
Нерухомість

Продам

  Однокімнатн. кв., в цегляному бу-
динку на вулиці Г.-Артемовського. 
Загальна площа 32,1 кв.м. Чет-
вертий поверх. Сонячна сторона, 
засклений балкон, ремонт, газова 
колонка, лічильник на воду. Ціна 32 
тисячі у.о. (050) 3780433.

  Двокімн.кв., вул.Арцеулова, 74.7 
кв.м, в зданій новобудові, 4/9-пов. 
цегл. буд., автономне опалення, 
без посередників. (099) 1455573; 
(095) 8405060

  Трикімн.кв., вул.Карпенка-Ка-
рого, 11, 6-й поверх, два балкони, 
косметичний ремонт. (0332) 
744039; (099) 3495244 

  Трикімн.кв. 40-й квартал (Агро-
контракт), перепланування, лоджія, 
великий балкон, 8/9-пов. цегл. буд. 
(050) 6617903

  Трикімн.кв., вул.Новочерчицька, 
1/23, 1/5-пов. цегл. буд., житлова 
пл.67 кв.м, є лоджія, балкон, від 
власника, ціна за домовленістю 
(050) 7267118; (097) 4086553

  Трикімн.кв. р-н Чернишевського, 
новобудову, 97 кв.м, 1-й поверх, 
євроремонт, автономне опалення, 
підігрів підлоги, вмебльована, є 
можливість добудови, подвір'я 
огороджене, парковка, 3хв. до 
школи, 15хв до центру міста, ціна за 
домовленістю. (095) 2833023

  Чотирикімн.кв., Рокині, 12км 
від Луцька, 78 кв.м, євроремонт, 
дизайн, автономне опалення, під-
лога у ванні з підігрівом, балкон 
22 пог.м, паркет, поруч ставок, ліс, 
парк, 400000грн. (0332) 709424; 
(050) 3788524

  Чотирикімн.кв., просп.Перемоги, 
(поблизу історичного), 81 кв.м, 4/9-
пов. цегл. буд., утеплений, кухня 
9.4 кв.м, с/в сумісний, бойлер. 
Кімнати роздільні, пластикові вікна, 
домофон, сигналізація, 2 кладовки 
в підвалі, від власника, 490000грн. 
(050) 9010095

  В р-ні цукрового заводу, поблизу 
школи, будинок обштукатурений, 
шлакоблоковий, 4кімнати, кори-
дор, кухня, ванна, є газ, вода, ви-
грібна яма, літня кухня, сарай, льох, 
ділянка 0.06га, опалення парове, 
320000грн, торг. (0332) 767825; 
(050) 2518535; (066) 6235280 

  Будинок цегляний, центр, р-н вул.
Івана Франка, 2 входи, 4 кімнати, 
з/д 0.04га, приватизована, 2 хліви, 
тимчасівка, 470000грн. Можна кім-
нати окремо: 3 кімнати 330000грн, 
2-230000грн, 1-150000грн. Тим-
часівка з зем.ділянкою 0.02га 
- 150000грн. Можливий обмін. 
(0332) 243749; (050) 2558518

  Луцьк, вул.Чернишевського, 
будинок поблизу госпіталю МВД, 
земельна ділянка 0.115га, є газ, по-
руч вода. (050) 5444706, Лариса

 Масив Лаврів, приватизовану 
дачну ділянку 0.24га, півтораповер-
ховий будинок, 6х5 кв.м, підвал на 
весь будинок, прибудований сарай 
6х1.5м, надвірні споруди. Розгляну 
варіанти. (095) 8755638; (050) 
6611200 

  Продам. Масив Промінь, земель-
ну ділянку 0.06га. (050) 6107455; 
(050) 5404993

  Продам або обміняю земельну 
ділянку 0.30га (комерційного 
призначення), с.Маяки, 200м від 
дороги Луцьк-Ковель. Розгляну всі 
пропозиції. (050) 6617903

  Продається половина будинку в 
центрі смт Локачі. Загальна площа 
80 кв. м. Зроблений капітальний 
ремонт. Є вода, газ, автономне 
опалення, каналізація, пластикові 
вікна.  (050)3780433

  Рованці (Боратин), земельну ді-
лянку, приватизовану від власника. 
(095) 6526372

 Магазин 10 кв.м, Привокзальна 
площа, утеплена металічна кон-
струкція, кондиціонер, від власни-
ка, 105000грн. (097) 7202333

Смт.Любешів. Будинок двопо-
верховий, новобудову, усі кому-
нікації підведені, від власника. 

