) 6107455; (050) 5404993

Здам

  Здам кімнату в трикімн.кв., для 2-х 
хлопців, р-н ЛПЗ. (099) 7848541; (096) 
1253758 

  Здам. Двокімн.кв., вмебльовану квар-
тиру, 3/5-пов. цегл. буд., р-н гот.Лучеськ, є 
телефон. (050) 3782546

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

  Здам. Двокімн.кв., поблизу РАГСу, усі 
меблі, ціна за домовленістю. (095) 
1508632; (096) 9702882

  Здам. Подобово у Луцьку: одно-, дво-, 
трикімн.кв., в центрі міста, з євроремон-
том, побутова техніка, WI-FI, кабельне TV, 
недорого. Надаються звітні документи. 
(066) 7288014; (097) 4965043

ПП Інтеркор здає в оренду офісне 
приміщення на 3-му повер-

сі, 37.5 кв.м, гараж 72 кв.м та 
внутрішній двір 180 кв.м, центр, 

вул.Б.Хмельницького, 47. (050) 
9787634; (066) 6043704

В оренду виробничо-складські 
приміщення площею 100-700 кв.м. 

Бокси для ремонту автомобілів. 
Зручне місце розташування, охо-
рона, ціна від 7грн/кв.м.  (050) 

3782022

В оренду офісні приміщення, у 
м.Луцьку по вул.Потебні поруч 

складу "Делівері" та ТНТ. Є  велика 
автостоянка, охорона та комуні-

кації, зроблений ремонт. (0332) 
260797; (050) 3397002

Зніму

  Зніму одно- двокімн. квартиру, недо-
рого. (066) 5217336

Послуги
  Встановлення OC Windows, розбло-

кування комп'ютера, пакету програм, 
драйверів, оптимізація та налаштування 
роботи ПК. Підключення до мережі Інтер-
нет. Можливість виїзду до клієнта (на 
село), без вихідних. (095) 6697961

  Ремонт телевізорів, встановлення ко-
льору та звуку, заміна кінескопу, гарантія, 
виїзд до замовника. (098) 3770120; 
(050) 8887903

Супутникове телебачення. Продаж, 
гарантія, сервісне обслуговування. 

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

1980828

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

  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, вста-
новлення, гарантія, розстрочка без 
переплати, догляд. м. Луцьк, вул. Б. 

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

Кредити до 8 000грн без довідки 
про доходи. Безкоштовне і швидке 

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

Кредитуємо підприємців. Для пенсі-
онерів пільгові умови. Ліц. №222 від 
17.10.2011р., НБУ. (097) 8055414; 

(066) 7561018; (095) 8817173

Виготовляємо: дачні будинки, каркас-
ні бані, кіоски, павільйони, контей-

нери, битовки, буд. вагончикигаражі, 
блок-пости, гаражі та ін. металокон-

струкції. Якісно, надійно, вчасно!!! 
(095) 7699473; (098) 9071417

  Вантажні перевезення мікроавтобусом 
"Мерседес-Бенц" по Луцьку та області, до 
2.5т, недорого. (099) 2578069, Павло

  Б/В та нові меблі з Англії, Німеччини та 
Голандії. Широкий асортимент нових та 
Б/В ексклюзивних меблів та предметів 
інтер’єру. Реставрація та ремонт, при-
йом на комісію та оцінка. м. Луцьк, вул. 
Залізнична, 2. (050) 729-72-22, (093) 
577-38-22

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

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

  Послуги евакуатором, буром; роз-
чищення снігових заметів та вивезення 
снігу. Послуги "бобкетом", розгортаємо 
щебінь, навантажуємо землю, розванта-
жуємо цеглу, бруківку. Земельні роботи.  
(050) 8483994

Ремонт пральних машин-автома-
тів: "Сіменс", "Бош", "Індезіт", "Аріс-
тон", "Кайзер", "Ханса", "Ардо", LG, 
"Самсунг", "Занусі", "Електролюкс", 
AEG та ін. на дому, гарантія. Про-
даж запчастин. (099) 0273489; 

(095) 3507374

Вартість: Кухні від 1850грн/пог.м, 
шафи-купе від 1500грн/пог.м. Договір, 
гарантія. Виїзд дизайнера, розробка 

