
Нерухомість

Продам

  Однокімн.кв., заг.пл. 36 кв.м, вул.
Гулака-Артемовського, 1, 4/5-пов. 
цегл. буд., хороший ремонт, ціна 
за домовленістю. (066) 3542104; 
(066) 5582825

  Новосілки Горохівського р-ну, бу-
динок цегляний 9х11м, усі зручності, 
ремонт, меблі, побутова техніка, є 
газ, вода, водяне та пічне опалення, 
колонка, надвірні цегляні споруди, 
вся техніка для обробітку землі, ціна 
за домовленістю. (095) 0018365; 
(098) 8404235

  Острожець, будинок двопо-
верховий, усі вигоди,  надвірні 
споруди, земельна ділянка, ціна 
за домовленістю. (095) 4669021; 
(093) 6933462

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

  Обміняю. Земельну ділянку не 
менше 0.10га у м.Луцьку на кварти-
ру. (050) 7732853

  Городок, 5км від с.Забороль, 
земельну ділянку 0.20га під за-
будову та 0.24 с/г призначення, все 
приватизовано, від власника, торг. 
Можливий обмін на а/м, розгляну ін. 
варіанти. (095) 5785390

  Луцьк, масив Маяк, вул.Дубнів-
ська, дачну ділянку 0.06га, є невели-
кий цегляний будинок, світло, вода, 
сад. (099) 6282420

  Боголюби, будинок з ремонтом, 
ділянка 0.185га, гараж, сарай. 
(066) 7451855; (068) 8488455

  Кременець, вул.Хмельова, 6, 
будинок цегляний, земельна ділянка 
0.30га, є літня кухня, сарай, хлів, 
льох, криниця, ціна за домовленіс-
тю. (098) 6446653

  Торчин, будинок цегляний, 120 
кв.м, усі вигоди, земельна ділянка 
0.12га, сад, огорожа, усі надвірні 
споруди, гараж, 2 сараї. (068) 
8488455; (066) 7451855

  Ківерці, будинок, шлаково-цегля-
ний, 85 кв.м, 4 кімнати, кухня, ванна, 
є газ, вода, земельна ділянка 0.06га, 
цегляний сарай, літня кухня. Влас-
ник. (066) 6437536; (096) 2464895

  Богушівка, земельну ділянку 
0.30га, є ставок, огороджена, літній 
будинок, вода, газ, поблизу річка, 
ліс. (066) 7451855; (068) 8488455

Здам

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

  Здам. Луцьк, будинок у приватно-
му секторі, 2 кімнати, усі комунікації. 
(0332) 760660; (095) 9267012 

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

В оренду виробничо-складські 
приміщення площею 100-600 
кв.м. Бокси для ремонту авто-
мобілів. Зручний доїзд, охоро-

на, ціна  від 10грн/кв.м.  (050) 
3782022

Здам в оренду приміщення 
під офіс або магазин площею 
100кв.м, просп.Соборності, 9. 
Сигналізація, ремонт. (050) 

0846222

Послуги

  Ремонт ходової, розвал сходжен-
ня. Зварювальні роботи. Форма 
оплати будь-яка. (099) 7541615; 
(098) 9481313

  Послуги бухгалтера, ведення бу-
хобліку підприємців та фірм. (066) 
0822595, Тетяна

 НАДАЮ ПОСЛУГИ ПО КОПАН-
НЮ, ЧИЩЕННЮ ТА РЕМОНТУ 
КРИНИЦЬ, ПРАЦЮЮ ШВИДКО, 
ЯКІСНО, Д/Р ПОНАД 200 КРИ-
НИЦЬ. (095) 6772326, ВАЛЕРІЙ

  Скошування трави, бур’янів, 
різної величини, обприскування 
гербіцидом від зілля (хімія за-
мовника). Порізка дров. Ел/зварю-
вання металоконструкцій (хвіртки, 
драбини та ін.) (066) 1468931; 
(096) 8754749

  Послуги весільного кортежу 
«Міцубісі-Паджеро», вагон, білий 
колір, шкіряний салон, великий люк. 
(050) 8483994