(067) 3611178

  Продам. Гараж, вул.Карпенка-
Карого, поблизу ринку "Завок-
зальний". (050) 6107455; (050) 
5404993

Здам, зніму

  Здам кімнату 12 кв.м, для молодої 
жінки, 2-х студенток що не палять, 
500грн. (066) 6283386

  Візьму дівчат на квартиру без 
господині, без сплати за комунп-
латежі, 40-й квартал, передоплата. 
(098) 4462608

  Частину будинку, 2 кімнати, 
кухня, с/в, окремий вхід, вмеб-
льована, побутова техніка р-н 
вул.Львівської, для працюючих 
людей, 2400грн, 6 чоловік. (050) 
6280924, після 18.00

  Подобово однокімн.кв. (095) 
5522586

  В оренду нежитлове приміщення 
з ремонтом, 38 кв.м, вул.Степана 
Бандери (Суворова), під офіс, 
магазин, 3500грн/місяць. (097) 
5948188; (050) 6738139

  В оренду офісне приміщення по 
вул.С.Бандери, 40 кв.м, ремонт, ме-
блі, Інтернет, сигналізація. (050) 
3341507

  В оренду, з правом подальшого 
викупу 12км від Луцька, поруч з ав-
тострадою та водоймою, земельну 
ділянку 0.50га під облаштування 
туристичного або комерційного 
бізнесу, по трасі Луцьк-Ковель. 
(050) 3788524

В оренду офісні, виробничі 
приміщення по вул.Запорізькій 

(р-н Теремно), площею від 20 
до 100 кв.м, опалення, зручна 
транспортна розв'язка, авто-
стоянка, цілодобова охорона. 
(066) 4963220; (067) 3348810

  ЗНІМУ будинок (1/2 будинку або 
квартиру) у місті Луцьку. (097) 
6098312; (095) 5902252

Послуги

  Пам'ятники! Виготовлення, вста-
новлення, оформлення. З мармуро-
вої крихти та натурального каменю. 
Доставка безкоштовна. (095) 
1285106; (098) 5022024; (099) 2620282

Кредити до 8000грн без 
довідки про доходи. Безко-

штовне і швидке оформлення. 
Кредитуємо підприємців і 

пенсіонерів. "А-Банк", м.Луцьк, 
вул.Винниченка, 25. Ліц.№16 
від 09.10.2009р., НБУ. (066) 

4869012; (096) 7438977, Микола

  Професійне, якісне пошиття, змі-
на фасону, моделі хутряних виробів 
(шуб, дублянок, виробів із шкіри). 
Наявні матеріали. (050) 6738139; 
(097) 5948188, Руслана

Адвокат Деркач Денис Воло-
димирович м. Луцьк, вул. Б. 

Хмельницького 42, 3 поверх, 
каб. 5, антиколекторська ді-
яльність, представництво в 

судах, юридична допомога в 
цивільних, адміністративних, 

господарських та кримінальних 
справах, юридичне обслу-

говування фірми, інші види 
юридичної допомоги  (067) 

3342761.

Перевірка на поліграфі (детек-
торі брехні): кадрові (вхідні та 

періодичні), при проведені роз-
слідування, судові, психофізіо-
логічні експертизи. ПП Зубанов 

Р. Л. (066) 8855709

  Ремонт телевізорів, встановлен-
ня кольору та звуку, заміна кінес-
копу, гарантія, виїзд до замовника. 
(098) 3770120; (050) 8887903

Усунення засмічень, видалення 
жиру, бруду та сторонніх тіл. 
(050) 7360805; (096) 4996132

  Відео-, фотозйомка урочистих 
подій. Виготовлення альбомів, 
виїзд по області. www.Youtube 
11jodya. (050) 1772873, Ігор; (097) 
6107769

Супутникове телебачення. Про-
даж, гарантія, сервісне обслу-

говування. Послуги електрика. 
Продаж, монтаж кондиціонерів. 
(0332) 285556; (066) 1980828

