
Нерухомість

Продам

  Однокімн.кв., просп.Волі, без ремон-
ту, від власника. (068) 2330339

  Однокімн.кв., р-н Балки, малосімей-
ку, заг.пл.28 кв.м, 5/5-пов. цегл. буд., 
житловий стан, засклений балкон. 
(095) 7081615, Іван; (097) 8905402

Однокімн.кв., м.Ківерці, вул.За-
лізнична, заг.пл.21 кв.м, 120000грн. 

(050) 8851110

  Двокімн.кв., Луцьк, 1/9-пов. цегл. 
буд., просп.Соборності. (098) 
2116084

  Рованці, будинок незавершений (є 
матеріали на перекриття), земельна 
ділянка 0.12га. Недорого від власника. 
(099) 7501607

 ПРОДАМ. ТОРЧИН, БУДИНОК 
ЦЕГЛЯНИЙ, 120 КВ.М, УСІ ВИГОДИ, 
ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА 0.12ГА, САД, 
ОГОРОЖА, УСІ НАДВІРНІ СПОРУДИ, 
ГАРАЖ, 2 САРАЇ. (068) 8488455; 
(066) 7451855

  Луцьк, половину будинку, євроре-
монт, гараж, земельна ділянка 0.05га. 
(050) 5524607; (096) 4425800

  Ківерці, будинок шлаково-цегляний, 
85 кв.м, 4 кімнати, кухня, ванна, котел, 
газ, вода, сарай, літня кухня, земельна 
ділянка 0.06га, власник. (095) 
2487253; (067) 3857087

  Острожець, будинок цегляний, зе-
мельна ділянка 0.12га, літня кухня, хлів, 
гараж, льох, газ, вода, 3 фази, телефон. 
(096) 2120341

  15км від Луцька, Буяни, будинок 50 
кв.м, усі зручності, надвірні споруди, 
земельна ділянка 0.255га, приватизова-
на. (050) 1677943; (097) 1177640

  Луцьк, частину будинку в центрі 
міста, 3 кімнати, комунікації, земельна 
ділянка 0.02га, крите подвір'я, гараж. 
(099) 2031692; (050) 9554197

  Ільпибоки, 2км від смт.Демидівка, 
будинок цегляний, земельна ділянка 
1га, газ, світло, свердловина, поряд є 
ставок, недорого. Від власника. (097) 
6290065; (050) 2141844

  Поблизу с.Промінь, дачу, земельна 
ділянка 0.06га, невеликий буди-
нок 3х3м, є вода, світло в будинку, 
55000грн, торг. Терміново. (066) 
6209598

  Боратин, будинок, новий заверше-
ний, утеплений, 4-кімнатний, 140 кв.м, 
металопластикові вікна, металочере-
пиця, електроопалення, камін-грубка, 
земельна ділянка 0.084га, огорожа, 
асфальтований доїзд, без посередни-
ків, 2км від Луцька. (050) 3785562

  Продається в Локачах однокімнатна 
квартира, загальна площа 28,2 кв м, 
жила 11,9 кв м за адресою: смт Локачі, 
вул. Миру, 47, другий поверх з балко-
ном в п’ятиповерховому будинку. По-
трібен ремонт. Ціна договірна. (097) 
3171527 Вадим

 Масив Боголюби, приватизовану 
дачу, є цегляний будинок, 6.5х4.5м, під-
вал, залізничний контейнер, земельна 
ділянка 0.12га, дерева, кущі, вода, 
зручне місце, ціна за домовленістю. 
(095) 0709962

  Смт.Рокині, Луцького р-ну (р-н 
школи), приватизовану земельну 
ділянку 0.15га (24х60м), під забудову, 
світло поруч, школа, дитсадок сільрада 
- 500м. Власник, недорого. ТЕРМІНОВО. 
(098) 2680485; (050) 1643407

  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 квар-
тиру у Луцьку. Або продам будинок.  
(066) 4355082

