
Візьму на постійну або тимчасову 
роботу ШВАЧКУ з досвідом роботи 

на промисловому швейному підпри-
ємстві у м.Луцьк.  (0332) 728261, 

9.00-17.00; (050) 5395421

Фермерське господарство "АКО" 
запрошує на сільськогосподарські 

роботи: збір картоплі, столового 
буряка, капусти, житлом та харчу-

ванням забезпечуємо, с.Острожець. 
 (099) 7366720; (067) 3611388

  Пропоную роботу менеджера з 
рекламних послуг. Вимоги: досвід роботи 
від 2-х років, знання дизайнерських 
програм, креативність.  (050) 1677852, 
Ігор Борисович

Підприємство запрошує на постійну 
роботу в лісопильний цех перспек-
тивних молодих людей. Офіційне 

працевлаштування, з/п за домовле-
ністю.  (050) 3746650, Тетяна

  На роботу у виїздний ляльковий театр 
потрібні молоді люди, з/п від 2000грн + 
відрядження та адміністратори, робота 
на дому.  (096) 9051734

Візьму на роботу продавця у ме-
блевий магазин, бажано з досвідом 

роботи.  (050) 3781718; (096) 
6582385

Різне
  Продам тільну корову, вік 8 років.  

(093) 0813143

  Продам. Корову дійну, терміново, недо-
рого, с.Малий Окорськ.  (097) 2678380

  Продам козу первістку, 1.5 року.  
(0332) 265176; (099) 2616772

  Продам. Поросят в'єтнамських, 
гібридів дикого кабана, великої білої, сви-
номатки. Можливий обмін на фуражне 
зерно. Куплю картоплю, будь-яку, фураж-
ну.  (050) 3398560; (093) 4455931

  Продам. Бочки пластмасові, харчові, 
120, 200, 1000л - куби. Плівку тепличну 
4-, 6-сезонна, польського виробництва 
6, 8, 12м; агроволокно.   (0332) 780189 
(Луцьк); (050) 6709075

  Продам коляску зимово-літню, сіро-ро-
жеву, у хорошому стані.  (050) 9040849

  Продам. Комп'ютери та ноутбуки за 
дуже низькою ціною.  (066) 5240029

  Продам. Ай-пет 32Гб+4G модем, новий 
в упаковці, на гарантії, 6500грн. Ай-пет 
16Гб+4G модем, новий в упаковці, на 
гарантії, 5800грн. Можлива доставка на 
замовлення будь-якої модифікації.  
(050) 5193235; (093) 9182450

МЕБЛІ під замовлення, НЕДОРОГО. 
Ліжка дорослі та дитячі, дерев'яні. 
 (095) 8288150; (066) 3504745

  Продам меблі б/в: прихожу світлого 
кольору, 1000грн; м'яку частина, бордо-
вого кольору, 800грн.  (067) 263649; 
(050) 3784880

  Продам. Дитяче ліжко, дерев'яне Італія, 
1150грн. Телевізор LG, чорного кольору, 
в чудовому стані, діаг.54, 600грн. Ноутбук 
"DELL".  (099) 6373869

  Продам. Коляску літню б/в 100грн, 
коляску зимово-літня "Вікі", б/в, 450грн; 
коляска-трансформер, зимово-літню 
"Boby design", б/в, імпортна, у хорошому 
стані, 700грн;м підігрівач дитячих пляше-
чок, новий.  (050) 8137267

   Продам. Меблі б/в: кухня 400грн, 
прихожа 400грн, дитяча 600грн.  (095) 
2067540

Куплю дрова твердих порід дерева, 
100куб.м.  (066) 4963220; (067) 

3348810 

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 

  Куплю підшипники.  (050) 0398664

копії з витягу Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб; завірена 

копія звіту про фінансові результати 
претиндента, з урахуванням кредит-
ної та дебіторської заборгованості 

за останній рік.  (0332) 773111

  Незалежна православна релігійна гро-
мада «Христового Воскресіння» оголошує 
літній збір пожертв для нужденних (одяг, 
продукти харчування, гроші). Пожертви 
збираються у неділю, 26 серпня 2012 
року, з 8.00 до 12.00 години за адресою: 
м. Луцьк, вул. Зв’язківців,1. (0332) 
740404; (096)-2901777.
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Працівники МНС врятували 
з пастки лелеку
Птах заплутався в проводах на одному з дачних 
масивів Володимир-Волинського району. На 
місце події виїхали працівники чергової варти 
державної пожежно-рятувальної частини №7 
м. Володимира-Волинського. Лелека висів униз 
головою, оскільки зачепився за кріплення дротів 
електричного стовпа. Після знеструмлення 
електроопори бійці МНС за допомогою пожежної 
автодрабини зняли птаха на землю. Пораненого 
білого бузька віддали до рук ветеринарів.

