
Нерухомість

Продам

  Однокімн.кв., Кривий Вал, в центрі 
міста, 1-й пов., цегла, 38.8 кв.м, можна 
під офіс, є можливість добудови, є мож-
ливість використовувати як медкабінет, 
ціна за домовленістю. (0332) 751175; 
(095) 8082053

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

  Однокімн.кв., 28 кв.м, вул.Кривий 
Вал, 12, 2/2-пов. цегл. буд., стелі 3.7м, 
телефон, Інтернет, автономне опалення, 
металопластикові вікна, повністю вмеб-
льована, кухня, гарна ванна кімната, 
2-й поверх над частиною квартири, де 
розташована спальня, у тихому дворі 
є цегляна кладова, 6 кв.м, з броньова-
ними дверима. Заходь і живи! (067) 
3321005

  Двокімн.кв., просп.Грушевського, 4-й 
поверх, заг.пл.42 кв.м, житл.пл.28 кв.м, 
на стадії завершення капітального ре-
монту. (050) 6857370; (095) 7103769

Струмівка, вул.Лисенка, 50, будинок 
новий цегляний, стяжка, штукатурка, 
натуральна черепиця, металопласти-
кові вікна і двері, 255 кв.м, є газ, вода, 

електрика, вулиця асфальтована, 
ділянка 0.12га, ціна за домовленістю. 

(099) 0291555

  Острожець, будинок житловий, в 
центрі, літня кухня, гараж, хлів, льох, 
газ, вода, 3 фази, 0.12га. Продам. Неза-
вершене будівництво в с.Острожець, 
підведено газ, ділянка 0.25 або 0.08га. 
(096) 2120341

  Будинок, селище Жовтневе біля м. 
Нововолинськ, шлаковий 33х3м. Є Літня 
кухня, хлів, садок, льох, криниця. Ціна 
договірна (у. о.).  (068) 899 78 00

  Ківерці, центр, будинок, літня кухня, 
земельна ділянка 0.06га, світло, каналі-
зація, газ поруч 3м, ціна за домовленіс-
тю, від власника. (099) 5158642; (095) 
1337277

 Жабка, будинок-тимчасівку, приватна 
власність поруч березовий ліс, 0.30га 
землі, є світло, вода, за 50м газ, терито-
рія огороджена, фруктові дерева, від 
власника, агентства прошу не турбувати. 
Можливий обмін на двокімн.кв., з 
вашою доплатою.  (095) 7040755

  Струмівка, вул.Скляренка, 23, земель-
ну ділянку 0.12га, дуже добре місце для 
забудови, електрика підведена, 500м від 
рівненського кільця, 50м від асфальто-
ваного доїзду. (067) 3321005

  У межах м.Луцька, земельну ділянку 
0.103га, вул.Трутковського, 33, 500м від 
вул.Львівської. (067) 3321005

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

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

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

  Стрільче Горохівського р-ну, 
дерев'яний будинок, з надвірними спо-
рудами, земельна ділянка 0.30га, поруч 
газопровід, можна під дачу, асфальто-
ваний доїзд, 15км від райцентру, ціна за 
домовленістю. (098) 3554818 

  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 великогабаритну квартиру 
у Луцьку. Або продам будинок. (066) 
4355082

  Лище, дві земельні ділянки 0.21га та 
0.15га, поблизу лісу, дуже хороше місце, 
недорого. (098) 5220260

  Ягодин, Любомльського р-ну, зе-
мельну ділянку 0.25га, під забудову, усі 
документи, прикордонна зона (власнику 
безвізовий в'їзд в Польщу), недорого. 
(093) 4350776

  Луцьк, терміново, будинок півторапо-
верховий, новобудова 2006р., 340 кв.м, 
вул.Чорновола, р-н "Срібних Лелек", всі 
комунікації в будинку, чорнова стяжка, 
металочерепиця, євровікна, захисні 
ролети, ділянка 0.08га, приватизований. 
Власник.  (095) 7040755

  Продам. Гараж цегляний кооп.Мрія, 
р-н риббази, ціна за домовленістю. 
(050) 6664778

  Забороль, земельну ділянку під за-
будову 0.11га, біля ставка; будматеріали: 
газоблоки, щебінь, цеглу, пісок, ціна до-
говірна. (095) 3467898; (097) 5004056

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

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

  Продам. Гараж металевий, в 
кооп."Автомобіліст-3", вул.Карпенка-
Карого, поблизу ринку "Завокзальний", 
підвал на весь гараж, можливість 
добудови з розширенням, 49000грн. 
(066) 3502181

  Великий контейнер, на ринку "Цен-
тральний", ряди "секонд-хенду". Недо-
рого. Терміново. (095) 7040755

  Продам. Бутік 12 кв.м, у хорошому міс-
ці, висока стеля, кладовка, примірочна, 
м.Рівне, речовий ринок, вул.Замкова. 
(067) 9119336

Послуги

Ремонт пральних машин-автоматів: 
"Сіменс", "Бош", "Індезіт", "Арістон", 

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

AEG та ін. на дому, гарантія. Продаж 
запчастин. (099) 0273489; (095) 

3507374

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

Супутникове телебачення. Продаж, 
гарантія, сервісне обслуговування. 