  Виготовлення, реставрація м’яких 
меблів, матраців, переробка форми 
за каталогом.  (0332) 240275; (050) 
9209673

Супутникове телебачення. Про-
даж, гарантія, сервісне обслугову-
вання. КОНДИЦІОНЕРИ - продаж, 

монтаж.  (0332) 285556; (066) 
1980828

  Пам’ятники! Виготовлення, 
встановлення, оформлення. З 
мармурової крихти та натурального 
каменю. Доставка безкоштовна. 
(095) 1285106; (098) 5022024; (099) 
2620282, Луцьк, вул.Рівненська, 54/5, 
ПОГ «Меморіал-Груп»

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

Усунення засмічень, видалення 
жиру, бруду та нальоту. Гарантія 

якості. (050) 7360805; (096) 
4996132

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

Виготовляємо: дачні будинки, 
каркасні бані, кіоски, павільйо-
ни, контейнери, битовки, буд. 
вагончики, гаражі, блок-пости 

та ін. металоконструкції. Якісно, 
надійно, вчасно!!! (095) 7699473; 

(098) 9071417

Автомото

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

(066) 8701542 

   Продам. Комбайни зернозби-
ральні: «Вольво», «Клаас», «Джон 
Дір», MF та інші; прес-підбирачі; 
картоплезбиральні комбайни, на 
замовлення з-за кордону, доставка 
по Україні. (050) 1849978; (098) 
7421737

  Продам. Комбайн зернозбираль-
ний FARH-66, в робочому стані, 
недорого. (050) 4382284

  Продам. Косарку тракторну, на-
вісну, сегментну, шир. захвату 2м. 
(096) 6142117

  Продам. Трактор Т-16 1989р., 
нефарбований; Т-40, 1985р.; до Т-40 
двигуни та трансмісія після капре-
монту та ін. Можлива доставка. 
(066) 0278892; (096) 2928247

Трактори Т-25, комбайни, сівал-
ки, прес-підбирачі, саджалки, 

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

(099) 0834091

Будівництво

Продам. Бутовий камінь, чор-
нозем, землю на вимощування. 
пісок, щебінь, відсів, цеглу чер-
вону, білу, цемент, гній; дрова, 

торфобрикет, торфокрихту. Ви-
віз будівельного сміття. (066) 

8465604; (068) 7999678

  Продам. Дошку для підлоги, ва-
гонку (сосна, вільха, липа), плінтус, 
наличник, блок-хаус; бесідки, столи, 
лавки, пиломатеріал обрізний, нео-
брізний та ін. (050) 3785150

Послуги бобкетом: земельні 
роботи, планування території, 

розвантаження піддонів наван-
тажування сипучих матеріалів 

(095) 1155068

 ПРОДАМ. ВАГОНКУ (СОСНА, 
ВІЛЬХА), БЛОК-ХАУС, ФАЛЬШ-
БРУС, ДОШКУ ДЛЯ ПІДЛОГИ. 
ЗАВЖДИ В НАЯВНОСТІ. (095) 
7699473; (098) 9071417

  Продам. Пісок, щебінь, цеглу, 
чорнозем, бутовий камінь, землю 
на вимостку та ін. будматеріали з 
доставкою. (050) 6984495; (068) 
0595893

 ПРОДАМ. КАМІНЬ ПРИРОД-
НИЙ: РІЧКОВИЙ, ПІЩАНИК, 
АНДЕЗІТ, КВАРЦИТ, ПЛИТКУ, 
СОЛОМКУ, ГАЛЬКУ, ФОРМАК, 
КРИХТУ, ВАЛУНИ, ШАШКУ, БУТ, 
МОРСЬКУ ГАЛЬКУ; ЛАКИ ТА ПРО-
ПІТКИ ДЛЯ КАМЕНЮ, ВНУТРІШ-
НІХ ТА ЗОВНІШНІХ РОБІТ.  (067) 
7531556; (095) 8414490