  Продам. Боратин, земельну ділянку 
0.24га, 0.12га, приватизовану, під 
житлову забудову, зручний доїзд, кому-
нікації, є сусіди, від власника. (099) 
7777718

  Борохів, приватизовану земель-
ну ділянку 0.17га, 4км від Луцька, з 
сторони Липин, комунікації поруч, від 
власника, терміново. (063) 4365072; 
(050) 9783198

  Продам. Гараж металевий, в 
кооп."Автомобіліст-3", вул.Карпенка-
Карого, поблизу ринку "Завокзальний", 
підвал на весь гараж, можливість добу-
дови з розширенням. (050) 3131874; 
(095) 5228182

  Продам. Дачну земельну ділянку ма-
сив Нива, вул.Володимирська. (097) 
9955226

  Гараж цегляний, м.Луцьк, р-н ЛПЗ, 
стоянка №9, вул.Мамсурова, розм.9х3м, 
висота дверей 3м, є оглядова яма, ціна 
за домовленістю. (097) 4180391, 
Андрій

Продам. Гаражі в кооп."Центр", 
під буси та легкові а/м. (068) 

6348048; (066) 3961884

  Контейнер на ринку в смт.Любешів, 
у хорошому, центральному місці, 
розм.3х2.4 кв.м, кутовий, відчиняється 
на 2 сторони, хороша торгівля (60% по-
купців - білоруси). (050) 7818030

Здам

  Здам. Двокімн.кв., вул.Гулака-Ар-
темовського, від власника, частково 
вмебльовану, косметичний ремонт, 
1700грн + комунпослуги. (098) 
9651904

  Здам. Двокімн.кв., просп.Соборності. 
(098) 2116084

  Здам. Будинок с.Заброль. (097) 
6532382

  Здам. Луцьк однокімн.кв. та двокімн.
кв., р-н 33-го кварталу, подобово.  
(050) 9401666; (095) 7420603; (097) 
3181145

  Здам. Квартиру ТІЛЬКИ для студентів-
заочників, м.Луцьк. (063) 4575913

В оренду виробничо-складські 
приміщення площею 100-600 кв.м. 

Бокси для ремонту автомобілів. 
Зручний доїзд, охорона, ціна від 

7грн/кв.м. (050) 3782022

Послуги

Кредити до 8 000грн без довідки 
про доходи. Авто в кредит. Без-
коштовне оформлення. Креди-

туємо підприємців і пенсіонерів. 
"А-Банк", м.Луцьк, вул.Винниченка, 

25. Ліц.№16 від 09.10.2009р., НБУ. 
(066) 4869012; (096) 7438977, 

Микола

  Репетиторство з англійської, німець-
кої мови. Переклади. (063) 1990974; 
(099) 2754297

  Виготовлення зовнішньої реклами: 
світлові вивіски, об'ємні літери щити, 
вказівники, оформлення вітрин, 
реклама на транспорті, друк на банері, 
таблички на будинки, тендери, куточки 
споживача, підставки, дизайн та ін. 
(066) 8725334, www.fr-profi.wix.com/
profi

  Надаю послуги механіка, електрика, 
електрозварника. Очистка піскоструєм, 
фарбування, зварювання напіватома-
том. (095) 9200409

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

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

Супутникове телебачення. Продаж, 
гарантія, сервісне обслуговування. 

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

1980828

  Репетиторство з математики, під-
готовка до ЗНО. (066) 9154259; (063) 
8313926

  Навчаємо як грамотно та точно при-
значити схему відновлення роботи всіх 
органів та систем для кожного конкрет-
ного організму. Діагностика організму. 
(067) 8901388

  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"

Пошиття, ремонт, реставрація, 
фарбування виробів з натуральної 

шкіри, хутра, дублянок, легкого 
жіночого та чоловічого одягу. Ве-
ликий вибір італійської шкіри, ху-
тра, шкірок на дублянки. (0332) 

