
Нерухомість

Продам

  Однокімн.кв., р-н ТЦ "Нова Лінія", 
1-й поверх, ремонт. (050) 0894195

Однокімн.кв., 39.5 кв.м, Луцьк, 
вул.Рівненська, 2/9-пов. цегл. 
буд., плитка, пластикові вікна, 
від власника. (063) 2127873; 

(067) 7704269; (099) 2598712

  Двокімн.кв., Луцьк, просп.Грушев-
ського, 4-й поверх, заг.пл.42 кв.м, 
житл.пл.28 кв.м, на стадії завершен-
ня капітального ремонту. (050) 
6857370; (095) 7103769

Двокімн.кв., в будинку на 3 квар-
тири, Луцьк, вул.Клима Савури 

(р-н Київського майдану), прива-
тизовану, є земля для добудови. 

Терміново. (095) 4469740; (099) 
3107354

Трикімн.кв., Луцьк, вул.Крав-
чука, 64 кв.м, 2 лоджії, 6/9-пов. 

буд., паркет, плитка в с/в, від 
власника. (050) 1677222; (067) 

7704269; (093) 6977111

  Трикімн.кв., у м.Ковелі, 3/9-пов. 
цегл. буд., 66 кв.м, косметичний 
ремонт. Терміново у зв'язку з пере-
їздом. (067) 8922318; (050) 1762384

  Продам. Трикімн.кв., м.Горохів, вул.
Ватутіна, 27, новобудова, зробле-
ний ремонт. (095) 1667720; (067) 
7515237, Микола

  Литовеж Іваничівського р-ну, 
будинок цегляний, 10х9м, земельна 
ділянка 0.33га, сад. (066) 1708171; 
(093) 1522471; (068) 0471605

  Велика Городниця (дубнівський 
напрямок), будинок дерев'яний, 69 
кв.м, 3 кімнати, газове опалення, 
світло, льох, сарай, земельна ділянка 
0.18га, від власника, можлива оплата 
частинами. (095) 8517608

  Р-н вул.Дубнівської, масив Маяк, 
дачну ділянку 0.06га, є вода та сарай 
для інструменту. (099) 1982082

  Дачу на масиві Промінь, Луцького 
р-ну, є будинок 70 кв.м, надвірні спо-
руди, світло, пасіка, приватизована, 
земельна ділянка 0.085га, ціна за 
домовленістю. (095) 3045857

  Обміняю будинок у с.Баківці 110 
кв.м, після капремонту, ділянка 
0.50га та трикімн.кв., в центрі Луцька, 
4/5-пов. цегл. буд., на великогабарит-
ну квартиру у Луцьку. Або продам 
будинок. (066) 4355082

 Милуші, будинок за польським 
проектом, півтораповерховий, за-
вершений, земельна ділянка 0.20га 
Продам. Земельну ділянку смт.
Торчин, 0.25га. (095) 8982335; (067) 
6883235

  Ківерці, будинок, всі зручності, 
ремонт. (050) 1432448

Струмівка, вул.Лисенка, 50, 
будинок новий цегляний, стяжка, 

штукатурка, натуральна черепиця, 
металопластикові вікна і двері, 255 
кв.м, є газ, вода, електрика, вулиця 
асфальтована, ділянка 0.12га, ціна 
за домовленістю. (099) 0291555

  Кременець, будинок цегляний, вул.
Ковельська, є світло, вода, земельна 
ділянка 0.25га. (096) 7454157

 Маневицький р-н, старий 
дерев'яний будинок, поряд дві річки, 
ліс, приватизований, трифазна лінія. 
Можливий обмін на с/г техніку. 
(096) 6377955

  Дачну ділянку під забудову 0.06га, 
с.Гірка Полонка, поруч є доїзд та 
комунікації. (050) 9066919; (050) 
1542206

