
Нерухомість

Продам

  Продам. Однокімн.кв. новобудова,  
вул.Травнева, поблизу Миколаївської 
церкви, заг.пл. 39 кв.м, 2/9-пов., зручне 
транспортне сполучення, автоном-
не опалення, лічильники: вода, газ; 
засклена лоджія, будинок цегляний, 
утеплений, високі стелі, металеві вхідні 
двері, стяжка, штукатурка, здача чер-
вень 2015р. Забудовник «Житлобуд-2». 
(050) 6415645

  КОВЕЛЬ, ОДНОКІМН.КВ., ВІД 
ВЛАСНИКА, МАЛОСІМЕЙКА, ВУЛ.
ВІДРОДЖЕННЯ, Р-Н СІЛЬМАШЗА-
ВОДУ, 23/12/5 КВ.М, ПІДВАЛЬНЕ 
ПРИМІЩЕННЯ, ВІКНА МЕТАЛО-
ПЛАСТИКОВІ, БАЛКОН ЗАСКЛЕНИЙ, 
450000ГРН, ТОРГ. (050) 3781329, 
ВІКТОР

  Однокімн.кв., м.Ківерці, вул.Залізнич-
на, заг.пл.21 кв.м.  (050) 8851110

  Двокімн.кв., вул.Лесі Українки, 1/2-
пов. цегл. буд., 38 кв.м, вис. стелі 3.5м, 
автономне опалення, ремонт. (0332) 
712099; (067) 3321386

  Трикімн.кв., вул.Ярощука, 81.3 кв.м, 
4/4-пов. цегл. буд., автономне опален-
ня.  (0332) 712099; (067) 3321386

  Трикімн.кв., в центрі міста, вул.Ваві-
лова, 66/39/8 кв.м, цегляний будинок, 
домофон, бойлер, лічильники, балкон 
металопластиковий, лоджія, метало-
пластикові вікна. (095) 7476930; (068) 
5741432

  Трикімн.кв., Луцьк, просп.Соборності 
34, 6/9-пов. пан. буд., заг.пл.64.8 кв.м, 
житлова 39 кв.м, кімнати: 17.1, 9.2, 12.7 
кв.м, вбиральня 0.9 кв.м, ванна 2.5 кв.м, 
коридор 8.9 кв.м, вбудовані шафи 0.5 
і 0.4 кв.м, лоджія 2.2 і 1.0 кв.м, ціна за 
домовленістю. (095) 8772688

  Трикімн.кв., просп.Соборності, 2/9-
пов. цегл. буд., можна в безвідсотковий 
кредит. (066) 7037555

  Луцьк, вул.Івана Франка, будинок 
4 кімнати, на два входи, гараж, хліви, 
тимчасівка, ділянка 0.05га або по-
ловину з 2-х кімнат. Можливий обмін 
на квартиру. (0332) 243749; (095) 
6255563

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

  Рованці, будинок незавершений (є 
матеріали на перекриття), земельна 
ділянка 0.12га. Недорого від власника. 
(067) 3847774

  Луцьк, поблизу цукрового заводу, 
будинок 4 кімнати, 100 кв.м, земельна 
ділянка 0.12га, є хлів, гараж, тимчасів-
ка, газ, криниця. (050) 5703171

Боратин, будинок 298 кв.м, неза-
вершене будівництво, земельна 
ділянка 0.25га. (096) 6359139; 

(098) 8905532

  Луцьк, масив Маяк, вул.Дубнівська, 
дачну ділянку 0.06га, є невеликий 
цегляний будинок, світло, вода, сад. 
(099) 6282420

  Баківці, будинок 110 кв.м, після ка-
премонту, нові прибудинкові споруди, 
двір вимощений бруківкою 340 кв.м, ді-
лянка 0.50га. Або обміняю на квартиру 
у Луцьку. (066) 4355082

  Луцьк, вул.Тарасова, половину 
будинку, євроремонт, гараж, земельна 
ділянка 0.05га, літня кухня. (050) 
5524607; (096) 4425800

  Піддубці, земельну ділянку 0.18га, 
приватизовану, асфальт, центр села, 
комунікації, поруч школа, садок. Недо-
рого. (099) 3170734

  Продам. Гараж в кооперативі 
«Центр», р-н вул.Винниченка, з підва-
лом, є світло, охорона, асфальтований 
доїзд, 75000грн. (068) 6348048; (066) 
3961884

  КУПЛЮ. Приміщення, будинки, 
ферми, склади та інше, під розбір, по-
стійно. (097) 1835007; (066) 9614999

Два рибні господарства 11га та 
25га, 25км від Луцька, стави за-
риблені 100%. Можливий обмін 

на автомобілі, розгляну варіанти 
+ є жилий будинок з вигодами. 