В Іваничах 
відремонтували дитячу 
музичну школу
Замінено старі дерев’яні вікна та двері на 
нові пластикові, а також оновлено фасад 
приміщення. На ці роботи з районного бю-
джету спрямовано 140 тисяч гривень. Зараз 
у музшколі навчається 130 учнів, працює 12 
викладачів. У ній функціонує три відділи за 
напрямками навчання: теоретично-духо-
вий, струнно-фортепіанний і народний.
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Шукаючи шляхів додаткового напо-
внення міської казни, руки чинов-
ників дійшли до рекламних агенцій. 
Працювали собі луцькі рекламісти 
спокійно, аж поки не надумало 
управління розвитку підприємни-
цтва спільно з КП «Луцькреклама» 
підняти вартість розміщення 
зовнішньої реклами. І не на якісь 
там кілька гривень, а у добрих два 
рази. Рекламники кажуть, що такий 
різкий ріст цін, по-перше, змен-
шить попит на зовнішню рекламу, 
а по-друге, змусить задуматися, чи 
взагалі потрібен такий бізнес місту.

Причин, через які можна чинити 
такий фінансовий тиск на рекламні 
агенції, на думку чиновників, де-
кілька. Начальник управління роз-
витку підприємництва та реклами 
Олександр Козлюк переконаний, 
що рекламники місцевого розливу 
гребуть гроші чи не лопатами, тому 
стверджує, що рентабельність їхньо-
го бізнесу складає 300-400%. 

А тут іще з’ясувалося, що поря-
док, який визначає плату за користу-
вання місцями розміщення об’єктів 
зовнішньої реклами, не переглядав-
ся цілих шість років. Аби надолужи-
ти втрачене, згадане управління за 
пропозицією «Луцькреклами» ви-
рішило взяти до уваги те, наскільки 
зріс індекс інфляції за ці роки. Так, 
1,82 і є тим заповітним числом, на 
яке збираються помножити вартість 
розміщення рекламної продукції на 
білбордах і сітілайтах для операто-
рів.

Крім того, пан Козлюк «озброїв-
ся» ще одним, на його думку, ваго-
мим аргументом.

— Якщо взяти до уваги статис-
тику по інших містах України, на-
приклад, Івано-Франківську, Тер-
нополі чи Одесі, то у порівнянні з 
Луцьком в цих обласних центрах у 
два, а в Одесі — в три рази більші 
ціни на зовнішню рекламу. В Одесі 
платять 1237 гривень, в Івано-Фран-
ківську — 734, у Тернополі — 729, у 
Житомирі — 600 гривень. За розмі-
щення двостороннього наземного 

щита розміром три на шість метрів 
у Луцьку беруть у середньому 344 
гривні щомісячної плати. Через це 
програють громада та міський бю-
джет, оскільки не відбувається на-
повнення міської казни, — повідав 
чиновник.

Представники рекламних фірм 
та агенцій не в захваті від такого 
ходу міркувань. 

— Повірте, ми не живемо в шо-
коладі й хочемо забезпечити своє 
існування на зиму, на січень-лютий, 
які в усіх рекламістів є кризовими. 
Ми не хочемо бути в ямі, — каже 
бізнесмен Павло Циплюк.

І про жодні 400% рентабельнос-
ті, як стверджують рекламісти, годі 
й говорити. Враховуючи специфіку 
регіону, щити продаються максимум 
за півтори тисячі гривень. І це, як 
з’ясувалося, у кращому разі, бо біль-
шість працює за 500-700 гривень за 
штуку в звичайний, не передвибор-
чий, період. Крім того, луцькі ре-
кламні агенції практично не мають 
доступу до крупних рекламодавців, 
наприклад, до мобільних операто-
рів. 