  Будинок двоповерховий, цегляний, 
дачний масив Діброва, є газ, сверд-
ловина, каналізація, 3 фази, земельна 
ділянка 0.06га. (095) 1450042

  Луцьк. Поблизу дубнівського 
кільця, незавершене будівництво, 
150 кв.м, коробка, газ, вода, світло 
підведене, земельна ділянка 0.12га. 
(096) 6359139, Юрій; (098) 8905532

  Стрільче Горохівського р-ну, 
дерев'яний будинок, з надвірними 
спорудами, земельна ділянка 0.30га, 
поруч газопровід, можна під дачу, 
асфальтований доїзд, 15км від рай-
центру, ціна за домовленістю. (098) 
3554818 

 Шепель, будинок цегляний, 110 
кв.м., вода, газ, каналізація, всі на-
двірні споруди, земельна ділянка 
0.36га, ціна договірна. (099) 
2254406

 Масив Дубнівський, дачну ділянку 
0.0671га, з дерев'яним будиночком. 
(066) 8462988; (050) 8760350

  28км від Луцька по рівненській 
трасі, будинок цегляний, у хорошому 
стані, надвірні споруди, газ, вода, 
земельна ділянка 0.60га, садок, ас-
фальтований доїзд. (050) 5913678; 
(050) 9693688

  Брани Горохівського р-ну будинок 
шлаковий, льох, 2 сараї, є земельна 
ділянка. (095) 5227388

   Боровичі, будинок цегляний по-
близу р.Стир, 80 кв.м, є сад, земельна 
ділянка 0.40га, великий сарай, 3 при-
будови, 70000грн. (096) 6255839

  Забороль, земельну ділянку 0.10га, 
рівну, поруч ліс, 350м від траси, ас-
фальтований доїзд, на ділянці світло, 
власник. (098) 4252187

  Крупа, земельну ділянку 0.30га. 
(050) 9415507

  Яловичі, 20км від Луцька, земельну 
ділянку 0.80га, поруч ліс. (095) 
8391854

  Борохів, приватизовану земельну 
ділянку 0.17га, 4км від Луцька, з 
сторони Липин, комунікації поруч, 
від власника, терміново. (063) 
4365072; (066) 3771624

  Дачу, земельна ділянка 0.07га, є 
заїзд з вул.Дубнівської та Рівненської, 
є будинок цегляний, сарай цегляний, 
хороший сад, вода, світло. (066) 
7847492

Луцьк, 500м від гот. "Лучеськ", 
земельну ділянку 0.25га, кому-
нікації поряд. (067) 3320824; 

(099) 2683796

  Приватизовану, земельну ділянку 
0.15га, смт.Рокині, Луцького р-ну (р-н 
школи). (098) 2680485

  Струмівка, земельну ділянку 0.18га, 
асфальтований доїзд, газ, вода, світло 
на ділянці. (050) 5270756

  Продам. Рибне господарство 11га, 
25км від Луцька, стави зариблені 
100%. Можливий обмін на авто-
мобілі, розгляну варіанти. (096) 
6359139

  Гараж цегляний в кооп."Транспорт", 
р-н автозаводу, 6х3.5м, оглядова 
яма, підвал. (050) 6857370; (095) 
7103769

  Продам. Гараж на гаражній стоянці 
№9, вул.Мамсурова, в'їзд зі сторони 
Рованців. (095) 8643079

Здам

  Візьму на квартиру двох хлопців, 
в окрему кімнату, з господинею. 
(099) 3237831; (067) 8317301

  Однокімн.кв., просп.Відродження, 
ремонт, меблі, холодильник, пральна 
машина, телевізор, інтернет, 1700грн 
+ комунпослуги. (050) 8835759; 
(099) 3245097

  Здам. В оренду склади в с.Маяки, 
1500кв.м, 400кв.м, 1200кв.м, охорона 
цілодобова, під'їзд, огороджена тери-
торія, дешево. (067) 3320024