  Здам. В оренду будівельне 
риштування. (098) 9871424; (098) 
9871425

Продам. Цеглу червону, нову 
з доставкою, помірні ціни, 

можливе вивантаження. (066) 
9615533; (068) 8707545

Бруківка вібропресована, сер-
тифікована - виготовлення та 

багаторічний досвід професій-
ного вкладання з вібротрам-

бовкою та «бобкатом». Низькі 
ціни, доставка. Цемент, щебінь, 

відсів. (099) 4937752; (093) 
7165575

  Продам. Брус дубовий, 14х14, 
12х12, 10х10, довж. 2, 3 та 4м; шпали 
залізобетонні під фундаменти 
(огорожі); металеві та азбестоце-
ментні труби. (0332) 757593; (067) 
3329246

  Продам. Камінь бутовий, цеглу, 
піноблоки, клей, цемент, щебінь 
різних фракцій, відсів, пісок, торф, 
чорнозем, землю на вимощування. 
(096) 4296975; (050) 5299520

БЛОКИ БУДІВЕЛЬНІ (стінові, для 
огорожі, перестінні, «рваний 
камінь»), цеглу «рваний ка-

мінь», бруківку, залізобетонні 
огорожі, бетонні каналізаційні 

люки, сходи та інші бетонні 
вироби. Постійно куплю піддо-
ни, 80х120см. (0332) 290078 

(Луцьк); (050) 3780078; (098) 
0800078

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

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

  Продам. Металочерепицю, 
металопрофіль, від виробника, 
повна комплектація даху, низькі 
ціни. Заміри, кошторис, доставка 
безкоштовна. (050) 7015157; (068) 
0274679

  Продам. Металочерепицю, про-
фнастил, «Ruukki Finnera», «Syper 
Katepal», повна комплектація даху. 
Заміри та доставка.  (096) 7458757

  Продам. Піноблоки 20х30х60см, 
хорошої якості, цемент. Доставка, 
розвантаження. (063) 4777326

  Продам. Червону цеглу б/в, малий 
шифер 1.2х0.7м, б/в; бій цегли. 
(097) 1835007; (066) 9614999

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

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

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

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

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

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

 МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ ТА ПРО-
ФНАСТИЛ (ПОЛЬЩА, НІМЕЧ-
ЧИНА). ВОДОСТІЧНІ СИСТЕМИ, 
КОМПЛЕКТУЮЧІ ДО ДАХУ. 
ЗАМІРИ ТА ДОСТАВКА. (098) 
7768836; (068) 7388692

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

 ПРОДАМ. ЦЕГЛУ БІЛУ, ЧЕРВО-
НУ, ВІДСІВ, ПІСОК, КЕРАМЗИТ, 
ЩЕБІНЬ, ЧОРНОЗЕМ, ТОРФО-
КРИХТА, ГРУНТ НА ВИМОСТКУ, 
ДРОВА, ТОРФОБРИКЕТ. ДОСТАВ-
КА ПО МІСТУ БЕЗКОШТОВНА, ВИ-
ВІЗ БУДСМІТТЯ.  (066) 7100861; 
(063) 6151146

  Продам. Відсів, щебінь різних 
фракцій, пісок дрібний та крупний, 
цегла біла та червона, глина, керам-
зит, чорнозем, торфокрихту, дрова, 
вугілля, від 1т до 35т. Вивіз сміття. 
(050) 1566665; (067) 3618487

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

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

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

  Свердловини на воду, насоси, 
обслуговування. (067) 3326421; 
(050) 2742458

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

 Штукатурення, шпаклювання, кле-
єння шпалер та ін. (050) 8874337, 
Галина

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

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

Шпаклюю стіни та стелі. 
Вкладання керамічної плитки. 