Виходить, що коефіцієнт 1,8, на 
який «Луцькреклама» хоче збіль-
шити вартість зовнішньої реклами, 
покладуть на плечі скромного луць-
кого бізнесу, який не завжди може 
потягнути навіть ті ціни, які є зараз. 

— Переглядати ціни треба з 
розумом, так, щоб і бюджет не по-
страждав, і оператори не повтікали 
з ринку. У кризовий 2008 рік напо-
внюваність по місту була 20%, і це 
завдяки тим операторам реклами, 
які мали доступ до мережевих аген-
тів. Місцеві рекламодавці мовчали, 
щити стояли обдерті, дебіторська 
заборгованість була страшенна. Да-
вайте не призводити до такої ситу-
ації знову, — наголошує рекламіст 
Юлія Кухарчук.

За словами начальника відділу 
контролю за розміщенням зовніш-
ньої реклами КП «Луцькреклама» 
Олексія Гальченка, зараз, коли роз-
горнулася активна передвиборча 
кампанія, в обласному центрі один 

щит вартує як мінімум дві з полови-
ною тисячі гривень і його ще треба 
добре пошукати.

«Відомості» вирішили переві-
рити, скільки насправді коштує роз-
міщення реклами. Телефонуємо до 
львівського оператора рекламного 
ринку, якому в Луцьку належить 
більш як чотири десятки щитів. 
Він по праву вважається крупним 
оператором у нашому місті, якщо 
зважати на те, що у Луцьку загалом 
нараховується трохи більше як 380 
білбордів. Бізнесмен розповів, що 
вільні щити з’являться уже після 
виборів, і не приховує, що ціни на 
цей період виросли. Політичні сили 
платять за один білборд 1700-1800 
гривень, комерційні структури — 
1300 гривень. Після виборів ціни, за 
словами рекламіста, вирівняються 
та для усіх рекламодавців коливати-
муться в межах 1300 гривень.

— Так, зараз вибори, в цей пе-
ріод ми заробимо, але цими грішми 
перекриємо видатки за попередній 
період роботи. Проаналізуйте, чи 
використовувалися щити в минулі 
місяці. Вони не продавалися, а гроші 
за них треба віддати, — поскаржи-
лася луцький підприємець Світлана 
Свирида.

У відповідь на такі зауваження 
чиновники знизують плечима, мов-
ляв, нічого вам жалітися, адже коли 
діло доходить до розміщення со-
ціальної реклами, то щитів відразу 
немає.

Апелюють вони і до того, що 
за минулий рік в обласному центрі 
було встановлено 26 конструкцій, а 
за півроку 2012-го — 32 щити. 

— Реклами, як бачимо, менше 
не стає, — зауважив Олександр Коз-
люк.

Натомість луцькі бізнесмени 
припускають, що їх затискають у 
лещата спеціально, аби, як наголо-
сив один із рекламістів, «викинути з 
ринку» та викупити їхні площі. «До 
мене вже дзвонили з пропозицією 
купити бізнес», — зауважив він.

Ірина КОСТЮК

Реклама з білбордів може зникнути

Даішники виявили 168 ящиків контрабандних цигарок

Поблизу державного кордону з 
Республікою Польща праців-

ники Державтоінспекції затримали 
контрабандні цигарки. Здійснюю-
чи нагляд за дорожнім рухом у ході 
проведення цільових оператив-
но-профілактичних заходів, пра-
цівники взводу з обслуговування 
стаціонарного посту №3 роти ДПС 
ДАІ на 488 км автодороги М-07 спо-
лученням Київ — Ковель — Ягодин 
зупинили для перевірки документів 
автомобіль марки «Фольксваген».

За кермом перебував 23-річний 
житель міста Ковеля. Водій надав 
документи, що засвідчують право 

керування цим транспортним засо-
бом. У той же час працівники Дер-
жавтоінспекції помітили в кузові 
картонні ящики. На прохання пра-
воохоронців показати, що в них, во-
дій неохоче погодився.

З’ясувалося, що ковельчанин без 
супровідних документів перевозив 
цигарки білоруського виробництва 
марки «Фест». Усього — 168 ящиків. 
На вилучених тютюнових виробах 
були відсутні акцизні марки. Ав-
томобіль затримано на штрафний 
майданчик Любомльського РВ. 

Наразі за цим фактом триває пе-
ревірка.

