
Нерухомість

Продам

  Однокімн.кв., р-н Київського майда-
ну, 2/2-пов. цегл. буд., 35/18/10.1 кв.м, 
автономне опалення, в дворі цегляний 
гараж, ділянка для городу, є підвал. 
(050) 4380485; (063) 8014360

  Обміняю. Трикімн.кв., 63 кв.м, в 
центрі м.Тернопіль + в дворі цегляний 
гараж на трикімн.кв. у Луцьку. (0332) 
727983; (050) 4381907  

  Двокімн.кв., в гуртожитку, терміно-
во, вул.Ковельська, 1. (066) 1433506

  Трикімн.кв., район просп.Собор-
ності, 1-й поверх, дев’ятиповерхового 
цегляного буд., капремонт, автономне 
опалення, можливість добудови. 
(050) 1354515, Володимир

  ТРИКІМН.КВ., ВУЛ.ГОРДІЮК, 3/5-
ПОВ. ЦЕГЛ. БУД., 63 КВ.М, Є КЛАДО-
ВА З КУХНІ, БОЙЛЕР, 2 БАЛКОНИ, 
ВЛАСНА КОТЕЛЬНЯ В БУДИНКУ, 
ПОРЯД ПАРК, СТАДІОН, ЗУПИНКА. 
(050) 4382770, ВЛАСНИК 

  Продам. Або обміняю Боратин, 
земельну ділянку 0.24га, 0.12га, при-
ватизовану, під житлову забудову, 
зручний доїзд, комунікації, є сусіди.  
(099) 7777718, Власник

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

  РОВАНЦІ, БУДИНОК НЕЗАВЕРШЕ-
НИЙ (Є МАТЕРІАЛИ НА ПЕРЕКРИТ-
ТЯ), ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА 0.12ГА. 
НЕДОРОГО ВІД ВЛАСНИКА. (067) 
3847774; (066) 5675505

  Смт.Сенкевичівка, будинок 
цегляний, земельна ділянка 0.15га, 
2 гаражі, льох, сарай, літня кухня, всі 
комунікації, зручний, асфальтований 
доїзд, ціна договірна, від власника. 
(050) 3787101

  Луцьк, р-н автостанції, вул.Львівська, 
частину будинку, 75 кв.м, всі комуніка-
ції, надвірні споруди. (096) 1920213 

  Кременець, вул.Хмельова, 6, буди-
нок цегляний, земельна ділянка 0.30га, 
поблизу траси Ковель-Луцьк, є літня 
кухня, сарай, хлів, льох, криниця, ціна 
за домовленістю. (098) 6446653

  Продам. Смт.Дубище, незавершений 
будинок, півтораповерховий, ціна 
за домовленістю. Терміново. (066) 
1433506

  Продам. Боратин, Луцького р-ну, зе-
мельну ділянку 0.20га,  усі комунікації. 
 (0332) 705296; (095) 6505728

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

  Богушівка Луцького р-ну, земельну 
ділянку 0.12га, під забудову, по сусід-
ству є світло, вода, асфальтований доїз, 
поруч ліс. (050) 7683233

  2КМ ВІД ЛУЦЬКА, ЛИПЛЯНИ, ВУЛ.
САНАТОРНА 62, БУДИНОК, ТРИ 
КІМНАТИ, ГАЗ, СВІТЛО 380В.  (050) 
2810682; (098) 2678020

  Дачний масив Діброва, земельну 
ділянку 0.06га, садок, огорожа, вода. 
(095) 1450042

  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

  Продам. Новий сучасний завер-
шений цегляний півтораповерховий 
п’ятикімнатний будинок, площею 
130/100/24, є камін-грубка, електро-
опалення, газ на вулиці, централі-
зоване водопостачання, Інтернет, 
асфальтований доїзд, Боратин, 2км від 
Луцька. (050) 3785562

Здам

  Візьму на квартиру двох хлопців, 
чесних, порядних, бажано студентів, 
без шкідливих звичок, Луцьк, 33-й 
квартал. (099) 6465730