проекту, доставка, встановлення 
- безкоштовно. Знижка 30% 1.02-

28.02.2014р. (098) 7239028; (099) 
2783674; (093) 8302371

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

Автомото
  Зварювальні та рихтувальні роботи, 

терміново, швидко. Підготовка під фарбу-
вання, шпаклювання. (050) 5857735

  Ремонт підвісок, двигунів, коробок 
передач, рихтувально-зварювальні 
роботи, фарбування, ремонт після ДТП; 
ремонт електрообладнання, діагностика. 
(0332) 726246; (050) 1761459

  Куплю трактор ЛТЗ-55 60, МТЗ, Т-40, в 
будь-якому, стані за помірну ціну. (067) 
7011703; (095) 7435783

  КУПЛЮ. Мопед "Альфа Сабур", 110куб.
см, у відмінному стані. (063) 6836433

  Куплю. Автомобіль будь-який на во-
линській реєстрації (можливий дрібний 
ремонт). (066) 9262989; (066) 4404169

  Продам. ГАЗ-21 "Волга" 1967р., на ходу 
+ запчастини. (099) 3318384

Продам. Трактор Т-25 1994р. з 
кабіною, Т-25 1990р. без кабіни 

у відмінному стані; комбайни 
картопле- та зернозбиральні, прес-

підбирачі, різні марки; борони, 
косарки роторні, кінні; плуги, 

саджалки, культиватори, сівалки та 
ін. з Польщі. (099) 0834091; (067) 

1253737

  Продам. Трактор Т-25, у м.Луцьку. 
(050) 1669111; (096) 1399028

  Продам. Картоплесаджалку дворядну, 
навісну до трактора, радянську, у хоро-
шому стані. (0332) 293054

  Продам. Косарки роторні, кінні, гра-
барки, борони, копачки, культиватори, 
плуги, сівалки, обприскувачі, саджалки. 
Комбайни картоплезбиральні "Анна", 
"Болько", "Карлик", "Грімме" та ін.  (050) 
2305189; (098) 0841006

  Продам. Трактор Т-25 1993р., з кабіною, 
у відмінному стані та Т-25 без кабіни 1984 
та 1990р. Картоплекопачки дво-, одно-
рядні, нові та б/в; преспідбирачі "Клаас", 
"Сіпма", "Вельгер" та ін.  (050) 2305189; 
(098) 0841006

  Продам навантажувач на навіску до 
трактора МТЗ, ЮМЗ, висота підйому 3.2м, 
в/п 3т, можна використовувати для си-
пучих матеріалів (вугілля, пісок, щебінь). 
(097) 4975300 

  Продам. Запчастини до Т-25 б/в короб-
ка з бортовими перехідна ступа, гідро 
бек, колеса з дисками б/в, а також нові 
Т-25, Т-40; колінвали КамАЗ, ЮМЗ, Т-25, 
Т-40. (066) 7892898

Преспідбирачі, комбайни зерноз-
биральні та ін. с/г техніку та запчас-

тини. Асортимент товару на сайті: 
www.fermeragro.com.ua. (0332) 

767912 (Луцьк); (066) 3542104; (066) 
5281360

Комбайни зернозбиральні, карто-
плезбиральні, прес-підбирачі, 

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

8701542

  Продам. КрАЗ-250 гідроманіпулятор 
1985р., турбонаддув, 120000грн, торг. 
(050) 5618008

  Продам. Трактор Т-40 АМ, Т-25, у 
доброму стані. Запчастини до трактора 
Т-40, Т-25. Покришки для міжрядного 
обробітку 9.5х42. Двигуни Д-21, Д-144. 
Причепи до тракторів 2ПТС-4, 2ПТС-3, 
1ПТС-2. Запчастини до причепів. Борони 
важкі. (095) 3555530;  (067) 7229915

  Продам. Комбайни, трактори, преси, 
саджалки та ін. с/г техніку з Польщі. 
Продам. Комбайн зернозбиральний 
"Вольво-830", жатка 2.7м, у хорошому 
стані, свіжопригнаний. (099) 0834091; 
(067) 1253737

Будівництво
  Продам. Відсів, щебінь різних фракцій, 

пісок дрібний та крупний, цегла біла та 
червона, глина, керамзит, чорнозем, 
торфокрихту, дрова, вугілля. Вивіз сміття 
та снігу. (050) 1566665; (067) 3618487

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

(050)4380766

  Продам. Вироби з бляхи: вітрові, під-
віконня, ковпаки на стовпці, парапети, 
короби вентиляції, різного кольору. 
(097) 9413869; (095) 7075945 