207207; (050) 4381024

Навчальний центр "The best" 
пропонує вивчення іноземних 

мов за європейською методикою; 
підготовка учнів до вступу у ВУЗи 

Польщі. Пропозиції: "Запиший 
зараз та отримай знижу 10% на на-
вчальний курс", "Приведи 4 друга 
та навчайся безкоштовно", "Для 

2-х друзів лекція по 35грн"., Луцьк, 
проспект Волі, 50, вхід з двору 

((066) 8992525

Автомото

  Продам. До Мерседес-Спрінтер-311 
2004р., МАХІ, фургон подовжений: 
багажник 4.5м, ступиці задні. (050) 
6709075; (097) 4824071

  Продам. Комбайни картоплезби-
ральні "Гріме", "Анна", "Болько" а також 
запчастини до них та ін. с/г техніку: плу-
ги, копачки, культиватори, обприскува-
чі. (097) 9255431; (099) 7381936  

  Продам. До Фольксваген-Пассат 2.0л: 
КПП-автомат; до Фольксваген-Гольф-2, 
-3, двигуни: 1.9л, ТДІ, 1.6л, дизель. 
(096) 4633856

  Продам. Трактор МТЗ-80 1992, 1997р. 
Двигун Д-240 по запчастинах, маховик 
під стартер; патрон токарний 300; 
КПП до МТЗ-80; дискову борону БДТ-3. 
(099) 7359139; (098) 5169673

  Продам. Трактор ЮМЗ-6 по запчасти-
нах. (050) 5533131

  Продам. С/г техніку та запчастини 
польського виробництва б/в та нові, 
дво- однорядні картоплекопачі, плуги, 
культиватори, обприскувачі та ін. 
м.Луцьк. (050) 6605959; (097) 4975300

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. БАЛОНИ ГАЗОВІ МЕТАН. 
ДВИГУН ДО ТРАКТОРА Т-40. (097) 
3075038, ОЛЕКСАНДР

Комбайни зернозбиральні, карто-
плезбиральні, прес-підбирачі, 

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

8701542 

  Трактори Т-25 1988 та 1997рр., при-
гнані з Польщі, у хорошому стані. Плу-
ги, культиватори, можлива доставка. 
(067) 3610506; (067) 2862999

  Продам. Форд-Фієста, 1990р., 1.1л, 
газ-бензин, 2шт., на ходу. (050) 
6650980, Юрій

Будівництво

  Продам. Пісок, щебінь, відсів, камінь 
різних фракцій, пісок в мішках, цегла 
червона, біла нова та б/в, чорнозем, 
гній, дрова, жом, земля на вимостку. 
Доставка. Вивіз будівельного сміття. 
(099) 3374034; (096) 9943100

 ПРОДАМ. БЛОК-ХАУС, ВАГОНКА, 
ФАЛЬШ-БРУС, ДОШКА ДЛЯ ПІДЛО-
ГИ. ЗАВЖДИ В НАЯВНОСТІ. (095) 
7699473; (098) 9071417

  Продам. Дошки обрізні та необрізні, 
балки, крокви, рейки, різної довжини 
та ширини, з доставкою. (050) 
6728204

Продам. Цеглу білу та червону, ще-
бінь, відсів, пісок, чорнозем, гній, 
земля на вимостку, торфокрихту, 
дрова, торфобрикет; вивіз буді-

вельного сміття. Доставка по місту 
безкоштовно. (050) 5694813; 

(096) 5045231 

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

  Продам. Шпали залізобетонні під 
фундаменти (огорожі); двотаври, мета-
леві, азбестоцементні труби. (0332) 
757593; (067) 3329246

  Продам. Ракушняк кримський. Мож-
лива доставка. (098) 6661666

Продам. Цеглу будівельну М-100, 
М-75, перепал. Доставка, розванта-

ження. Дешево. (093) 1332941

  Бруківка вібропресована, сертифі-
кована - виготовлення та багаторічний 
досвід професійного вкладання з 
вібротрамбовкою та "бобкатом". Низькі 
ціни, доставка. Цемент, щебінь, відсів. 
(099) 4937752; (093) 7165575