  Здам кімнату для хлопців у власному 
будинку зі зручностями, Луцьк, р-н 
Київського майдану. (050) 8689248; 
(098) 5152496

  Здам. Кімнату в квартирі, поблизу 
ЗОШ №5. (099) 6499937; (097) 
9007181

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

Послуги

Супутникове телебачення. Продаж, 
гарантія, сервісне обслуговування. 
КОНДИЦІОНЕРИ - продаж, монтаж.  
(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 запчастин. 
(099) 0273489; (095) 3507374; 

(068) 0747490

Виготовлення м’яких меблів: 
куточки в зал та на кухню, канап, 
ліжок, за розмірами замовника. 
виїзд на заміри безкоштовний. 

www.mebli-lutsk.io.ua  ((098) 
0537895; (050) 6815777, Луцьк, 

ринок «Завокзальний», павільйон 
№26; ТЦ «Буратіно», 2-й поверх 

«Світ диванів»

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

контейнери, битовки, буд. вагончи-
ки, гаражі, блок-пости та ін. метало-

конструкції. Якісно, надійно, вчасно!!! 
(095) 7699473; (098) 9071417

  ВІДПОЧИНОК НА БЕРЕЗІ ЧОР-
НОГО МОРЯ, СМТ.ЗАТОКА, БАЗА 
ВІДПОЧИНКУ ЗІ ЗРУЧНОСТЯМИ. 
ПЕРЕВЕЗЕННЯ КОМФОРТАБЕЛЬ-
НИМИ АВТОБУСАМИ, ПРОЇЗД У 
ДВІ СТОРОНИ 450ГРН. ВАРТІСТЬ 
ПУТІВКИ 2460ГРН. ЛІЦ. АГ№587009, 
ВІД 22.06.2011Р. (0332) 724762; 
(099) 4811051; (096) 1556401

Усунення засмічень, видалення 
жиру, бруду та нальоту. Гарантія 

якості. (050) 7360805; (096) 
4996132

Автомото
 Фарбування та полірування авто, 

ремонт підвісок, двигунів, рихтуваль-
но-зварювальні роботи, ремонт після 
ДТП; ремонт електрообладнання, 
діагностика. (0332) 726246; (050) 
1761459

  Продам. Трактор Т-40АМ з поль-
ським плугом, 80000грн; причіп 
2ПТС-4, 20000грн. (098) 9600654; 
(099) 9156874

  Продам. Трактори.  (067) 3463013

Продам. Зернозбиральні ком-
байни, преспідбирачі та ін. с/г 

техніку під замовлення. Широкий 
асортимент запчастини до різної 
с/г техніки. (066) 5281360; (095) 

1703167

  Продам. Сівалку «Fiona» 2.5м, у від-
мінному стані, ціна за домовленістю. 
(067) 1259806; (050) 7145134

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

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

0834091

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

  Продам. Косарки роторні, кінні, 
грабарки, борони, копачки, культива-
тори, плуги, сівалки, обприскувачі, са-
джалки, тюкувальну преси. Комбайни 
картоплезбиральні «Анна», «Болько», 
«Карлик», «Грімме» та ін.  (050) 
2305189; (098) 0841006

Будівництво

Бутовий камінь, пісок, щебінь, 
відсів, цеглу червону, білу, чор-
нозем, землю на вимощування, 

цемент, гній; дрова, торфобрикет, 
торфокрихту, можна в мішках. 

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

  Продам. Дерев’яні шпали на буди-
нок. (0332) 757593; (067) 3329246

Свердловини, міні-башти, глибин-
ні помпи «під ключ». Бочки пласт-
масові 220л; «куби» 1000л. Плівка 

теплична 4-сезонна польського 
виробництва, шир.6, 8, 12м. 
(050) 6709075; (097) 4824071

 ПРОДАМ. ВАГОНКУ (СОСНА, 
СМЕРЕКА, ЛИПА, ВІЛЬХА, ДУБ), 
БЛОК-ХАУС, ФАЛЬШ-БРУС, ДОШКУ 
ДЛЯ ПІДЛОГИ, ПЛІНТУС, ОБНАЛІЧ-
КА, МОНТАЖНА РЕЙКА, КУТНИКИ. 
ЗАВЖДИ В НАЯВНОСТІ. (095) 
7699473; (098) 9071417

Цегла червона та біла, пісок, 
щебінь, відсів, керамзит, тор-

фобрикет, дрова, торфокрихта, 
чорнозем, грунт на вимостку. 