(096) 6359139

Здам

  Візьму на квартиру жінку чи 2-х 
дівчат, безлімітний Інтернет, поблизу кі-
нотеатру «Промінь», можна подобово. 
(0332) 243749; (093) 2133544

  Здам кімнату для дівчат, хлопців, від 
власника. (099) 6499937

  Здам. Однокімн.кв., подобово. 
(095) 5522586

  Здаю квартири подобово, є мангал, 
бесідка, автостоянка, звітні документи, 
р-н Теремно. (050) 2350880

Здам в оренду торгово-офісне 
приміщення просп.Молоді, 65 

кв.м, вихід на центральну вулицю, 
Інтернет, сигналізація, пожежна 
охорона, автостоянка, новий ре-

монт. Крім продуктового магазину 
та секонд-хенду. (050) 6415645

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

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

  Здам. Напівпідвальне приміщення 
поблизу ТЦ «Слон», нове, з ремонтом, 
120 кв.м, витяжка, автономне опален-
ня, сигналізація, 2 санвузли, можна під 
медицину, 90грн/кв.м, торг. (097) 
1611965 

Візьму в оренду приміщення (тех-
нічне, виробниче) в межах міста, 

70-150 кв.м, наявність електрики, 
води, каналізації, бажано опален-

ня. (050) 9201704

Послуги

Усунення засмічень, видалення 
жиру, бруду та нальоту. Гарантія 

якості. (050) 7360805; (096) 
4996132

Ремонт пральних машин-авто-
матів: «Сіменс», «Бош», «Індезіт», 

«Арістон», «Кайзер», «Ханса», 
«Ардо», LG, «Самсунг», «Занусі», 

«Електролюкс», AEG та ін. на дому, 
гарантія. Продаж запчастин. 
(099) 0273489; (095) 3507374; 

(068) 0747490

  Вантажні перевезення по 
місту, області, Україні: фури, рефи, 
ізотерми, евакуатор, зерновози, кран-
маніпулятор. Домашні, дачні, складські, 
офісні переїзди. (050) 6430345; (096) 
3469651

 Супутникове телебачення. Продаж, 
гарантія, сервісне обслуговування. 
КОНДИЦІОНЕРИ - продаж, монтаж.  
(0332) 285556; (066) 1980828

  Виконую магістерські, дипломні, кур-
сові, контрольні роботи з маркетингу, 
менеджменту, права, журналістики, 
документознавства, педагогіки та 
інших гуманітарних та соціальних дис-
циплін. Швидко та професійно. (050) 
9129641; (093) 8238901

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

  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»

Автомото

Продам авто ВАЗ 2115, 2006 р.в., 
об’єм двигуна 1,5 л.,пробіг 40 тис.
км. Легкосплавні диски, тоновані 

вікна, антикорозійна обробка кузова.
Гаражне зберігання. Ідеальний стан. 

(099)781-48-85

  ГБО. Встановлення газобалонного 
обладнання на а/м та його ремонт. 
(096) 0877321; (050) 3781081

Трактори Т-25, комбайни, сівалки, 
прес-підбирачі, саджалки, куль-

тиватори та ін. техніку, нову та б/в 
з Польщі. (067) 1253737; (099) 

0834091

  Зварювальні роботи. Ремонт ходової, 
розвал сходження, заміна ГРМ, масла 
і фільтрів. Форма оплати будь-яка. 
(099) 7541615; (067) 7473739

 ПРОДАМ. КОСАРКИ РОТОРНІ, КІН-
НІ, ГРАБАРКИ, БОРОНИ, КОПАЧКИ, 
КУЛЬТИВАТОРИ, ПЛУГИ, СІВАЛКИ, 
ОБПРИСКУВАЧІ, САДЖАЛКИ, ТЮКУ-
ВАЛЬНУ ПРЕСИ. КОМБАЙНИ КАРТО-
ПЛЕЗБИРАЛЬНІ «АННА», «БОЛЬКО», 
«КАРЛИК», «ГРІММЕ» ТА ІН.  (050) 
2305189; (098) 0841006

Будівництво

Продам. Пісок, щебінь, відсів, 
цеглу червону, білу, цемент, гній; 

дрова, торфобрикет, торфокрихту, 
чорнозем, землю на вимощуван-

ня. Вивіз будівельного сміття. 
(066) 8465604; (068) 7999678

та інші бетонні вироби і бетонна 
галантерея.