Здам. В оренду склад 120 кв.м 
та здам або продам офісні при-
міщення, у м.Луцьку по вул.По-

тебні, є  автостоянка, охорона та 
комунікації, зроблений ремонт. 
(0332) 260797; (050) 3397002

Послуги

Усунення засмічень, видалення 
жиру, бруду та нальоту. Гарантія 

якості. (050) 7360805; (096) 
4996132

  Виготовляємо гаражі будь-яких 
розмірів: металеві, оцинковані, з ко-
льорового металопрофілю. Доставка 
та встановлення. (098) 9071417; 
(095) 7699473

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

  Вантажні перевезення а/м 
КамАЗ, самоскид, в/п 10-12т. (099) 
6182657; (097) 3476906

Супутникове телебачення. Продаж, 
гарантія, сервісне обслуговуван-
ня. Послуги електрика. Продаж, 
монтаж кондиціонерів. (0332) 

285556; (066) 1980828

Ремонт пральних машин-авто-
матів: "Сіменс", "Бош", "Індезіт", 

"Арістон", "Кайзер", "Ханса", 
"Ардо", LG, "Самсунг", "Занусі", 

"Електролюкс", AEG та ін. на 
дому, гарантія. Продаж за-

пчастин. (099) 0273489; (095) 
3507374

  Ремонт побутових холодильників, 
морозильних камер, імпортних, ві-
тчизняних, заміна компресорів, тер-
мостатів, заправка фреоном, виклик 
майстра платний. (050) 6313413

  Виготовляємо бесідки, від 5000грн, 
будки для собак від 400грн, ящики 
для вазонів від 150грн, туалети 
садові від 600грн та ін. садові меблі. 
(050) 3785150

Дивани, ліжка, матраци. Кон-
струювання та виготовлення 
м'яких меблів будь-яких роз-

мірів, дизайну та функціональ-
ності. Реставрація м'яких меблів. 
Гарантія 3 роки. (067) 3021203; 

(063) 6201867

  Пам'ятники! Виготовлення, вста-
новлення, оформлення. З мармуро-
вої крихти та натурального каменю. 
Доставка безкоштовна. (095) 
1285106; (098) 5022024; (099) 2620282 
Луцьк, вул.Рівненська, 54/5, ПОГ 
"Меморіал-Груп"

Виготовляємо: дачні будинки, 
каркасні бані, кіоски, павільйони, 

контейнери, битовки, буд. вагончи-
ки, гаражі, блок-пости, гаражі та ін. 
металоконструкції. Якісно, надійно, 

вчасно!!! (095) 7699473; (098) 
9071417

  Кваліфікований репетитор з фізи-
ки. (099) 6468354

Ландшафтний дизайн: озеле-
нення, альпінарії, квітники, 

декоративні водойми, струмки, 
водоспади. Сучасні технології, 
індивідуальний підхід, якісно. 

Консультація безкоштовна. 
(068) 0098705; (066) 4445751; 

(097) 8078341

  Професійна фото-, відеозйомка, 
весілля, ювілеї, корпоративи та ви-
пускні вечори. (097) 8096912; (050) 
2059092, Олександр

Автомото

Ремонт автомобілів, рихтуваль-
но-зварювальні роботи, фар-
бування, полірування. (063) 

8228331; (066) 7709243

(063) 8228331; (066) 7709243

  Куплю. Білі передні двері до ВАЗ-
2105, -07. (050) 7677147

  Продам. Фіат-Фіорино 1991р., 1.1 
бензин, хороший стан, ціна за до-
мовленістю. (050) 1523601

 ПРОДАМ. БІО-ДИЗЕЛЬНЕ ПА-
ЛИВО (ТЕХНОЛОГІЯ ПЕРЕРОБКИ 
Б/В РОСЛИННОЇ ОЛІЇ), ЛІТР/7ГРН. 
(050) 3782758

  Продам. ВАЗ-2105 1992р., синій, 
1 власник, на ходу, у хорошому 
стані, 5-ст.КПП, експортний варіант, 
17000грн, торг, терміново. (063) 
8228331