(066) 6245694

  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

  Візьму на роботу водія-далеко-
бійника, поїздки за кордон. (050) 
5524607; (096) 4425800

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, ві-

зова підтримка надається, наяв-
ність закорд. паспорту. (066) 
7466549; (096) 4932837, Ольга

  В продовольчий магазин Луцька 
потрібен продавець. Вимоги: досвід 
роботи з ваговими товарами та 
бухгалтерською програмою 1С. 
(050) 8608406

  Корпорація Snack Production 
шукає торгового представника з/без 
авто, з/п від 5000грн та вантажника-
комплектувальника продукції (чіп-
си, сухарики, крупи), з/п 2100грн. 
(095) 0584881 

  Потрібен на роботу водій-вантаж-
ник. (050) 7075157; (050) 1065649

  Робота в офісі для молоді та 
студентів. (097) 7157307

  Робота. М’ясокомбінати (різні 
спеціальності, з/п висока), збір по-
луниці, черешні, вишні, с/г роботи, 
водії кат.С. Е, будівельники різних 
спеціальностей, наявність закор-
донного паспорту, візова підтримка.  
(050) 7325315; (096) 8708768

  Робота в офісі без вікових об-
межень, можливий основний та 
додатковий дохід. (050) 5549419

  Візьму на роботу в автомай-
стерню зварювальника, розгляну 
пропозиції співпраці спеціалістів 
по ремонту авто (є вільні площі). 
(099) 7541615; (098) 9481313

  Візьму на роботу в’язальницю 
на промислові машинки, м.Луцьк. 
(099) 4514313

  Робота в офісі декілька напрям-
ків діяльності, можлива часткова 
зайнятість та отримання офіційного 
доходу. (067) 3601314; (050) 
9200495 

  Потрібні на роботу бармен, повар, 
прибиральник, офіціант. (050) 
1542065

  Потрібен на роботу працівник 
на постійній основі (зварюваль-
ник, підсобник) для виготовлення 
дерев’яних та металевих конструк-
цій. (098) 9071417

  Робота в офісі, без вікових об-
межень, гнучкий графік, стабільний 
дохід. (099) 7639579

  РОБОТА ЗА КОРДОНОМ. РОБО-
ЧІ ЗАПРОШЕННЯ НІМЕЧЧИНА: 
ДОГЛЯДАЛЬНИЦІ, БУДІВЕЛЬ-
НИКИ; ПОЛЬЩА: ЗВАРЮВАЛЬ-
НИКИ, ВОДІЇ-ДАЛЕКОБІЙНИКИ, 
БУДІВЕЛЬНИКИ, ОПІКУНКИ, С/Г 
РОБОТИ ТА ІН. ЛІЦ.АВ 585191, 
10.07.12Р., МСПУ. ((0332) 723738 
(ЛУЦЬК); (099) 6142874; (097) 
4453925, ЛУЦЬК, ВУЛ.КАФЕ-
ДРАЛЬНА, 25

  Візьму на роботу водія «Мерседес 
-814» (без спалки)  для поїздок у 
постійні відрядження за кордон. 
(050) 3398350, 9.00-18.00

  Потрібна прибиральниця в при-
ватний будинок, 1 раз на тиждень, 
оплата 200грн/день. (050) 
4384845

На літній період з 10.06 по 31.08, 
в супермаркет на оз.Світязь 

потрібні касири, кухарі, мене-
джери торгового залу. Оплата 

праці достойна. Проживання та 
харчування за рахунок фірми. 

(095) 6185026

  Візьму на роботу водія-вантаж-
ника кат.В, С, з/п від 2000грн та зав.
складом, з/п від 1700грн. (095) 
1518031

Візьму на постійну або тимчасо-
ву роботу ШВАЧКУ з досвідом 

роботи на промисловому швей-
ному підприємстві у м.Луцьк. 
(0332) 728261, 9.00-17.00; 

(050) 5395421

  На постійну роботу потрібні 
офіціанти, кухарі, прибиральниця. 
(096) 5890333

Робота в Польщі. Терміново!  
Збирання полуниці та інше. 

Візова підтримка, доїзд. Ліц.АЕ 
№637143 від 09.04.2015р., ДСЗ. 
(050) 8402281; (067) 8318540

 ПОТРІБНІ НА РОБОТУ ШИНО-
МОНТАЖНИКИ ВАНТАЖНИХ А/М. 
(050) 1849595; (067) 9297744

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

Для роботи в барах на літній 
період з 10.06 по 31.08, на 

оз.Світязь потрібні офіціанти, 
кухарі, посудомийниця. Оплата 
праці достойна. Проживання та 
харчування за рахунок фірми. 