  Відходи деревини хвойних порід, 
у великій кількості (тирса та стружка 
від оциліндровики), для виготовлення 
брикетів або для опалення, 60грн/
куб.м. Самовивіз. (099) 7082353

Продам. Вагонку, дошку для 
підлоги, фальш-брус, блок-хаус, 

монтажну рейку. Доставка. (066) 
1922029; (067) 2740222

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

  Продам. Дошку для підлоги, вагонку 
(сосна, вільха, липа), плінтус, наличник, 
блок-хаус; бесідки, столи, лавки, пило-
матеріал обрізний, необрізний та ін. 
(050) 3785150

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

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

  Продам. Відсів, щебінь, бутовий 
камінь, пісок, цемент, цеглу червону, 
білу; дрова, торфобрикет, торфокрихту, 
чорнозем, жом, землю на вимощуван-
ня. Вивіз будівельного сміття. (099) 
7282934 

  Продам. Щебінь різних фракцій, 
відсів, пісок, цеглу, чорнозем. Можлива 
доставка, послуги самоскидом. (050) 
5299520; (096) 4296975

  Продам. Пісок, щебінь, відсів, камінь 
різних фракцій, цеглу білу та червону, 
дрова, гній, чорнозем, торф, землю на 
вимостку. Вивіз будівельного сміття. 
(050) 8063379; (096) 1963561

  Продам. Вапно, пісок, щебінь різних 
фракцій, цеглу червону, білу, відсів, 
чорнозем, глину,  землю на вимостку, 
торфокрихту, з доставкою, дрова, гній. 
Вивіз будівельного сміття, м.Луцьк. 
(050) 5396261

  Продам. Б/в цеглу, шифер, крокви, 
дошки, руберойд, бій бетону, метал, 
квадрати на вигрібну яму 3.3х3.3х1.2м 
(066) 3003911

  Продам. Пісок, щебінь, цеглу, бій 
цегли, бутовий камінь, відсів, глину, це-
мент, чорнозем, торфокрихту, торфо-
брикет, дрова, гній, землю на вимостку. 
Доставка в мішках. Вивіз будівельного 
сміття. (050) 6097986; (098) 9125884

 ПІДПРИЄМСТВО ПРОДАЄ ТА ЗДІЙ-
СНЮЄ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПІСКУ, ЩЕБНЮ 
ТА ВІДСІВУ, ВАНТАЖНИМИ АВТО-
МОБІЛЯМИ В/П 30ТОН. (0332) 
797578; (067) 3615920

Можливий самовивіз. АЕ№271264 
28.10.2013р. МЕРТУ. (095) 5106889

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

 ПРОДАМ. ЦЕГЛУ БІЛУ, ЧЕРВОНУ, 
ВІДСІВ, ПІСОК, КЕРАМЗИТ, ЩЕБІНЬ, 
ЧОРНОЗЕМ, ТОРФОКРИХТА, ГРУНТ 
НА ВИМОСТКУ, ДРОВА, ТОРФО-
БРИКЕТ. ДОСТАВКА ПО МІСТУ 
БЕЗКОШТОВНА, ВИВІЗ БУДСМІТТЯ.  
(066) 7100861; (063) 6151146

  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. 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

Бруківка вібропресована, 
сертифікована - виготовлення та 

багаторічний досвід професійного 
вкладання з вібротрамбовкою та 

«бобкатом». Низькі ціни, доставка. 
Цемент, щебінь, відсів. (099) 

4937752; (093) 7165575

 МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ ТА ПРОФНАС-
ТИЛ (ПОЛЬЩА, НІМЕЧЧИНА). ВОДО-
СТІЧНІ СИСТЕМИ, КОМПЛЕКТУЮЧІ 
ДО ДАХУ. ЗАМІРИ ТА ДОСТАВКА. 
(098) 7768836; (068) 7388692

  Продам. Щебінь різних фракцій, від-
сів, камінь, пісок, цеглу червону, білу; 
чорнозем, торф, земля на вимостку. 
Можлива доставка. Послуги самоски-
дами, 8, 15, 30т. (050) 5299520