  Продам. ВАЗ-2103 1980р., у хоро-
шому стані, зелений колір, на ходу, 
8000грн. (050) 2420244

  Продам. ВАЗ-2107 1984р., на ходу, 
8800грн. (066) 7709243

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

  Продам. Деу-Ланос, по запчасти-
нах, м.Луцьк. (066) 6911154; (098) 
2678020; (093) 1179353

  Продам. РАФ пасажирський 1992р., 
білий, у хорошому стані, на ходу, 
6500грн, торг. Можливий обмін. 
(063) 8228331

  Продам. КамАЗ, самоскид "Кол-
госпник", відмінний стан. (099) 
6182657; (097) 3476906

  Продам. Трактори Т-25 1980-
2000р., пригнані, з Польщі, у 
хорошому стані. Плуги, культиватори, 
можлива доставка.  (067) 3610506; 
(067) 2862999

Комбайни зернозбиральні, карто-
плезбиральні, прес-підбирачі, кар-
топлекопачки, трактори, косарки 
та інша техніка. (067) 3910253; 

(066) 8701542 

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

Будівництво

  Продам. Пісок, щебінь, відсів, з 
доставкою. (050) 3381564; (098) 
7585943

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

Французькі натяжні СТЕЛІ від 
економних до розкішних, екс-

клюзивна комбінація кольорів, 
якісний фотодрук, встановлення 
будь-яких світильників, стельо-
вих карнизів та поклейка плін-

тусів. Стелями можна пишатися.  
(0332) 269182; (066) 5922882; 

(097) 6808868

Кована брама від 3000грн. Кузня 
"Файна ковка". Каталог з цінами 

на сайті www.fayna-kovka.prom.ua 
(050) 2962314; (097) 6139185

 Шпали залізобетонні; двотаври, 
металеві труби; дуб кругляк, дошка 
для підлоги. (0332) 757593; (067) 
3329246

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

 ПРОДАМ. МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЮ, 
ПРОФНАСТИЛ, "RUUKKI FINNERA", 
"SYPER KATEPAL", ПОВНА КОМП-
ЛЕКТАЦІЯ ДАХУ. ЗАМІРИ ТА ДО-
СТАВКА БЕЗКОШТОВНО. (096) 
9035429; (096) 8990250

  Продам. Пісок, щебінь, цеглу, 
відсів, глину, чорнозем, дрова, 
гній, жом, землю на вимостку; вивіз 
будівельного сміття. (050) 6097986; 
(098) 9125884

  Продам. Цеглу, пісок, щебінь, 
відсів, глину, чорнозем, дрова, 
гній, жом, землю на вимостку; вивіз 
будівельного сміття. (066) 7181178; 
(066) 7181172

  Продам. Щебінь різних фракцій, 
відсів, пісок, цеглу червону, білу; чор-
нозем, торф, земля на вимостку.

 Можлива доставка. (050) 
5299520

(050) 3789372

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

  Послуги "бобкетом", розгортає-
мо щебінь, навантажуємо землю, 
розвантажуємо цеглу, піноблоки, 
бруківку. Земельні роботи гусенич-
ним та колісним "бобкетом". Послуги 
евакуатором, буром. (050) 8483994

  СВЕРДЛОВИНИ НА ВОДУ. ОБ-
СЛУГОВУВАННЯ. ПРИЯМКИ, НА-
СОСИ, ВОДА "ПІД КЛЮЧ". ЯКІСТЬ 
ГАРАНТУЮ. (095) 5755705

  ДАХИ ремонт та перекриття 
євроруберойдом: будинки, квартири, 
магазини, гаражі, склади, дачі, балко-
ни. Металопрофіль, металочерепиця, 
ондулін, шифер, ринви, козирки, під-
віконня. Монтаж та доставка. (099) 
5633807; (050) 5373648; (096) 7685558