(095) 6185026

Потрібні працівники на сор-
тування овочів, сухих кормів, 
теплиці, парники (помідори, 

огірки), птахоферми, допомога 
по кухні, візова підтримка, до-
їзд до роботодавця надається. 
(099) 0000293; (097) 3113136 

Фермер

  Продам. Саджанці голландської 
малини. (0332) 757593; (067) 
3329246

Шукаємо заготівельників для 
співпраці. (0332) 784920; (068) 

2333313; (050) 4373212 

Куплю цвіт бузини.  (050) 
5198388

  Продам свинину за оптовими 
цінами.(095)8821965

Різне

М’які та корпусні меблі на 
замовлення: дивани, куточки, 
кухні, шафи купе, вітальні, ди-

тячі, офісні меблі. Розробляємо 
декілька проектів на Ваш вибір. 

Замір, монтаж та доставка 
безкоштовно. (097) 1661081; 

(099) 0914626

  Продам. Меблі нові, Білорусь: 
спальні, ліжка, дитячі. (0332) 
240275; (050) 9209673

  Куплю. Вагончик, в-ва Луцько-
го автозаводу або кунг. (0332) 
757593; (067) 3329246

  Продам. Гуртом та великим 
гуртом натуральні шкіряні куртки 
(секонд). прямі поставки з Європи, 
без посередників. Дешево. (063) 
4481484; (099) 7615116

  КУПЛЮ РАДІОДЕТАЛІ, МОЖ-
ЛИВО НА ПЛАТАХ, ОСЦИЛО-
ГРАФ, ЧАСТОТОМІР, ГЕНЕРАТОР 
СИГНАЛІВ.  (050) 5424961; (098) 
9552205

  Куплю. Радіатори чавунні, б/в; 
трубогин, бурякорізку, млин на 220 
або 380Вт. (050) 6446840; (096) 
1292588

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

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 

Ліц. АВ №611361 від 17.10.12р.; 
АЕ271098 від 19.06.13р., МЕРТУ.  
(096) 9551174; (095) 5163979, 

Луцьк, вул.Індустріальна, 12-б та 
представництва по області
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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

Волинський аукціонний центр проводить аукціон з продажу майна:
лот І – автомобіль ВАЗ-21061, 1995 р.в. , державний № 0364 ВНВ. 
Об’єм двигуна – 1452 см3, пробіг згідно показника одометра – 42940 км, колір – 
білий, тип – седан. 
Технічний стан КТЗ: автомобіль частково несправний, потребує поточного 
ремонту.  Двигун – в задовільному стані; коробка передач – підвищений шум 
КПП; передня підвіска – в задовільному стані; рульове управління – потребує 
тех.обслуговування; задня підвіска – в задовільному стані; салон – зношена 
обшивка сидінь; електрообладнання – відсутній електросигнал і робота віконних 
двірників, акумуляторна батарея відпрацювала термін експлуатації; гальмівна 
система – в задовільному стані; покришки ходової системи – в задовільному стані.    
Початкова ціна – 20887,00 грн. без врахування ПДВ.
Балансоутримувач: Грем’яченська сільська рада Ківерцівського району. Код 
ЄДРПОУ – 04333678.
лот ІІ – автомобіль ЛуАЗ-969М, 1993 р.в. , державний № 0775 ВК. 
Об’єм двигуна – 1200 см3, колір – сірий, тип – легковий джип. 
Технічний стан КТЗ: автомобіль знаходиться в неробочому стані.  Потріскані скати 
коліс, відсутній акумулятор, тент має дірки, кузов ржавий, сидіння потріскані, 
двигун комплектований, але не запускається, диски коліс ржаві.     
Початкова ціна – 7284,00 грн. без врахування ПДВ.
Балансоутримувач: Поліська сільська рада Старовижівського району. Код ЄДРПОУ 
– 0725084001.
Грошові кошти в розмірі 2089,00 грн. (лот №1), 729,00 грн. (лот №2), 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’єктами продажу можна в робочі дні з 09.00.год. до 18.00. год. 
за місцями їх знаходження.