  Свердловини на воду, вода «під 
ключ». Швидко та якісно. (096) 
3918453

  Свердловини на воду. Обслуговуван-
ня. Приямки, насоси, вода «під ключ». 
Якість гарантую. (095) 5755705

  Цілодобово: сантехнік, електрик, 
вантажник, зварювальник, будівель-
ник, столяр. Адекватні ціни, аварійний 
виїзд. (0332) 290901, 200391; (066) 
8891420 

  Дахи: ремонтуємо старі та пере-
криваємо нові, євроруберойдом, 
металопрофілем, шифером, ондуліном. 
Багатоповерхівки, балкони, лоджії, 
гаражі, магазини, контейнери. Гідро-
ізоляція приміщень. Гарантія, якість. 
(099) 5633807; (093) 0541571

 Муруємо вигрібні ями, вкладаємо 
каналізаційні труби, копаємо траншеї 
під них, повний комплекс робіт у при-
ватних будинках. (050) 5731580

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

  Заміна труб, лічильників, монтаж 
опалення, котлів, колонок, тепла підло-
га, водопровід, якість. Ліц.АА №068300, 
ВОДА. (0332) 231510; (050) 9071397

  Виконуємо покрівельні роботи усіх 
типів складності (металочерепиця. 
шифер, натуральна черепиця та ін.), 
зварювальні роботи. (095) 0684826, 
Сергій; (093) 8039681

  Всі види ремонтно-будівельних 
робіт, ціни помірні, якість гарантуємо 
(бетонні роботи, кладка блоків, цегли, 
покрівельні роботи, фасад, зварю-
вальні роботи). (093) 7014777; (066) 
9659918

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

 Мурую каміни, печі, барбекю, оздо-
блення, вкладаю дерев’яні підлоги, 
обшиваю вагонкою. (050) 3378455; 
(096) 4750392

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

  Виконуємо всі види ремонтно-
будівельних робіт: шпаклювання, 
вкладання плитки, ламінату, послуги 
електрика, сантехніка, фундаменти, 
дахи, огорожі всіх видів, бетонні сходи, 
утеплення фасадів та ін. внутрішні 
роботи. (099) 3355066; (067) 2899960 

Робота

Потрібні робітники на збір 
помідорів, огірків, грибів, пар-
ники, теплиці, м’ясний, рибний 
цех, ферми, будівельники, с/г 

робітники, догляд за садом, з/п 
висока, житло, харчування, візова 

підтримка надається, наявність 
закорд. паспорту. (066) 7466549; 

(096) 4932837, Ольга

 НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ В БАР ПО-
ТРІБНІ: ОФІЦІАНТ, КУХАР, ПОМІЧ-
НИК КУХАРЯ, ПОСУДОМИЙНИЦЯ, 
МУЗИКАНТ. (066) 4202097; (098) 
5814664; (066) 4202046

  Візьму на роботу в офіс порядну, ко-
мунікабельну людину. (050) 5549419

  Робота в офісі, гнучкий графік, без-
коштовне навчання , карєрний ріст, 
зростаючий дохід. Вимоги: відпові-
дальність, бажання працювати. (093) 
4907706; (067) 9807627 

  Потрібні на роботу, столяр-вер-
статник, муляр, ел/зварювальник, 
оздоблювальник-фасадник, електрик, 
муляр-штукатур. ПП «Бобер-Еліт».  
(0332) 789309; (097) 0490000

Дистриб’юційна компанія з парфу-
мерії та побутової хімії запрошує 

на роботу торгових представ-
ників,  з/п від 4000грн. (050) 

5007963; (068) 3375410

  С/г роботи, м’ясокомбінати, теплиці, 
парники, сезонні роботи. З/п висока, 
наявність закордонного паспорту, ві-
зова підтримка. (066) 0321909; (093) 
8317549

  РОБОТА ЗА КОРДОНОМ. РОБОЧІ 
ЗАПРОШЕННЯ НІМЕЧЧИНА, АНГЛІЯ: 
ДОГЛЯДАЛЬНИЦІ, БУДІВЕЛЬНИ-
КИ; ПОЛЬЩА: ЗВАРЮВАЛЬНИКИ, 
ВОДІЇ-ДАЛЕКОБІЙНИКИ, БУДІВЕЛЬ-
НИКИ, ОПІКУНКИ, С/Г РОБОТИ. ЛІЦ.
АВ 585191, 10.07.12Р., МСПУ. ((0332) 
723738 (ЛУЦЬК); (099) 6142874; 
(097) 4453925, ЛУЦЬК, ВУЛ.КАФЕ-
ДРАЛЬНА, 25