 ПРОДАМ. МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЮ, 
ПРОФНАСТИЛ, "RUUKKI FINNERA", 
"SYPER KATEPAL", ПОВНА КОМПЛЕК-
ТАЦІЯ ДАХУ. ЗАМІРИ ТА ДОСТАВКА 
БЕЗКОШТОВНО. (096) 9035429; 
(096) 8990250

 (097) 3075038, Олександр

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

ПІНОБЛОКИ ТА ГАЗОБЛОКИ вироб-
ник: Білорусь, Обухів, Бровари; це-
гла жовто-піщаного та червоного 
кольору, Білорусь, м.Мінськ, з до-
ставкою. (03366) 93818 (Ратно); 

(097) 7171691; (099) 3627425

РАКУШНЯК КРИМСЬКИЙ. Блоки з 
ракушняку (Крим). Висока якість. 

Міцні, рівні, відбірні. Ціна від 
виробника. Доставка. (068) 

1659117; (063) 3102170

  Куплю. Ангар, хлів ключковий, плити, 
зернонавантажувач, протруювач, зерноо-
чисну машину. (050) 9936211

  СВЕРДЛОВИНИ НА ВОДУ. ОБСЛУ-
ГОВУВАННЯ. ПРИЯМКИ, НАСОСИ, 
ВОДА "ПІД КЛЮЧ". ЯКІСТЬ ГАРАН-
ТУЮ. (095) 5755705

(099) 7401095; (097) 8544994

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

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

  ВИКОНУЄМО РЕМОНТНО-ОЗДО-
БЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ: ГІПСОКАРТОН, 
ШПАКЛЮВАННЯ, ФАРБУВАННЯ, 
ПЛИТКА, ЛАМІНАТ, ВАГОНКА ТА 
ІН., ПОСЛУГИ САНТЕХНІКА ТА 
ЕЛЕКТРИКА, ОПЕРАТИВНО, ЯКІСНО, 
ДОСТУПНО. (099) 2759777; (067) 
1751116

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

  Клею шпалери від 7грн/кв.м, вкладаю 
ламінат від 15грн/кв.м, робіти з гіпсокар-
тонними конструкціями від 25грн/кв.м та 
ін. (095) 7416208

 ЦИКЛЮВАННЯ ПАРКЕТУ, БЕЗ 
ПИЛУ, ВІД МЕРЕЖІ 220В, ШПАКЛЮ-
ВАННЯ, ЛАКУВАННЯ, ВКЛАДАННЯ 
ЛАМІНАТУ. (0332) 729024; (063) 
9927346; (099) 4621778

  Виконуємо ремонтно-покрівельні ро-
боти з євроруберойду та металопрофілю, 
ремонт старих покрівель, дахів, балконів, 
гаражів.  Гідроізоляція фундаментів. 
Промислова побілка приміщень.  (050) 
2065385

Робота

Працівники на збір яблук, по-
мідорів, огірків, грибів, парники, 

теплиці, м'ясний цех, ферми, буді-
вельники, с/г робітники, догляд за 

садом, з/п висока, житло, харчу-
вання, візова підтримка надається, 
наявність закорд. паспорту. (095) 

5566113; (067) 8100781

  Працевлаштування за кордоном, 
робочі запрошення (6 місяців, рік), 
Інтернет реєстрація, анкети, страховки. 
Вакансії у Польщі: швачки, будівельники, 
зварювальники, водії-далекобійники, 
с/г роботи, ферми та ін. Ліц.АВ 585191, 
10.07.12р., МСПУ. (0332) 723738 (Луцьк); 
(099) 3469381 Луцьк, вул.Кафедральна, 25.

 ПОТРІБЕН СТАРШИЙ ПРОДАВЕЦЬ 
У ПРОДУКТОВИЙ МАГАЗИН ПО ВУЛ.
ВЕТЕРАНІВ (33-Й КВАРТАЛ). (099) 
2122227, ІННА ПЕТРІВНА

  Робота вдома неважка та цікава (об-
робка кореспонденції), від ПП "Новація", 
з/п 2500грн/місяць. Регіон, стать, вік, 
будь-які. Від Вас: два конверти на адресу: 
87502, Маріуполь Донецької обл., а/я 
2075. Інформацію надсилаємо безкоштов-
но! e-mail: novaship@list.ru.