  СВЕРДЛОВИНИ НА ВОДУ. ШВИД-
КО ТА ЯКІСНО. (096) 3918453

  Заміна труб, лічильників, унітазів, 
умивальників, радіаторів, монтаж 
опалення, котлів, колонок, бойлерів, 
каналізація, тепла підлога, водо-
провід, якість вища за ціну. Ліц.АА 
№068300 24.04.04р., ВОДА. (0332) 
231510; (050) 9071397

  Дахи: євроруберойд, метало-
профіль, металочерепиця, шифер, 
ондулін, ремонт та перекриття. 
Встановлення ринв, водостоків, під-
віконь, снігозатримувачів, утеплення 
горищ, коминів, витяжок. Обшивання 
та перекриття балконів. (050) 
7004314; (098) 8244538; (066) 7995756

РАКУШНЯК КРИМСЬКИЙ. Блоки 
з ракушняку (Крим). Висока 

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

1659117; (063) 3102170

  Продам. Металочерепицю, метало-
профіль, комплектуючі різних країн-
виробників, широкий вибір, низькі 
ціни. Заміри, кошторис, доставка 
безкоштовна. (050) 7015157; (068) 
0274679

БРУКІВКА виготовлення та вкла-
дання бруківки. (099) 7108565

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

  Виконуємо ремонтно-покрівельні 
роботи з євроруберойду та метало-
профілю, ремонт старих покрівель, 
дахів, балконів, гаражів. Гідроізоля-
ція фундаментів. Промислова побіл-
ка приміщень.  (050) 2065385

  Ремонтно-будівельні та оздоблю-
вальні роботи: вкладання піноблоків, 
штукатурка, фасади, бруківка, плитка, 
гіпсокартон, малярні роботи та ін. 
(0332) 293509; (050) 5642645

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

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

  Ремонтно-будівельні роботи; 
шпаклюємо стелі та стіни, лицю-
вання плиткою, штукатурні роботи, 
клеємо шпалери, гіпсокартон різної 
складності, декоративні штукатурки, 
обшиваємо вагонкою, вкладання 
підлоги, ламінат, паркетна дошка. 
(0332) 299602; (066) 7549017

Всі види ремонтно-будівельних 
робіт, зовнішніх та внутрішніх: 

євроремонт, косметичний, 
"економ" або люкс, плитка, сан-
техніка, електрика, утеплення 

фасадів, вкладання каменю, 
художні роботи, декоративні 
штукатурки. (066) 6286781

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

  Свердловини на воду, насоси, об-
слуговування. (067) 3326421; (050) 
2742458

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

  Виконуємо: шпаклювання, фар-
бування стін та стелі, штукатурні, 
сантехнічні роботи, монтаж підвісної 
стелі, вагонки, лицювання плиткою 
та ін. роботи. Форма оплати будь-яка. 
(099) 2286964; (098) 2306932

Робота

  Пропоную роботу охоронця. 
(095) 2608391

Працівники на збір полуниць, 
вишень, черешень, помідорів, 

огірків, грибів, парники, теплиці, 
м'ясний цех, ферми, будівель-
ники, с/г робітники, догляд за 

садом, з/п висока, житло, харчу-
вання, візова підтримка надаєть-

ся, наявність закорд. паспорту. 
(095) 5566113; (067) 8100781

  Візьму на роботу відповідального 
водія кат.В, С. Без шкідливих звичок, 
поїздки по Україні (066) 7989690; 
(097) 6687632

  Потрібен продавець у продукто-
вий магазин, робота по тижнях, з/п 
1800грн, м.Луцьк. (050) 6635653