Потрібні працівники на обрізання 
дерев, сортування овочів, сухих 

кормів, теплиці, парники (помідо-
ри, огірки), птахоферми, допомога 

по кухні, візова підтримка, доїзд 
до роботодавця надається. (099) 

0000293; (097) 3113136 

  Робота. М’ясокомбінати (різні спеці-
альності, з/п висока), теплиці, сезонні, 
с/г роботи, водії кат.С. Е, будівельники 
різних спеціальностей, зварювальни-
ки, наявність закордонного паспорту, 
візова підтримка.  (050) 7325315; 
(096) 8708768

  Компанія оголошує набір персоналу 
для роботи в офісі. Робота в декількох 
напрямках. Гнучкий графік роботи. 
Можливий основний і додатковий до-
хід. (095) 0065023

  Візьму на роботу автоелектрика, 
токаря, екскаваторника-тракториста. 
(050) 5863682

Потрібні на роботу працівники для 
роботи у сільському господарстві, 
вахтовий метод, 14 днів через 14 
днів, з/п за домовленістю. (097) 

8313423; (050) 5285962

  С/Г ПІДПРИЄМСТВО З ВИРО-
ЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР 
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ НА ПО-
САДУ ВИКОНАВЧОГО ДИРЕКТОРА. 
ВИМОГИ: ОСВІТА С/Г НАПРЯМКУ, 
ВОЛОДІННЯ НІМЕЦЬКОЮ МОВОЮ. 
((067) 9312191, E-MAIL:AGROBIO.
DE@GMAIL.COM 

  Потрібен помічник (без вікових 
обмежень) для роботи в офісі, гнучкий 
графік, високий дохід, кар’єрний ріст, 
підтримка керівника, можливий до-
датковий дохід. (066) 9068889; (067) 
2695050

  Додатковий заробіток для активних, 
цілеспрямованих людей, в інформацій-
ній сфері. (063) 6125287

  Приваблива робота для молоді, в 
інформаційній сфері, декілька видів 
доходу. (066) 1714139

Фермер
  Продам. Кормовий буряк. (095) 

0909967

  Продам. Мінеральні добрива, 
мікродобрива, засоби захисту рослин, 
насіння, корм для тварин, с/г техніка. 
(095) 8966592; (067) 2406402

 ПРОДАМ. ТЕПЛИЦЮ РОЗІБРАНУ, 
СТАЦІОНАРНУ, МЕТАЛ ОЦИНКОВА-
НИЙ (ШВЕЛЕР, ТАВР, РИНВА), ЗАГ.
ПЛ.1ГА (130Т), ЦІНА 9ГРН/КГ. (050) 
9064703

Різне
  Продам свинину за оптовими ціна-

ми.(095)8821965

  Продам. Кухню, прихожу, ліжко одно-
спальне, стіл розкладний; телевізор 
«Філіпс»,  все б/в. (066) 7037555

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) 200221; (095) 4091285; 

(098) 5266032; (067) 6492168; (095) 
1264199 

Продам. Твердопаливні котли, б/в, 
виробництва Польща, від 10 до 40 
кВт. (050) 6985989; (067) 3615154

  Очищення води, продуктів харчуван-
ня новітнім приладом, повністю серти-
фікованим, гарантійне обслуговування. 
Детальна інформація за номером. 
(066) 1714139

  Купуємо вторсировину (макулатура, 
стрейч-плівка, плівка ВТ) за високими 
цінами. (0332) 285361; (063) 5993185; 
(095) 0377091  

  Куплю газові колонки б/в на за-
пчастини, можна в пошкодженому 
стані, а також прочищаю та промиваю 
газові колонки. (0332) 233304; (066) 
2177724

  КУПЛЮ РАДІОДЕТАЛІ, МОЖЛИВО 
НА ПЛАТАХ, ОСЦИЛОГРАФ, ЧАС-
ТОТОМІР, ГЕНЕРАТОР СИГНАЛІВ.  
(050) 5424961

«Держінформ’юст» оголошує про 
проведення електронних торгів 

з продажу предмету іпотеки: 
нерухоме майно, за адресою: 

Волинська обл., Луцький р-н, смт.
Торчин, вул.Маяковського, буд. 20. 