Через різке збільшення плати за зовнішню рекламу частина рекламних 
агенцій опинилася під загрозою закриття

Події

Волинський аукціонний центр оголошує 
аукціон з продажу земельної ділянки

лот №1 – земельна ділянка площею 0,0500 
га. Місцерозташування – земельна ділянка 
розташована в с.Тарасове Боголюбської 
сільської Луцького району Волинської об-
ласті. Категорія земель – землі громадського 
призначення. Цільове призначення – для 
будівництва та обслуговування центру репро-
дуктивної медицини. Кадастровий номер – 
0722881000:03:001:4559. Початкова ціна лоту 
– 75855,00 грн. Нормативна грошова оцінка 
земельної ділянки – 16930,00 грн. Експертна 
грошова оцінка земельної ділянки – 75855,00 
грн. Земельна ділянка прямокутної конфігура-
ції. Межує з землями Волинської обласної клі-
нічної лікарні №2 Боголюби. Земельна ділянка 
розташована на відстані 100 м від дороги, яка 
веде до Луцька, та на відстані 4,0 км від міста 
Луцьк. Встановлених обмежень (обтяжень) 
на використання земельної ділянки – не має. 
Земельні сервітути відсутні. 
Грошові кошти в розмірі 7585,50 грн., що 
становить 10% від початкової ціни об’єкту 
аукціону (гарантійний внесок) та плата 
за реєстрацію заяви в розмірі 551,00 грн. 
вносяться на: 
р/р 26003203233 в ВОД ВАТ „Райффайзен Банк 
Аваль”, МФО 380805, код 21733635.
Отримувач: ПАТ ДАК “НМАЦ“ – філія “Волин-
ський аукціонний центр”. 
Аукціон відбудеться 27 вересня 2012р. об 
11 год. за адресою: вул. 40 років Перемоги, 
57, с.Боголюби, Луцького р-ну в приміщенні 
Боголюбської сільської ради. Кінцевий термін 
прийняття заяв та плата грошових внесків – 
три робочі дні до початку аукціону.
Ознайомитися з технічною та землевпоряд-
ною документацією можна в ПАТ ДАК “НМАЦ“ 
– філії “Волинський аукціонний центр” за адре-
сою: м.Луцьк, вул.Мельнична, 13. 
Заяви приймаються за адресою: м. Луцьк, вул. 
Мельнична, 13, контактна особа – Мельничук 
Мирослава Степанівна, тел. (0332) 244-188.

 ОГОЛОШЕННЯ

Львів’яни кличуть 
волинян у гості

Днями у Луцьку відбулася пре-
зентація міста Лева. Для того, 

аби розповісти про цікавинки древ-
нього міста, до обласного центру 
Волині з’їхалася ціла делегація. Нас 
запрошували відвідати низку осін-
ніх фестивалів, помандрувати само-
бутніми львівськими рестораціями 
та кав’ярнями а також стати учасни-
ком неймовірно скажених турів, ска-
жімо, таких як дискотека у трамваї.

Заступник міського голови 
Львова Василь Косів розповів про 
найцікавіші фестивалі, які відбу-
дуться в їхньому місті найближчим 
часом. Приміром, із 31 серпня по 9 
вересня у Львові триватиме Тиж-
день актуального мистецтва, а 12-16 
вересня на книголюбів очікує гран-
діозна книжкова подія — Форум ви-
давців. 

Традиційно Львів славиться 
низкою гастрономічних фестів. Так, 
із 28 по 30 вересня усіх запрошують 
«На каву до Львова», а 19-21 жов-
тня — на Свято сиру і вина. Цікаво 
у місті Лева буде і поціновувачам 
театрального мистецтва, адже з 27 
вересня по 6 жовтня проходитиме 
театральний фестиваль «Золотий 
Лев на вулиці», а з 1 листопада по 1 
грудня — міжнародний фестиваль 
«Драбина».

Пан Косів зазначив, що вони 
розвивають внутрішній туризм, аби 
більше українців подорожували в 
межах країни, а не виїжджали за 
кордон, хоча до цього спонукає чи-
мало вуличної реклами.

Також чиновник розповів, що у 
Львові серйозно взялися за велодо-
ріжки. Городянам вдалось виграти 
грантові кошти, тож невдовзі цен-
тральну частину міста облаштують 
доріжками. А до 2019-го, згідно з 
програмою, увесь Львів має бути 
доступний для любителів їзди на 
ровері. 

Ольга УРИНА