Продам. Пісок, щебінь, відсів, цеглу 
червону, білу; дрова, торфобрикет, 
торфокрихту, чорнозем, землю на 
вимощування. Вивіз будівельно-
го сміття. (066) 8465604; (068) 

7999678

  Продам. Відсів, щебінь різних фрак-
цій, пісок дрібний та крупний, цегла 
біла та червона, глина, керамзит, чор-
нозем, торфокрихту, дрова, вугілля, від 
1т до 35т. Вивіз сміття. (050) 1566665; 
(067) 3618487

 ПРОДАМ. МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЮ, 
ПРОФНАСТИЛ, "RUUKKI FINNERA", 
"SYPER KATEPAL", ПОВНА КОМПЛЕК-
ТАЦІЯ ДАХУ. ЗАМІРИ ТА ДОСТАВКА. 
(096) 9035429; (099) 6274707

  Продам. Пісок дрібний та крупний, 
відсів, щебінь різних фракцій, цегла 
біла та червона, глина,   торфокрихту, 
керамзит, чорнозем, дрова, вугілля, 
1т-35т. Вивіз сміття. (097) 4145198; 
(050) 6710467

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

 ПІНОБЛОКИ 20Х30Х60, 12Х30Х60 
ТА ШЛАКОБЛОКИ. МОЖЛИВА 
ДОСТАВКА. (067) 7282946; (099) 
4451353

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

Сверловини, обсадні труби, насоси 
"Водолій". (050) 1927878

(050) 7249777; (097) 9143605

 ПРОДАМ. БЛОКИ З РАКУШНЯКУ. 
ВИСОКОЇ ЯКОСТІ. МІЦНІ, РІВНІ, ВІД-
БІРНІ. ДОСТАВКА. (068) 1659117; 
(093) 2650115

Робочі дні понеділок-п'ятниця, 8.00-
16.00. Вихідні субота-неділя. (0332) 
290078; (050) 3780078; (098) 0800078

  СВЕРДЛОВИНИ, МІНІ-БАШТИ, ГЛИ-
БИННІ ПОМПИ "ПІД КЛЮЧ". ((050) 
6709075; (097) 4824071, ЛУЦЬК, ВУЛ.
ГОРОДЕЦЬКА, 17

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

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

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

  СВЕРДЛОВИНИ НА ВОДУ, ВОДА 
"ПІД КЛЮЧ". ШВИДКО ТА ЯКІСНО. 
(096) 3918453

 ПРОДАМ. ЦЕГЛУ БІЛУ ТА ЧЕРВОНУ, 
ЩЕБІНЬ, ВІДСІВ, ПІСОК, ЧОРНОЗЕМ, 
ГНІЙ, ЗЕМЛЯ НА ВИМОСТКУ, ТОР-
ФОКРИХТУ, ДРОВА, ТОРФОБРИКЕТ; 
ВИВІЗ БУДІВЕЛЬНОГО СМІТТЯ. ДО-
СТАВКА ПО МІСТУ БЕЗКОШТОВНО. 
(050) 5694813; (096) 5045231 

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

  Послуги електрика у квартирах, 
будинках, на дачах: заміна старої ел/
проводки, заміна та встановлення 
світильників, вимикачів, розеток та ін. 
роботи. (050) 2454323; (096) 4869454

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

Шпаклівка. Якість, досвід, "ціни не 
кусаються". (099) 7401095; (097) 

8544994, Сергій

  Заміна труб, лічильників, унітазів, 
умивальників, 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

Робота

Робітники на збір помідорів, 
огірків, грибів, парники, теплиці, 

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

садом, з/п висока, житло, харчу-
вання, візова підтримка надається, 
наявність закорд. паспорту. (066) 

7466549; (096) 4932837, Ольга

  В автомайстерню потрібен слюсар та 
зварювальник. (0332) 757964; (050) 
3781081

  Потрібні на постійну роботу пра-
цівники на автомийку р-н Вишкова, 
бажано з досвідом роботи. (066) 
0527683