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

1980828

Виготовляємо: дачні будинки, каркасні 
бані, кіоски, павільйони, контейнери, 
битовки, буд. вагончикигаражі, блок-

пости, гаражі та ін. металоконструкції. 
Якісно, надійно, вчасно!!! (095) 

7699473; (098) 9071417

  Професійна фотозйомка весіль та 
інших урочистих подій (067) 3322778, 
Тетяна

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

  Виготовляємо гаражі будь-яких розмі-
рів: металеві, оцинковані, з кольорового 
металопрофілю. Доставка та встанов-
лення. (098) 9071417; (095) 7699473

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

  Репетиторство з німецької мови для 
дошкільнят, учнів 1-4-х класів, м.Луцьк. 
(050) 7309690, Семенова Марія Андрі-
ївна, е-mail: deletedmary@ukr.net

Автомото
  Продам. Форд-Фієста 1990р., на газу, 

на ходу, без документів, на запчастини, 
5000грн. (050) 6650980

  Опель-Кадет 1988р., 1.3л, карбюратор, 
після капремонту кузова, 22000грн. 
(066) 3502181

  Продам. ВАЗ-2121 "Нива" 1985р., 1.6л, 
35000грн. (067) 3614149

  Продам. Комбайн "Нива", у робочому 
стані. (067) 5255947

  Продам. Причіп тракторний 2ПТС-4, 
ємкість металеву, 4 куб.м. (067) 
3919790; (095) 6057399

  Продам. Трактор МТЗ-80 1992р., мала 
кабіна, двигун Д-240 по запчастинах, 
маховик під стартер; патрон токарний 
300, з зворотніми кулачками; КПП до 
МТЗ-80 та радіатор до ЗІЛ-130. Ступиці 
до причепа 2ПТС-4. (099) 7359139; 
(098) 5169673

  Продам. Трактор Т-25, ЮМЗ-6 у 
м.Луцьку. (050) 1669111; (096) 1399028

  Продам. Тракторну дискову борону. 
(066) 0424163

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

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

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

 ПРОДАМ. БІО-ДИЗЕЛЬНЕ ПАЛИВО 
(ТЕХНОЛОГІЯ ПЕРЕРОБКИ Б/В РОС-
ЛИННОЇ ОЛІЇ), ЛІТР/7ГРН. (050) 
3782758

Будівництво
  Куплю. Ангар, хлів ключковий, плити, 

зернонавантажувач, протруювач, зерно-
очисну машину. (050) 9936211

Французькі натяжні СТЕЛІ від 
економних до розкішних, ексклю-

зивна комбінація кольорів, якісний 
фотодрук, встановлення будь-яких 
світильників, стельових карнизів та 
поклейка плінтусів. Стелями можна 

пишатися!  (0332) 269182; (066) 
5922882; (097) 6808868

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

Продам. Цеглу червону б/в, від-
мінної якості. З доставкою. (050) 

1732855

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

  Продам. Щебінь різних фракцій, від-
сів, пісок, цеглу червону, білу; чорнозем, 
торф, земля на вимостку.

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

 Можлива доставка. (050) 5299520

 ПРОДАМ. ПІНОБЛОКИ 20Х30Х60, 
12Х30Х60 ТА ШЛАКОБЛОКИ. МОЖ-
ЛИВА ДОСТАВКА. (067) 7282946; 
(099) 4451353

  Продам. Камінь природний: річковий, 
піщаник, андезіт, кварцит, плитку, со-
ломку, гальку, формак, крихту, валуни, 
шашку, бут, морську гальку; лаки та 
пропітки для каменю, внутрішніх та 
зовнішніх робіт; ємкості пластмасові 1т, 
1000л. (067) 7531556; (095) 8414490

Блоки будівельні (стінові, для ого-
рожі, перестінні), "рваний камінь", 
цеглу "рваний камінь", 3.5грн/шт., 