  Реставрація та перетягування 
м'яких меблів. Можлива зміна 
дизайну, розміру. (0332) 263641; 
(095) 4183085, Луцьк, вул.Рівнен-
ська, 54/5, ПОГ "Меморіал-Груп"

  Послуги краном КС-4361А стріла 
20 м, на довгостроковій основі. 
Оплата можлива по перерахунку. 
(0332) 710335; (050) 6617903

  Послуги "бобкетом", розчищає-
мо снігові замети, вивозимо сніг, 
розгортаємо щебінь, навантажуємо 
землю, розвантажуємо цеглу, піно-
блоки, бруківку. Земельні роботи. 
Послуги евакуатором. (050) 
8483994

Виготовлення кованих виробів. 
Кузня "Файна ковка". www.fayna-
kovka.prom.ua (050) 2962314; 

(097) 6139185

Автомото

  КУПЛЮ А/М ЛУАЗ ПІСЛЯ 1990Р., 
У ХОРОШОМУ ТЕХНІЧНОМУ 
СТАНІ. (095) 4411499

  Продам. ЗАЗ "Ланос" 2012р., 1.5л, 
Можлива оплата частинами, роз-
гляну різні варіанти оплати. (095) 
4225328

  Продам. Шевроле, КІА та ЗАЗ 
весь модельний ряд 2012р., комп-
лектація "Люкс", можлива олата від 
1000грн/місяць. (099) 5561999

 Фольксваген-Транспортер -Т4 
2003р., 2.5тді, вантажопасажир-
ський, білий колір, 86500грн. 
(096) 5419477; (099) 7082353

  Продам. Розкидач ПРТ-10, 
зварювальний агрегат САК; 
фрезу шир.2.1м, двигун ЯМЗ-238; 
КамАЗ-5320 1987р. на запчастини; 
трактор ЮМЗ-ЕО-2621; стрілу та ківш 
до навантажувача К-701. Запчастини 
ЗІЛ, МАЗ. КамАЗ-55102 1988р., рама з 
документами. (067) 3626361

  Продам. ЗІЛ-ММЗ 1989р., двигун 
дизельний. Причіп ПТС-6 та ГКБ-
819. (067) 3626361

  Продам. До ВАЗ-2108 двигун б/в, 
після капремонту. (066) 2220201, 
Сергій 

  Продам. ЛуАЗ "Волинянку", у 
відмінному стані, 13600грн. (066) 
1090191

  Продам. Трактори Т-25 1980-
1996р., у хорошому стані. (067) 
3610506

  Продам. Трактор Т-25; плуги 2х30, 
двигун Д-240. (050) 1669111; 
(096) 1399028

  Автозапчастини оригінальні 
б/в. Автошрот бусів, мінівенів та 
легкових авто: Peugeot, Renault, 
Opel, Mercedes, Fiat, Citroen, BMW, 
Volkswagen, Audi, Ford. Доставка. 
(095) 4759060; (097) 2275908, Ігор

  Продам. Обприскувач 
200л-1000л, шир.захвату 8-14м, 
картоплесаджалку дворядну, плуг 
2-, 3-корпусний, дискову борону, 
розкидач міндобрив на 500кг та ін. 
с/г техніку польського виробни-
цтва. (050) 6605959

  Продам. Причепи до легкових 
а/м та мотоблоків, за ціною заводу-
виробника. (050) 1690660

  Продам. Мачту на навіску 
трактора МТЗ, ЮМЗ, в/п 3т, висота 
підйому 3м. (097) 4975300

  Продам. Автономні та допоміжні 
обігрівачі. (095) 2458140; (097) 
2447555

  Ремонт а/м після ДТП, витягу-
вання на професійному стенді, 
зварювально-рихтувальні роботи, 
підготовка до фарбування та фар-
бування, полірування, антикоро-
зійна обробка; ремонт бамперів. 
(066) 1090191

Будівництво

  КУПЛЮ ТРУБИ МЕТАЛЕВІ ТА 
ЗАЛІЗОБЕТОННІ РІЗНИХ РОЗМІ-
РІВ; КУПЛЮ КАТАНКУ, ВІДХОДИ 
КАТАНКИ. (050) 6742465

Виготовляємо металеві та 
дерев'яні конструкції: дачні 

будинки, бані, магазини, кіоски, 
павільйони, гаражі, автонавіси, 
шиномонтажі, автомийки, міні-