  ЗБІР яблук, малини, грибів, теплиці, 
парники, ферми, м'ясокомбінати 
(різні спеціальності, з/п висока), с/г 
роботи,  польові роботи, будівельники, 
зварювальники, електрики та слюсарі, 
наявність закордонного паспорту, ві-
зова підтримка. (050) 7325315; (096) 
8708768

  ВІЗЬМУ НА РОБОТУ ШИНОМОН-
ТАЖНИКА, МОЖНА БЕЗ ДОСВІДУ 
РОБОТИ. (050) 3784312

  Візьму на роботу водіїв-далекобійни-
ків. (050) 5524607; (096) 4425800 

 ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ НА РИНОК 
"ЗАВОКЗАЛЬНИЙ", З/П ВИСОКА. 
(095) 8926383

  Працевлаштування за кордоном, ро-
бочі запрошення, реєстрація, анкети, 
страховки. Вакансії у Польщі: швачки, 
будівельники, зварювальники, водії-
далекобійники, с/г роботи. Доглядаль-
ниці, будівельники у Німеччину. Ліц.
АВ 585191, 10.07.12р., МСПУ. (0332) 
723738 (Луцьк); (099) 3469381, Луцьк, 
вул.Кафедральна, 25

  Найму працівників для перебирання 
картоплі, м.Луцьк. (050) 5637480

  Візьму на роботу в ательє швачок. 
Здам частину приміщення під ательє 
пошиття та ремонту одягу. (050) 
9405305

Великій компанії у відділ збуту 
потрібен помічник менеджера. Ви-
моги: активний, цілеспрямований, 
можна без досвіду роботи. Графік 
9.00-18.00, з/п 2500грн + бонуси, 
кар'єрний ріст, робота в дружній 
команді, офіційне оформлення. 
(0332) 243430; (096) 1839729

  Робота для педагогів, робота для сту-
дентів в інформаційній сфері. (099) 
2252257; (097) 0336200

  Візьму на роботу екскаваторника 
"бобкатчика". (093) 0208979; (095) 
9367940

  Потрібен продавець у продуктовий 
магазин, робота по тижнях, м.Луцьк. 
(050) 6635653

  ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ: ПОКРІ-
ВЕЛЬНИКІВ, МУЛЯРІВ, БЕТОНЯРІВ, 
ШТУКАТУРІВ, ВОДІЯ КАТ.В, С, Е ТА 
ПІДСОБНИХ РОБІТНИКІВ. (0332) 
787020; (097) 4082730

  На роботу потрібні: аніматор в дитя-
чу кімнату (кафе), адміністратори залу, 
офіціанти, кухарі, бармени, помічники 
барменів. піцмайстри, суші-майстри, 
кухарі-кондитери, прибиральниці-по-
судомийниці. (099) 7522226; (099) 
5055556; (095) 6551001; (066) 1244446

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

  В кафе на роботу потрібні кухарі. 
(067) 2852759; (050) 3781792

Потрібен на роботу оббивник 
меблів на підприємство по ви-

робництву м'яких меблів. (050) 
7010097

  В кафетерій потрібні: офіціанти, ку-
харі, бармени, прибиральниця. (099) 
6373869; (099) 7910735 

  Потрібен бармен та кухар в кафе. 
(0332) 242418 (Луцьк); (050) 7166177; 
(067) 3321609

 ПРОПОНУЮ РОБОТУ ЗБИРАЛЬ-
НИКІВ ЯГІД НА  ЯГІДНИКУ МАЛИНИ, 
ОПЛАТА ВІД КІЛЬКОСТІ ЗІБРАНИХ 
КІЛОГРАМІВ, С.ШЕПЕЛЬ. (096) 
0968513, ОЛЕГ РОСТИСЛАВОВИЧ

  В перукарню "Де-жавю" потрібен 
майстер манікюру. (050) 4384845

  В кафе на автомийці по вул.Набереж-
ній, 14, потрібен офіціант, графік робо-
ти тиждень через тиждень, 2000грн + 
чай. (050) 4384845