Вивіз будівельного сміття. (095) 
5355663; (097) 7516430

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

  Продам. Шифер б/в, холодильник, 
плиту газову, сучасний диван, стінку. 
(0332) 760753; (095) 8369530

  Продам. Пісок, щебінь, бутовий 
камінь, відсів, цеглу червону, білу, 
чорнозем, землю на вимощування, 
цемент, гній; дрова, торфобрикет, 
торфокрихту, можна в мішках. Вивіз 
будівельного 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. 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, достав-

ка. Цемент, щебінь, відсів. (099) 
4937752; (093) 7165575

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

Продам. Вагонку, дошку для 
підлоги, фальш-брус, блок-хаус, 
монтажну рейку. Доставка. Ви-

готовлення бесідок, дитячих май-
данчиків та ін. (066) 1922029

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

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

  Комплект дубових підвалин і лагів 
на дерев’яну хату; стовпчики дубові, 
букові, довж.2, 3, 4м, круглі, напівкру-
глі, квадратні на дерев’яну огорожу. 
(0332) 757593; (067) 3329246  

  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 20Х30Х60СМ, ХОРО-
ШОЇ ЯКОСТІ, ЦЕМЕНТ, ПІНОПЛАСТ 
ПОЛЬЩА, МІНВАТА. ДОСТАВКА, 
РОЗВАНТАЖЕННЯ. (063) 4777326; 
(050) 6891579; (096) 9905080

 НАДАЮ ПОСЛУГИ ПО КОПАННЮ, 
ЧИЩЕННЮ ТА РЕМОНТУ КРИНИЦЬ, 
ПРАЦЮЮ ШВИДКО, ЯКІСНО, Д/Р 
ПОНАД 200 КРИНИЦЬ. (095) 
6772326, ВАЛЕРІЙ

  Внутрішні та зовнішні роботи, робо-
ти з натуральним каменем, художній 
розпис, планування, утеплення будин-
ків. Кваліфікація та досвід роботи по-
над 10 років в Італії. (050) 2229650; 
(095) 9387424

Шпаклювання: стеля, стіни, під 
фарбу та під шпалери. Якість, 

досвід роботи. (099) 1062229, 
Сергій

 Шпаклюю стелі, стіни, відкоси, 
клею шпалери. (0332) 252391; (067) 
1259857

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

  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

Робота

На літній період для роботи на 
оз.Світязь потрібні: офіціанти, 

кухарі, працівники на викладку 
у супермаркет. Оплата праці до-

стойна. Проживання та харчу-
вання за рахунок фірми. (095) 

6185026

Потрібні: водій, кухар, бармен, 
офіціант, працівники на с/г робо-
ти, будівельники, у відрядження, 

хороші умови праці, наявність 
закордонного паспорту. (097) 

4712878; (050) 6986893

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

  Підбір персоналу на постійні основі 
в офіс. (095) 1894379

  Підприємсво запрошує на роботу 
вантажника  на гуртовий склад. 
(050) 9010554

  Потрібен офіціант, бармен в кафе. 
(0332) 242418 (Луцьк); (050) 7166177; 
(067) 3321609

  ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ У СА-
ЛОН КРАСИ МАЙСТРА-ПЕРУКАРЯ ТА 
МАЙСТРА МАНІКЮРУ ПЕДИКЮРУ 
(050) 9208000

  Потрібен водій кат.С, по Україні, з 
досвідом керування від 3-х років, на 
вантажний а/м, з/п за домовленістю. 
(095) 4221026

 НА РОБОТУ ПОТРІБЕН ПРОДА-
ВЕЦЬ З ДОСВІДОМ РОБОТИ, У ПРО-
ДУКТОВИЙ ПАВІЛЬЙОН М.ЛУЦЬК. 
(095) 5788852, ІГОР

  Візьму на роботу водіїв кат.С з 
досвідом, тракториста-екскаватор-
ника, токаря, автоелектрика. (050) 
2704727; (050) 1767116