Салон "МиЛена" запрошує на робо-
ту перукарів з досвідом та космето-

лога. (050) 4758570, Олена

Візьму на роботу водіїв кат.D, DЕ, 
на автобус (міжнародні пасажир-
ські перевезення), з досвідом ро-

боти в турфірмах. (050) 2661912

  Підприємство запрошує на роботу шва-
чок. (0332) 265495; (0332) 266927

  Для прибирання приватного житлово-
го будинку потрібна прибиральниця, 1 
раз на тиждень. (0332) 281490 

  Робота: теплиці парники, ферми, ово-
чебази, м'ясокомбінати, риббаза (різні 
спеціальності, з/п висока), с/г роботи, 
перебирання яблук, швачки, наявність за-
кордонного паспорту, візова підтримка.  
(050) 7325315; (096) 8708768

 ПОТРІБНІ ПРОДАВЦІ У ПРОДУКТО-
ВИЙ МАГАЗИН ПО ВУЛ.ЛЬВІВСЬКІЙ. 
(099) 2122227, ІННА ПЕТРІВНА

  На роботу потрібні: аніматор в дитячу 
кімнату (кафе), адміністратори залу, 
офіціанти, кухарі, бармени, піцмайстри, 
суші-майстри, кухарі-кондитери, приби-
ральниці-посудомийниці, водії з власним 
а/м (бус). (099) 7522226; (099) 5055556;  
(095) 6551001; (066) 1244446
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Будь красивою цілий рік!

Солярій 1 грн/ 1 хв
Якщо ви бажаєте, бути при-
вабливою цілий рік, вам 
обов’язково потрібно завітати 
в солярій, що знаходиться за 
адресою: м. Луцьк, проспект 
Перемоги, 15 (приміщення 
«Західінкомбанку», перший 
поверх). Послуги надає 
спеціаліст вищої кваліфікації. 
При бажанні можна замовити 
якісний манікюр.

Пред’явнику даного купона - знижка 40%.
(050) 37-86-600

Волинський аукціонний центр проводить аукціон з продажу майна зі зни-
женням початкової ціни на 30%:

лот І – автомобіль ГАЗ 3110 «Волга», 2002 р.в. , реєстраційний № 025-02 ВК. 
Об’єм двигуна – 2400 см3, пробіг – 99960 км, колір – білий, тип – легковий сідан.
Первісна вартість – 29698,00 грн., сума зносу – 29698,00 грн., залишкова вартість  
– 0,00 грн. Технічний стан КТЗ: автомобіль в неробочому стані – АКБ потребує 
заміни, кузовні складові КТЗ мають поверхневі та наскрізні пошкодження, а 
саме: панель підлоги, пороги-2шт, двері передні і задні – 4шт., стійка вітрового 
вікна права, панель задка, передні крили знімні – 2 шт., кришка багажника і т.д., 
ознаки відновлювального ремонту більше 3-х складових - крило переднє праве, 
капот, двері передні праві, деформації з пошкодженням та без пошкодження 
лакофарбового покриття. Крім того пофарбування кузова має дефекти фарбового 
покриття, забруднена, пошкоджена, потерта і покрита цвіллю оббивка салону і 
сидінь, потерте вітрове скло. КТЗ експлуатувався в службових цілях по Луцькому 
району та поза дорогами загального користування (не менше 30% пробігу). 
Початкова ціна – 14065,00 грн. без врахування ПДВ. Балансоутримувач: Управлін-
ня фінансів Луцької РДА Волинської області. Код ЄДРПОУ – 02311827.
Грошові кошти в розмірі 1406,50 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 
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’єктом продажу можна в робочі дні за місцем його знаходження.

Філія 03  ПП «Нива-В.Ш.» (юридична адреса: м.Луцьк, вул.Коперника, 8-а, ЄДРПОУ 33668915) проводить прилюдні торги 
з реалізації нерухомого майна.