  Потрібні мийники на автомийку по 
вул.Набережній, 14. (050) 4384845

  В автосервіс р-н ЛПЗ, потрібен 
електрик, монтажник, помічник мото-
риста, прибиральник території. (099) 
7777718
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Вартість політичної реклами в газеті «Відомості» 
Ціна 1 кв см 8,40 грн з ПДВ

Вартість приватного оголошення 10 грн, вартість оголошення про подію 1 грн — 1 кв см

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

лот І – автомобіль ВАЗ 21074, 2003 р.в. , державний № 02459 ВК. 
Об’єм двигуна – 1598 см3, пробіг – 76665 км (одометр технічно несправний), 
колір – синій, тип – легковий седан. Первісна вартість – 28372,00 грн., сума зносу 
– 28372,00 грн., залишкова вартість  – 0,00 грн. Технічний стан КТЗ: автомобіль 
знаходиться в робочому стані. Кузов має сліди відновлювального ремонту і 
аварійних пошкоджень, пошкодження ЛФП дверок, крил, порогів, вм’ятин осно-
вних частин кузова; сліди забруднення, пошкодження салону; корозія порогів, 
сліди підтікання мастила двигуна, трансмісії. Початкова ціна – 13790 грн. без 
врахування ПДВ. Балансоутримувач: Управління фінансів Горохівської РДА. Код 
ЄДРПОУ – 02311767. Грошові кошти в розмірі 1379 грн., що становить 10% від по-
чаткової 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: м. Горохів, вул.
Шевченка, 17.

Волинський аукціонний центр проводить аукціон з продажу майна:
лот І – автомобіль ВАЗ-2121, 1991 р.в., державний № 5608ВНА. 
Пробіг – 391742 км., двигун – 1500 см.куб., колір – червоний, тип – спец. легкова.
Первісна вартість – 33944,00 грн., сума зносу – 33944,00 грн., залишкова вартість  
– 0,00 грн.
Характеристика технічного стану: кузов – повністю охоплений корозією, дно 
потребує зварювальних робіт, двері не зачиняються, передні підкрилки охоплені 
корозією; ходова частина – передня підвіска потребує капітального ремонту, 
коробка передач потребує капітального ремонту, роздаточна коробка вийшли з 
ладу 4 шестерні, задній міст вийшов з ладу потребує капітального ремонту.   
Початкова ціна – 7500,00 грн. в т.ч. ПДВ. Балансоутримувач: КЗ „Ківерцівське 
РТМО”. Код ЄДРПОУ – 38856054.
Грошові кошти в розмірі 750,00 грн., що становить 10% від початкової ціни об’єкта 
аукціону (гарантійний внесок) та плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 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 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 “Во-
линський аукціонний центр” за вищевказаною адресою в робочі дні з 09.00.год. 
до 16.00. 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 
(м.Ківерці, вул.Філатова,6).

Інформація
Волинського аукціонного центру про оголошення конкурсу з відбору 

суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалеж-
ної оцінки майна, що належить територіальним громадам сіл, селищ, міст 

Волинської області в особі Волинської обласної ради
Назва об’єктів:
1.Автомобіль CHEVROLET CAPTIVA, 2008 р.в., державний № АС 00-76 АС.
2. Автомобіль ГАЗ 2705, 2004 р.в., державний № АС 51-90 АС
Балансоутримувач: КП Санаторій матері і дитини “Пролісок”.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єктів з метою їх відчуження шляхом 
продажу на аукціоні.  
Конкурс відбудеться 25.09.14р. об 11 год. за адресою: м.Луцьк, вул.Мельнична, 13. 
Кінцевий термін подання документів: 18.09.14р. Конкурсна документація по-
дається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться 
в конверті. Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, можна отримати 
за вищевказаною адресою.
Телефон для довідок (0332) 24-41-88, 24-20-65.