бруківку, залізобетонні огорожі, бе-
тонні каналізаційні люки, сходи та 

інші бетонні вироби. Висока якість, 
доставка. Робочі дні понеділок-

п'ятниця, 8.00-16.00. Вихідні субо-
та-неділя. (0332) 290078; (050) 

3780078; (098) 0800078

 Металочерепиця, металопрофіль, 
водостічні системи, комплектуючі, лист 
оцинкований, Польща, Німеччина, 
Словаччина, Китай. Заміри, доставка. 
(050) 1470845

  Продам. Цеглу б/в, білу та червону, 
шифер, балки, крокви дошки, все б/в, у 
хорошому стані, В мішках та насипом: 
пісок, щебінь, відсів, керамзит та земля 
на вимостку. Можлива доставка на 
поверх, вивіз сміття. (050) 7227271; 
(096) 8000567

  Продам. Дошки обрізні та необрізні, 
балки, крокви, свіжопил та сухі, дрова, 
власне виробництво.  (099) 5010907; 
(097) 7348322

  Продам. Дошки соснові, свіжопиляні, 
обрізні та необрізні, балки, крокви, 
брус, рейки. Можлива доставка. (067) 
3614149

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

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

Кована брама від 3000грн. Кузня "Фай-
на ковка". Каталог з цінами на сайті 
www.fayna-kovka.prom.ua (050) 

2962314; (097) 6139185

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

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

1659117; (063) 3102170

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

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

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

  ДАХИ ремонт та перекриття єврору-
беройдом: будинки, квартири, магазини, 
гаражі, склади, дачі, балкони. Метало-
профіль, металочерепиця, ондулін, 
шифер, ринви, козирки, підвіконня. 
Монтаж та доставка. (099) 5633807; 
(050) 5373648; (096) 7685558

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

  Ремонтно-будівельні роботи; шпаклю-
ємо стелі та стіни, лицювання плиткою, 
штукатурні роботи, клеємо шпалери, 
гіпсокартон різної складності, декора-
тивні штукатурки, обшиваємо вагонкою, 
вкладання підлоги, ламінат, паркетна 
дошка. (0332) 299602; (066) 7549017

  СВЕРДЛОВИНИ НА ВОДУ. ОБСЛУГО-
ВУВАННЯ. ПРИЯМКИ, НАСОСИ, ВОДА 
"ПІД КЛЮЧ". ЯКІСТЬ ГАРАНТУЮ. 
(095) 5755705

  СВЕРДЛОВИНИ НА ВОДУ. ШВИДКО 
ТА ЯКІСНО. (096) 3918453

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

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

  Виконую ремонтно-будівельні роботи: 
монтаж гіпсокартону, плитка, шпаклівка, 
вкладання блоків, цегли, бетонні робо-
ти. (050) 5676596

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

  Послуги "бобкетом", розгортаємо 
щебінь, навантажуємо землю, роз-
вантажуємо цеглу, піноблоки, бруківку. 
Земельні роботи гусеничним та коліс-
ним "бобкетом". Послуги евакуатором, 
буром. (050) 8483994

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

Робота

Працівники на збір полуниць, 
вишень, черешень, помідорів, 

огірків, грибів, парники, теплиці, 
м'ясний цех, ферми, будівельники, 
с/г робітники, догляд за садом, з/п 
висока, житло, харчування, візова 

підтримка надається, наявність 
закорд. паспорту. (095) 5566113; 

(067) 8100781

  ВІЗЬМУ НА РОБОТУ ВОДІЯ-ДАЛЕ-
КОБІЙНИКА З ДОСВІДОМ РОБОТИ. 
(050) 6775800

  Пивний ресторан у зв'язку із розши-
ренням запрошує на роботу бармена, 
офіційне працевлаштування, соц.пакет, 
достойні умови праці і відповідна з/п. 
(050) 2675207

  Підприємство візьме на роботу ван-
тажників. (0332) 234474

  В КОВБАСНИЙ ЦЕХ НА ПОСТІЙНУ 
РОБОТУ ПОТРІБНІ: ФАРШЕСКЛА-
ДАЧ, ПОМІЧНИК ФАРШЕСКЛАДАЧА, 
В'ЯЗАЛЬНИЦІ КОВБАСНИХ ВИРОБІВ, 
ПРИБИРАЛЬНИЦЯ, ВАНТАЖНИКИ, 
СЛЮСАР-САНТЕХНІК, КОПТИЛЬНИКИ 
КОВБАСНИХ ВИРОБІВ, ЖИЛУВАЛЬ-
НИЦІ ТА ОБВАЛЮВАЛЬНИКИ М'ЯСА. 
(0332) 719069