Боржник: Багнюк В.В.  (м.Луцьк, пр-т Волі, 35/3). ЛОТ № 1. Земельна ділянка для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,15 га (кадастровий номер 0722880700:01:001:1181), що знаходиться за 
адресою: Волинська обл., Луцький р-н, с.Боратин. Стартова ціна – 42750,00 грн. без ПДВ.  Гарантійний внесок у розмірі  5 % 
– 2137,50  грн. без ПДВ, вноситься на поточний рахунок № 26008228003200 в АКІБ «УкрСиббанк», МФО 351005, код ЄДРПОУ 
33668915, одержувач – ПП «Нива-В.Ш.». Майно реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості перед  ПАТ «Ук-
рСиббанк». Боржник: Садовський В.Ю.  (м.Луцьк, вул.С.Бандери, 22/7). ЛОТ № 2. Земельна ділянка для будівництва та обслуго-
вування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,15 га (кадастровий номер 0722880700:01:001:1182), що 
знаходиться за адресою: Волинська обл., Луцький р-н, с.Боратин. Стартова ціна – 42750,00 грн. без ПДВ.  Гарантійний внесок 
у розмірі 5 % – 2137,50  грн. без ПДВ, вноситься на поточний рахунок № 26008228003200 в АКІБ «УкрСиббанк», МФО 351005, 
код ЄДРПОУ 33668915, одержувач – ПП «Нива-В.Ш.». Майно реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості 
перед  ПАТ «УкрСиббанк».  Боржник: Литвинова А.О.  (м.Луцьк, вул.Володимирська, 112/27). ЛОТ № 3. Земельна ділянка для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,1995 га (кадастровий номер 
0722881800:01:001:3654), що знаходиться за адресою: Волинська обл., Луцький р-н, с.Забороль. Стартова ціна – 71640,80 грн. 
без ПДВ.  Гарантійний внесок у розмірі 5 % – 3582,04  грн. без ПДВ, вноситься на поточний рахунок № 26008228003200 в АКІБ 
«УкрСиббанк», МФО 351005, код ЄДРПОУ 33668915, одержувач – ПП «Нива-В.Ш.». Майно реалізується за кошти і в рахунок 
погашення заборгованості перед  «Банк «Фінанси та кредит». Боржник: Рисінський І.В.  (м.Луцьк, пр-т Молоді, 17-Б/3). ЛОТ № 
4. Частина нежитлового приміщення з 1-1 по 1-98, а саме:  приміщення 2-го поверху з 1-15 по 1-29 (Літ.О-4), загальною площею 
616,3 кв. м, в спільному користуванні приміщення: тамбур 1-1, пл. 15,0 кв. м, коридор 1-2, пл. 78,1 кв. м, сходова 1-9, пл. 17,0 
кв. м, сходова 1-14, пл. 3,2 кв. м, загальною площею 114,0 кв. м, що знаходиться за адресою: Волинська обл., м.Луцьк, вул.
Карбишева, 1. Рік будівництва – 1970. Стіни – цегла; перекриття – панель; отвори – металопластик, дерево; підлога – керамічна 
плитка; комунікації – водопостачання, електропостачання, центральне опалення, каналізація. Фізичний знос – 32 %. Стартова 
ціна – 1633835,00 грн. без ПДВ.  Гарантійний внесок у розмірі  5 %– 81691,75  грн. без ПДВ,  вноситься на поточний рахунок № 
26008228003200 в АКІБ «УкрСиббанк», МФО 351005, код ЄДРПОУ 33668915, одержувач – ПП «Нива-В.Ш.». Майно реалізується 
за кошти і в рахунок погашення заборгованості перед ПАТ «УкрСиббанк». Боржник: Міщук  В.В. (м.Луцьк, вул.Конякіна 10 
А/84). ЛОТ № 5. Житловий будинок (літ. А-2) з надвірними будівлями, загальною площею 220,3 кв. м, житловою 113,4 кв. м  та 
земельна ділянка для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, площею 0,12 га 
(кадастровий номер 0722881000603:036001:1490), що знаходиться за адресою: Волинська обл., Луцький р-н, с.Тарасове,  вул.
Жовтнева, 59. Рік побудови – 2007; фундаменти – бутобетон; стіни – бетон, пластини дерев’яні; перекриття – з/б панелі, дерево; 
покрівля – метало черепиця; підлога – дошки; комунікації – газопостачання, водопостачання, електропостачання, каналізація. 
Будинок без внутрішнього оздоблення, не розведені комунікації, не завершені роботи по облаштуванню приміщень для подаль-
шої експлуатації у якості жилого. Стартова ціна – 662800,00 грн. без ПДВ.  Гарантійний внесок у розмірі  5 % – 33140,00 грн. без 