  Запрошуємо на роботу: кухаря, мий-
ника посуду та технічного працівника, 
стабільна заробітна плата, Луцьк, вул.
Бойка, 2. (050) 1002751

  ВІЗЬМУ НА РОБОТУ ШВАЧОК ДЛЯ 
ПОШИТТЯ ВЕРХУ ВЗУТТЯ, (МОЖЛИ-
ВЕ НАВЧАННЯ).  (050) 9049114

 ПОТРІБНІ НА РОБОТУ ПРАЦІВНИ-
КИ БУДІВЕЛЬНИХ СПЕЦІАЛЬНОС-
ТЕЙ ТА ЕНЕРГІЙНІ ПІДСОБНИКИ БЕЗ 
ДОСВІДУ РОБОТИ. (066) 0903685

Потрібен двірник по обслуго-
вуванню прилеглої території 

торгового комплексу, з/п 2500грн. 
(066) 0289175

  Потрібні працівники на камене-
обробний завод: різальники та 
шліфувальники по каменю, з/п висока. 
(067) 5001381; (066) 8880442

  Робота в офісі, на постійній основі, 
можливий основний та додатковий 
дохід. (050) 5549419

  РОБОТА ЗА КОРДОНОМ. РОБОЧІ 
ЗАПРОШЕННЯ НІМЕЧЧИНА: ДО-
ГЛЯДАЛЬНИЦІ, БУДІВЕЛЬНИКИ; 
ПОЛЬЩА: ЗВАРЮВАЛЬНИКИ, 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

Фермер
  Продам. Корову, чорно-білої масті, 

вік 7років, тільна, Жорнище, Ківерців-
ського району. (095) 0453140; (067) 
3325380

  Продам. Корову молочної проди, 
2.5 роки, с.Сокиричі, Ківерцівського 
р-ну, 14000грн. (095) 5372227; (050) 
5166828

  Кому потрібні дрова? Самовируб. 
(050) 2627253; (097) 8416925

Різне
 ПРОДАМ. ТВЕРДОПАЛИВНІ КОТ-

ЛИ, Б/В, ВИРОБНИЦТВА ПОЛЬЩА, 
ВІД 10 ДО 40 КВТ. (050) 6985989; 
(067) 3615154

  Терміново, гуртом, секод-хенд, сор-
товка, Англія, 70% нових речей, 250кг, 
недорого. (050) 1411577

 ПРОДАМ. КОТЛИ НА ТВЕРДЕ 
ПАЛИВО (ТОРФОБРИКЕТ, ДРОВА, 
ЩЕПА ІН.) З ВЕНТИЛЯТОРОМ ПІД-
ДУВУ (НІМЕЧЧИНА) ТА ЕЛЕКТРО-
ННОЮ АВТОМАТИКОЮ (ПОЛЬЩА) 
15-200КВТ ТА БАННІ ПЕЧІ, МОЖЛИ-
ВЕ ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ 
ЗАМОВЛЕНЬ. (03379) 40218; (098) 
6831146; (067) 7011731

 ПРОДАМ. ДРОВА ТВЕРДОЇ ПОРО-
ДИ, ТОРФОБРИКЕТ, ТОРФОКРИХТУ, 
ЧОРНОЗЕМ, ЗЕМЛЮ НА ВИМОСТ-
КУ, ГНІЙ, ПІСОК, ЩЕБІНЬ. (095) 
5355663; (097) 7516430

  Дорого купуємо вторсировину 
(макулатура, стрейч-плівка, плівка 
ВТ, пластмаса). (0332) 285361; (063) 
5993185; (095) 0377091  

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

  Куплю. Меблі б/в, холодильник, 
газову плиту, шифер б/в, м’яку частину. 
(0332) 760753; (095) 8369530

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 

  КУПЛЮ РАДІОДЕТАЛІ, МОЖЛИВО 
НА ПЛАТАХ, ОСЦИЛОГРАФ, ЧАС-
ТОТОМІР, ГЕНЕРАТОР СИГНАЛІВ.  
(050) 5424961; (098) 9552205

  Куплю. Радіоприймач «Соні», «Пана-
сонік», б/в. (098) 9871424

  Втрачене свідоцтво про право влас-
ності на квартиру за адр: м.Луцьк, вул.
Рівненська, 5 квартира № 26, видане 
відділом реєстру житлового фонду  
луцької міської ради, на ім’я Рой Таїсії 
Іванівни, вважати недійсним.