офіси, вольєри, ангари та ін. До-
ставка по Україні, безкоштовна, 

низькі ціни. (098) 9071417

  Продам. Дошки обрізні та нео-
брізні, балки, крокви, свіжопил та 
сухі, дрова, власне виробництво, 
с.Жидичин. (099) 5010907; (097) 
7348322

  Продам. Металочерепицю, ме-
талопрофіль, комплектуючі різних 
країн-виробників, широкий вибір, 
низькі ціни. Заміри, кошторис, 
доставка безкоштовна. (050) 
7015157; (096) 7157343

 ПРОДАМ. ПІНОБЛОКИ 
20Х30Х60, 12Х30Х60 ТА ШЛАКО-
БЛОКИ. МОЖЛИВА ДОСТАВКА. 
(067) 7282946

 ПРОДАМ. МЕТАЛОЧЕРЕПИ-
ЦЮ, ПРОФНАСТИЛ, "RUUKKI 
FINNERA", "SYPER KATEPAL", 
ПОВНА КОМПЛЕКТАЦІЯ ДАХУ. 
ЗАМІРИ ТА ДОСТАВКА БЕЗКО-
ШТОВНО. (099) 2757631; (096) 
8990250

  Пиломатеріали обрізні та нео-
брізні, хвойних порід, будь-яких 
розмірів. Прийму замовлення на 
пиломатеріали. (096) 5419477; 
(099) 7082353

  Дошку обрізну, 30мм, 850грн/
куб.м та необрізну дошку 20мм, 
400грн/куб.м. (099) 7082353; 
(096) 5419477

  Продам. Відсів, щебінь, пісок 
дрібний та крупний, цегла біла та 
червона, глина, чорнозем, тор-
фокрихта, дрова, вугілля. (050) 
1566665; (067) 3618487

Французькі натяжні СТЕЛІ. 
Якісно. (0332) 269182; (066) 

5922882; (097) 6808868

  Продам. Цеглу червону та білу, 
пісок, щебінь, відсів, керамзит, 
торфобрикет, дрова, торфокрихту, 
чорнозем. Вивіз будівельного 
сміття. (095) 5355663; (097) 
7516430

  Циклювання, шпаклювання, 
лакування паркету та фарбованих 
дошок новими барабанними та 

дисковими машинами. (0332) 
293990; (099) 6427274; (094) 
9084990

  ЗАМІНА ТРУБ, ЛІЧИЛЬНИКІВ, 
УНІТАЗІВ, УМИВАЛЬНИКІВ, РА-
ДІАТОРІВ, МОНТАЖ ОПАЛЕННЯ, 
КОТЛІВ, КОЛОНОК, БОЙЛЕРІВ, 
КАНАЛІЗАЦІЯ, ТЕПЛА ПІД-
ЛОГА, ВОДОПРОВІД, ЯКІСТЬ 
ВИЩА ЗА ЦІНУ. ЛІЦ.АА №068300 
24.04.04Р., ВОДА. (0332) 
231510, 721332; (050) 9071397

Робота

Працівники на м'ясокомбінат, 
птахоферму, на збір грибів, 

сортування саджанців, садів-
ники, на с/г роботи, парники, 

теплиці; швачки, кухарі та 
помічники кухаря, водії, 

збиральники меблів, будівель-
ники, арматурники, плиточни-

ки, зварювальники, житлом, 
харчування, візова підтримка 

надається, наявність закор-
донного паспорту. (067) 

8100781; (095) 5566113

  Проводимо набір страхових 
агентів у страхову компанію 
"Європейський страховий союз" у 
м.Луцьк та Волинській обл., досвід 
роботи не обов'язковий. Ваш дохід 
залежить лише від Вашої напо-
легливості та активності! (050) 
3788645; (050) 5320684

  Організація терміново шукає 
тракториста на ЄО-2621 (рачок), 
бажано пенсіонера, робота по ви-
клику, за домовленістю. (0332) 
710335; (050) 6617903

  Потрібен токар на СТО, р-н ЛПЗ. 
(050) 1025505

  Потрібні на роботу бетонярі, 
арматурники, теслярі (плотники), 
досвід роботи бажано. (066) 
6247909

Фермерське господарство 
візьме на роботу головного 
бухгалтера та трактористів. 