Візьму на роботу майстра по 
ремонту електро- та бензоін-

струменту, з досвідом роботи, на 
ринок м.Луцька.  (066) 0800444

 НА РОБОТУ У ПРОДУКТОВИЙ 
МАГАЗИН ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ, 
ЗНАННЯ КАСОВОГО АПАРАТУ. 
(095) 1565736

Салон-перукарня "МиЛена" 
запрошує на роботу перукарів 
з досвідом роботи та майстра 

манікюру. (095) 4758570
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Вартість політичної реклами в газеті «Відомості» 
Ціна 1 кв см 8,40 грн з ПДВ

Волинський аукціонний центр проводить повторний аукціон 
з продажу майна:

лот І – автомобіль Форд Транзит, 1994 р.в., реєстраційний № АС0549АІ. 
Об’єм двигуна – 2000 см3, пробіг – 144999, колір – білий, тип – вантажний 
мікроавтобус. Первісна вартість – 41499,00 грн., сума зносу – 41499,00 грн., за-
лишкова вартість  – 0,00 грн. Автомобіль експлуатувався у інтенсивному режимі; 
основні вузли, агрегати мають фізичне та моральне зношення, дно, пороги, 
крила, лонжерони уражені глибокою корозією; двигун – підвищена токсичність, 
відпрацьованих газів, сторонній стук в двигуні, знос шатунно-поршневої групи; 
коробка передач – підвищений шум, піддтікання оливи, знос корзини зщеплення.   
Початкова ціна – 15844,00 грн. без врахування ПДВ. 
лот ІІ –автомобіль ВАЗ-2107, 2001 р.в., реєстраційний № ВС1606ВТ.  Об’єм двигуна 
– 1451 см3, пробіг – 216558, колір – синій, тип – легковий седан-В. Первісна 
вартість – 17875,00 грн., сума зносу – 17875,00 грн., залишкова вартість  – 0,00 грн. 
Автомобіль експлуатувався у інтенсивному режимі; основні вузли, агрегати мають 
фізичне та моральне зношення, дно, пороги, крила, лонжерони уражені глибокою 
корозією; двигун – підвищена токсичність, відпрацьованих газів, сторонній стук 
в двигуні, знос шатунно-поршневої групи; коробка передач – підвищений шум, 
піддтікання оливи, знос корзини зщеплення. Початкова ціна – 9398,00 грн. без 
врахування ПДВ.
лот ІІІ – автомобіль УАЗ-31512, 1995 р.в., реєстраційний № 03-80 ВНВ.  Об’єм дви-
гуна – 2445 см3, пробіг – 141265, колір – жовтий, тип – джип. Первісна вартість – 
5278,00 грн., сума зносу – 5278,00 грн., залишкова вартість  – 0,00 грн. Автомобіль 
експлуатувався у інтенсивному режимі; основні вузли, агрегати мають фізичне та 
моральне зношення, дно, пороги, крила, лонжерони уражені глибокою корозією; 
двигун – підвищена токсичність, відпрацьованих газів, сторонній стук в двигуні, 
знос шатунно-поршневої групи; коробка передач – підвищений шум, піддтікання 
оливи, знос корзини зщеплення. Початкова ціна – 13378,00 грн. без врахування 
ПДВ. Балансоутримувач: Управління Служби безпеки України у Волинській облас-
ті. Код ЄДРПОУ – 20001487. Грошові кошти в розмірі 3169,00 грн. (лот №1), 1880,00 
грн. (лот №2), 2676,00 грн. (лот №3), що становить 20% від початкової ціни об’єкта 
аукціону (гарантійний внесок) та плата за реєстрацію заяви в розмірі 85 грн. вно-
сяться 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  календарних 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 аукці-
оні 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. До заяви додаються:  копія паспорта, 
копія ідентифікаційного коду, наявність розр. рахунку, квитанції про сплату реє-
страційного та гарантійного внесків. Ознайомитися з об’єктами продажу можна в 
робочі дні за місцем їх знаходження (м.Луцьк, пр.Перемоги, 4). 