Дата торгів: 23.04.2015р. о 09:00 
год. Дод. інформація: https://torgi.

minjust.gov.ua лот 56618

  Загублений у м.Луцьку закордонний 
паспорт виданий на ім’я Мосіюк Я. В., 
прохання повернути за винагороду. 
(095) 8586855
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Прийом оголошень 
за телефоном 
(0332) 200-650

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

КУПУЄМО 
ДОРОГО 

МАКУЛАТУРУ, 
ПЛІВКУ, 

ПЛАСТМАСУ
(066)6835262

Інформаційне повідомлення ПАТ ДАК “НМАЦ” – філії “Волинський 
аукціонний центр”

Приватизовано шляхом продажу на аукціоні
Назва об’єкту:
1. частина нежитлового приміщення загальною площею  39,40 кв.м. 
Приватизовано фізичною особою за ціною 16900,00 грн., у т.ч. ПДВ – 2816,67 грн
Адреса об’єкту приватизації: Місцезнаходження  – вул.Набережна, 5, 
м.Берестечко, Горохівського району, 
Волинської області. 
Балансоутримувач: ДВТП „Волиньфармпостач”, код за ЄДРПОУ 01975330.

Волинський аукціонний центр проводить аукціон 
з продажу майна:  

лот І – автомобіль ВАЗ-2131, 1998 р.в. , державний № 555-11 ВК. 
Об’єм двигуна – 1600 см3, пробіг згідно показника одометра – 243879 км, колір 
– синій, тип – джип. Первісна вартість – 41730,00 грн., сума зносу – 41730,00 грн., 
залишкова вартість  – 0,00 грн. Технічний стан КТЗ: автомобіль в незадовільному 
технічному стані – двигун потребує ремонту, коробка передач – підвищений шум 
КПП, передня підвіска – потребує заміни, рульове управління – потребує ремонту, 
задня підвіска – потребує заміни, кузов – значна корозія кузова, салон – зношена 
обшивка сидінь, гальмівна система – не працюють ручні гальма, потребують 
заміни гальмівні колодки, гальмівні шланги непридатні до експлуатації, поеришки 
ходової системи – в неробочому стані, електрообладнання – акумуляторна 
батарея відпрацювала термін. Початкова ціна – 19701,15 грн. без врахування ПДВ.
Балансоутримувач: Управління соціального захисту населення Луцької РДА. Код 
ЄДРПОУ – 03192081. Грошові кошти в розмірі 1971,00 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 16.00 за адресою: 
м.Луцьк, вул.Мельнична, 13, тел. для довідок: (0332) 244-188. Ознайомитися з 
об’єктом продажу можна в робочі дні за місцем його знаходження: м.Луцьк, вул.
Ковельська, 55.

Волинський аукціонний центр проводить аукціон з продажу майна:
лот І – прінтер HP Designjet 30/130, 2008 р.в. 
Первісна вартість – 11383,33 грн., сума зносу – 11383,33 грн., залишкова вартість  
– 0,00 грн. Характеристика: часткове пошкодження елементів корпусу, відсутні дві 
верхні кришки та кришка лотка подачі паперу; непрацює друкувальна головка; 
непрацює податчик рулонного паперу; пошкодженні електрошнури. Початкова 
ціна – 7008,00 грн. в т.ч. ПДВ.
лот ІІ – станція підкачки чорнила НР, 2008 р.в. Залишкова вартість  – 0,00 грн. 
Характеристика: відсутні чорнила, протікає фарба.   
Початкова ціна – 384,00 грн. в т.ч. ПДВ.
лот ІІІ – електронна рулетка Leica Disto A6, 2008 р.в. Первісна вартість – 3775,00 
грн., сума зносу – 3775,00 грн., залишкова вартість  – 0,00 грн. Характеристика: 
рама – часткове пошкодження елементів корпусу, відсутня нижня кришка; 
електрообладнання – акумуляторні батареї несправні, відсутні електрошнури для 
заряджання, зарядний пристрій не працює; чохол для зберігання – відсутній.
Початкова ціна – 2410,80 грн. в т.ч. ПДВ. Балансоутримувач: КП „Луцькмістобуд”. 
Код ЄДРПОУ – 34649165. Грошові кошти в розмірі 701,00 грн. (лот №1), 39,00 
грн. (лот №2), 378,00 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 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. Ознайомитися з об’єктом 
продажу можна в робочі дні з 09.00.год. до 18.00. год. за місцем його знаходження 
(м.Луцьк, вул.Б.Хмельницького, 21).