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

  Робота: теплиці парники, фер-
ми, м'ясокомбінати, риббаза (різні 
спеціальності, з/п висока), с/г роботи, 
прополювання полуниці, польові 
роботи, швачки, будівельники різних 
спеціальностей, наявність закордонного 
паспорту, візова підтримка.  (050) 
7325315; (096) 8708768

 ПОТРІБНІ ПРОДАВЦІ У ПРОДУКТО-
ВИЙ МАГАЗИН ПО ВУЛ.ЛЬВІВСЬКІЙ, 
ВУЛ.ВЕТЕРАНІВ (33-Й КВАРТАЛ), Р-Н 
ЛПЗ. (050) 8608406, ПЕТРО

  Потрібен майстер-перукар з досвідом 
роботи. (095) 2267443

  Візьму на роботу працівника для 
виготовлення корпусних меблів. (050) 
2071082

Візьму на постійну або тимчасову 
роботу ШВАЧКУ з досвідом роботи 

на промисловому швейному 
підприємстві у м.Луцьк. (0332) 
728261, 9.00-17.00; (050) 5395421

  Потрібні працівники для виготовлен-
ня дачних будинків, кіосків, магазинів, 
гаражів та ін. металоконструкцій. 
(095) 7699473; (098) 9071417

  Потрібен на роботу продавець 
парфумів на ринок "Завокзальний" (Вар-
шавський). (050) 1520001, Ольга

  Візьму на роботу людей для валки лісу 
або бригаду з досвідом роботи та трак-
ториста на МТЗ-82, з досвідом роботи у 
лісовому господарстві. (067) 3614149

 ОХОРОННА ФІРМА "АРСЕ-
НАЛ" ВІЗЬМЕ НА РОБОТУ У 
М.НОВОВОЛИНСЬК ТА ВОЛОДИМИР-
ВОЛИНСЬКИЙ МОНТАЖНИКІВ ТА 
ІНЖЕНЕРІВ ОХОРОННО-ПОЖЕЖНОЇ 
СИГНАЛІЗАЦІЇ, ОСВІТА СЕРЕДНЯ-
СПЕЦІАЛЬНА ТА ВИЩА. (0332) 
789336

  Потрібні працівники будівельних 
спеціальностей для формування бригад. 
(066) 0903685

  Я загубила номер Вашого телефону, 
прошу кого-небудь з вашої сім'ї, яка 
цікавилась можливістю мати достойний 
додатковий дохід, зателефонувати 
Валентині. (050) 1552059

  Запрошуємо в клуб "Молодих мам", 
будуть проводитись заняття по фор-
муванню здорового імунітету дитини. 
(099) 1967069, Ольга

Фермер
  Продам. Бджолосім'ї з вуликами, 

бджолопакети, рої, в м.Луцьк. (067) 
8976280

  Продам. Картоплю насіннєву сорт 
"Слов'янка" та "Агаве". (050) 5637480

  Продам. Кобилу великовагову віком, 
10 років. (095) 4459054 

  Продам. Сіно польове в квадратних 
тюках, Рожищенський р-н, можлива 
доставка. Продам косарку тракторну, 
навісну, сегментну. (096) 6142117; 
(050) 6107839

  Віддам цуценят метисів, 8 та 5 місяців, 
кучеряві, дівчатка,  для окраси дво-
ру, розумні, гарненькі, у добрі руки. 
(0332) 769968; (099) 1538548

  Віддам цуценят, метисів чорного 
лабрадора (мама чистокровна). (067) 
3329294

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

Різне
  Куплю. Меблі б/в, холодильник, ши-

фер б/в, газову плиту, пральну машину 
"малютку", не автомат. (0332) 760753; 
(095) 8369530

  Продам. М'який куточок на кухню, 
стіл і два табурети, б/в 900грн. (099) 
3209788

  Продам. Верстат токарний ІТ-1М та 
САК дизельний. (050) 1677829

  Продам. Диван, ліжко, диван-малюк, 
шафу, прихожу, трюмо, велосипед, ши-
фер б/в, газову плиту. (0332) 760753; 
(095) 8369530

  Продам. Кавовий куточок (меблі) для 
бізнесу з продажу кави, чаю, розм.2х2х5. 
Встановлюється у будь-якому приміщен-
ні з великою кількістю людей. Є шухляди 
та полиці для кави, кавоварки, кавомол-
ки, за бажанням повністю вкомплектую, 
навчу, допоможу. (067) 3321005

Купуємо стружку кольорових 
металів: мідь, алюміній, бронзу, 

латунь, свинець, н/ж; акумулятори, 
можливий демонтаж, 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 