ПДВ. вноситься на поточний рахунок № 26008228003200 в АКІБ «УкрСиббанк», МФО 351005, код ЄДРПОУ 33668915, одержу-
вач – ПП «Нива-В.Ш.». Майно реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості перед ВАТ «ВТБ Банк».  Боржник: 
Міщук  В.В. (м.Луцьк, вул.Конякіна 10 А/84). ЛОТ № 6. Однокімнатна квартира, загальною площею – 41,4 кв. м, житловою – 23,7 
кв. м, що знаходиться за адресою: Волинська обл., м.Луцьк, вул.Б.Хмельницького, 36/9. Квартира знаходиться  на 3-му поверсі 
3-х поверхового будинку; фундаменти – з/б; стіни та перегородки  – цегляні. Квартира складається: кімната – 23,7 кв. м; кухня 
– 8,6 кв. м;комунікації – електропостачання, водопровід, опалення автономне, каналізація. Фізичний знос – 20 %.Стартова 
ціна – 221400,00 грн. без ПДВ.  Гарантійний внесок у розмірі 5 %  – 11070,00 грн. без ПДВ. вноситься на поточний рахунок № 
26008228003200 в АКІБ «УкрСиббанк», МФО 351005, код ЄДРПОУ 33668915, одержувач – ПП «Нива-В.Ш.». Майно реалізується 
за кошти і в рахунок погашення заборгованості перед ВАТ «ВТБ Банк». Боржник: Кулаксізова М.Й. (м.Луцьк, вул.Садовського, 
33/1). ЛОТ № 7. 65/100 частини житлового будинку (літ. А-1) з надвірними будівлями та спорудами, загальною площею 121,6 кв. 
м, житловою 78,1 кв. м, що знаходиться за адресою: Волинська обл., м.Луцьк, вул.Садовського, 33. Об’єкт являє собою частину 
одноповерхового будинку з чатиною надвірних будівель та споруд, а саме: частина хліву - літня кухня (Б-1), хлів (61, 62), гараж 
(В-1), оглядова яма (в), частина огорожі (1-2).  Фундаменти – бетон; стіни – цегла,   перекриття – дерево; покрівля – шифер; 
підлога – дошки; комунікації – газопостачання, водопостачання, електропостачання, каналізація. Стартова ціна – 189674,00 
грн. без ПДВ.  Гарантійний внесок у розмірі  – 24657,62 грн. без ПДВ. вноситься на поточний рахунок № 26008228003200 в АКІБ 
«УкрСиббанк», МФО 351005, код ЄДРПОУ 33668915, одержувач – ПП «Нива-В.Ш.». Майно реалізується за кошти і в рахунок 
погашення заборгованості перед фізичною особою. Остаточний термін подачі заяв по лоту № 7: 25.02.2014 року. Торги по лотах 
1-6 відбудуться: 28.02.2014 року о 09.00 год. за адресою: м.Луцьк, вул.Дубнівська, 36, 1-й поверх. Остаточний термін подачі 
заяв по лотах № 1-6: за годину до початку торгів. 
Боржник: Єрмак О.Г. (Ківерцівський р-н, с.Веснянка, вул.1-го Травня, 21-А). ЛОТ № 8. Земельна ділянка для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (кадастровий номер 0721883602:001:0070), площею 
– 0,2000 га, що знаходиться за адресою: Волинська обл., Ківерцівський р-н, с.Веснянка,  вул.1-го Травня, 21-А.  Стартова 
ціна – 34480,00 грн. без ПДВ.  Гарантійний внесок у розмірі  5 % – 1724,00 грн. без ПДВ. вноситься на поточний рахунок № 
26008228003200 в АКІБ «УкрСиббанк», МФО 351005, код ЄДРПОУ 33668915, одержувач – ПП «Нива-В.Ш.». Майно реалізується 
за кошти і в рахунок погашення заборгованості перед  ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс». Торги відбудуться: 
28.02.2014 року о 09.00 год. за адресою: м.Ківерці, вул.Шевченка, 6, ВДВС Ківерцівського РУЮ. Остаточний термін подачі заяв: 
за годину до початку торгів. Ознайомитися з майном можна кожен робочий день за його місцезнаходженням, звернувшись 
до організатора прилюдних торгів. Бажаючим взяти участь у прилюдних торгах необхідно звернутися до організатора торгів 
для реєстрації за адресою: м.Луцьк, вул.Дубнівська, 36. Остаточна оплата за придбаний об'єкт здійснюється протягом десяти 
банківських днів з дня затвердження протоколу про проведення прилюдних торгів. Довідки за телефоном:  (0332) 28-39-01.