«Держінформ’юст» оголошує про 
проведення електронних торгів 

з продажу предмету іпотеки: 
будівля А-1, заг.пл.186.8 кв.м,  за 

адресою: Волинська обл., м.Луцьк, 
вул.Боженка, буд.36, дата торгів: 

31.07.2015р. о 9:00 год, лот 80517. 
Дод. інформація https://torgi.

minjust.gov.ua

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

  Продам свинину за оптовими ціна-
ми.(095)8821965

Відомості.інфо
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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

У вартість системи входить твердопаливний котел потужніс-
тю 15 кВт, циркуляційний насос, група безпеки котла, розши-
рювальний бак.  Гарантія на котел - 30 місяців.

ОПАЛЮВАЛЬНА
СИСТЕМА 
на твердому паливі
від 9980 грн*

* Вказана ціна за обладнання без врахування монтажних робіт та матеріалів 
для здійснення монтажу (труб, арматури, димоходу, кріплень та інших 
супутніх матеріалів). Вказана ціна є приблизною та може змінюватись.

Тел. (066) 609-15-26
www.ecoheattechnology.com
mail: info@ecoheattechnology.com
Адреса: м. Луцьк, вул. Романюка, 1

Можливість оформлення 
зеленого кредиту та відшко-

дування до 20% вартості 
котельного обладнання по 

державних програмах 
енергозбереження

Також у продажу є велика кількість додаткового обладнання 
для оптимізації та здешевлення процесів опалення

РЕКЛАМА НА ПОШТІ – ЗАЯВИ ПРО СЕБЕ!!!
Усім фізичним та юридичним особам, яким необхідно надійно та оперативно 
проінформувати споживачів про послуги, товари, акції та інше, або розповсюдити 
листівки із зразками нової продукції чи будь-які рекламні листівки, Волинська 
дирекція Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта» 
пропонує скористатися послугою з розміщення та доставки реклами за вигідними 
тарифами:
безадресна доставка рекламно-інформаційних матеріалів: до абонентських 
поштових скриньок або через операційні вікна;
розповсюдження рекламних та інформаційних матеріалів вкладених видавцем у 
власні видання;
розміщення рекламно-інформаційних матеріалів у всіх відділеннях поштового 
зв’язку області.
Співпраця з підприємством поштового зв’язку – це гарантія того, що Ваша 
реклама знайде саме свого споживача.
За наданням інформації звертатись у відділ організації роздрібної мережі за 
адресою: м. Луцьк, вул. Кривий Вал,19 або телефонувати (0332) 72-54-09.

Волинська дирекція УДППЗ «Укрпошта»

Волинський аукціонний центр проводить аукціон з продажу майна,що 
належить територіальній громаді Ясенівської сільської ради 

Рожищенського району Волинської обласної ради в особі Ясенівської 
сільської ради:

Продавець — Ясенівська сільська рада Рожищенського району Волинської 
області, код ЄДРПОУ – 04332733.
лот І – Багаторічні насадження
Місцерозташування – с.Вітоніж Рожищенського району Волинської області.
Коротка характеристика: яблуневий сад – верба – 31 шт.; граб – 4 шт.; біла акація 
– 22 шт.; сосна – 10 шт.; липа – 50 шт.; береза – 57 шт.; осокора – 23 шт.; черешня – 5 
шт.; яблуня- 2104 шт. Разои – 2306 шт. 
Початкова ціна лоту – 66340,00 грн. без врахування ПДВ. 
Грошові кошти в розмірі 6634,00 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.
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 з 09.00.год. до 18.00. год. за 
місцем його знаходження.