Волинська філія ТОВ "РАДС" про-
водить аукціон з продажу держ-

майна, що знаходиться на балансі 
прокуратури Волинської області: 
Прокуратура Волинської області: 

Лот№1, автомобіль Мерседес - Бенц 
230,1997 року випуску, зеленого 
кольору, відновлювальні роботи 
більше ніж у третини складових 

кузова, підтікання мастил, численні 
корозії, вартість 11295,00 грн. без 
ПДВ. Кінцевий термін подачі заяв 

на участь в аукціоні – 02 травня 
2014 року. Аукціон відбудеться 05 
травня 2014 р. об 09-00 годині за 

адресою: м.Луцьк, вул.Рівненська, 
52-б. Реєстраційний внесок 17, 00 

грн. з ПДВ. та гарантійний внесок в 
розмірі 10% без ПДВ від початкової 

вартості за лот вносяться на р\р 
26009051405172 в Приватбанк, 

МФО 353586, код 38423147, 
отримувач ТОВ «РАДС». Для озна-
йомлення з майном, звертатись 

до організатора аукціону. (050) 
7833341 з 9-00 до 13-00 години, 

крім вихідних.
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Вартість політичної реклами в газеті «Відомості» 
Ціна 1 кв см 8,40 грн з ПДВ

Увага! Солодкий подарунок від Укрпошти!

З 12 березня до 31 травня 2014 року Укрпошта запрошує усіх жителів 
України взяти участь у акції «Привітання через Укрпошту». 
Взявши участь у акції Ви зможете привітати своїх рідних та близьких 
з нагоди державних, релігійних та інших свят (Великодня, Дня матері, 
тощо), подарувавши шоколад в оригінальній упаковці Укрпошти з 
художньою маркою, що стане неочікуваним та приємним сюрпризом. 
Протягом акції усі бажаючі мають змогу здійснити пересилання реко-
мендованих бандеролей у відділеннях поштового зв’язку «Укрпошта» із 
вкладенням кондитерських виробів (шоколад у спеціальній упаковці).
Укрпошта допомагає зменшувати відстань між людьми, а солодкий по-
дарунок від рідної людини завжди зігріє серце та душу.

Волинська дирекція УДППЗ «Укрпошта»

Волинський аукціонний центр проводить аукціон за методом зниження ціни з 
продажу майна територіальної громади Іваничівського району 

Волинської області.
Продавець — Іваничівська районна рада Волинської області, код ЄДРПОУ – 20133163.
лот І – частина бувшого приміщення терапевтичного відділення Іваничівської ЦРЛ, 
загальною площею 167,4кв.м. (приміщень з №9 по №13, з №16 по №21, з №28 по 30 
включно).
Місцерозташування – вул. Грушевського, буд.34 д, смт. Іваничі, Волинської області.
Рік побудови – 1970, кількість поверхів – 2, тип будівлі по капітальності – І, загальна 
площа – 167,4 кв.м. ,  літера А-2, а саме приміщення: №9 – заг.пл. 13,7 кв.м..; №10 – заг.пл. 
10,6 кв.м.; № 11 – заг.пл. 10,5 кв.м.; №12 – заг.пл. 17,2 кв.м.; №13 – заг.пл. 21,8 кв.м.; №16 
– 11,3 кв.м.; №17 – заг.пл. 16,9 кв.м.; № 18 – заг.пл. 14,7 кв.м.; №19 – заг.пл. 9,0 кв.м.; №20 – 
заг.пл. – 6,2 кв.м.; №21 – заг.пл. – 32,5 кв.м.; №28 – заг.пл. 1,0 кв.м.; №29 – заг.пл. – 1,0 кв.м.; 
№30 – заг.пл. 1,0кв.м.
Конструктивні елементи: фундаменти – бутобетон; стіни, перегородки – цегляні; 
перекриття – з/бетонне; підлога – цементна; покриття – шифер; вікна – ствірні; двері – 
однопільні; оздоблювальні роботи – штукатурка; інженерне облаштування – електрика. 
Середньозважений фізичний знос – 48,40%. Початкова ціна лоту – 69828,00 грн. без 
урахування ПДВ. Кадастровий номер земельної ділянки – 0721155100:00:013:0070.
Питання землекористування вирішується покупцем після укладання договору купівлі-
продажу відповідно до вимог ст.91 Земельного кодексу України.  Грошові кошти в 
розмірі 6983,00 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”. 
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. 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 17.00. год. за місцем його знаходження (вул. Грушевського, буд.34 д, смт. Іваничі).