(067) 3320024

Робота у відряджені по до-
гляду за людьми похилого віку, 
хворими, дітьми і як домогос-
подарки (можлива робота для 

сімейних пар). (097) 8924265; 
(096) 9447203

Потрібні будівельники різних 
спеціальностей, у відря-

дження, висока зарплата. 
(+79205) 211888, 7.00-19.00

  Потрібен на роботу кухар з до-
свідом роботи, по вул.Володимир-
ській. (095) 8100567

  В ковбасний цех потрібен 
слюсар, вантажник, помічник 
фаршескладача, технолог, майстер 
обвалочного цеху. (0332) 719069

  Потрібен торговий представник 
+ кур'єр-експедитор, з правами 
водія. (099) 7777718

  В піцерію потрібні на роботу 
працівники: бармен, кухар-піце-
йол, офіціант, з досвідом роботи, 
посудомийниця можна без досвіду 
роботи. (099) 0278539, 10.00-
18.00, Алла 

  Робота в дома Не важка та 
цікава (оператор по обробці 
кореспонденції)! Від ПП "Новація". 
З/п 2500грн/міс. Регіон, стать, вік 
будь-які. Від Вас: 2 конверти на 
адр. Інформацію надсилаємо без-
коштовно! 87502, Маріуполь Доне-
цької обл., а/я 2075 "Новация"

  Потрібні кухарі, офіціанти, мий-
ники посуду. (0332) 757565; (066) 
8709333; (066) 8709399

  В бар потрібні: офіціанти, кухарі, 
бармени, адміністратор, приби-
ральниця. (050) 5686600; (099) 
6373869; (099) 7910735

  На постійну роботу в бар по-
трібні: шеф-кухар, помічник кухаря, 
офіціант. (098) 5814664

  Потрібен на роботу водій на 
автомобіль Супер-МАЗ з напівпри-
чепом "Крона" категорія Е, бажано 
проживання в населених пунктах 
на  трасі Луцьк-Ковель. (099) 
7280363

  Потрібні працівники на склад 
(стропальники). (050) 2106688

  ВІЗЬМУ НА РОБОТУ АКТОРІВ 
У ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР, ДЛЯ ГА-
СТРОЛЕЙ ПО УКРАЇНІ, З/П 2500-
3200ГРН + ВІДРЯДНІ. (050) 
7451303

  На роботу потрібні: посудомий-
ниці, бармени, офіціанти, кухарі 
та водії з власним а/м. (066) 
1244446

  На роботу потрібні: посудомий-
ниці, бармени, офіціанти, кухарі 
та водії з власним а/м. (095) 
6551001

  На роботу потрібні: посудомий-
ниці, бармени, офіціанти, кухарі 
та водії з власним а/м. (099) 
5055556

Фермер

Корм для собак та котів 
СУПЕРПРЕМІУМ класу (Акана, 

Ориджен, Чойс, Пронатюр, Про-
форманс, Хиллс), на замовлен-

ня. (093) 8409258, Надія

  Віддам в добрі руки кошенят, 
їдять все, привчені до лотка. 
(0332) 264394; (095) 5432861

  Віддам цуценят у добрі руки, 
хороші охоронні якості. (0332) 
243927; (063) 4573089

 ПРОДАМ. МОРКВУ ХАРЧОВУ 
ТА НА КОРМ ТВАРИНАМ. (095) 
5599992; (097) 5455553

Різне

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

  Верстат для нарізання чашок в 
оциліндрованих колодах, з фре-
зами, діам. 15, 18, 20см, 6500грн. 
(096) 5419477; (099) 7082353

  Куплю підшипники. (050) 
0398664

  Продам. Пральну машину 
б/в,"Ravanson", Польща, 300грн, 
торг. (098) 7957356; (095) 7279879

  Продам. Диван з двома кріслами 
"класика", бордового кольору, 
тканина замш, 2800грн, торг. 
Стінку б/в, 1000грн, можливий торг. 
(0332) 729425; (096) 3309273

  Продам. Стінку "Волинь". (0332) 
236552; (095) 5889440

  Куплю. Ювілейні монети України, 
СРСР та царські рублі. (050) 
9010931; (097) 2052593, Микола

  Віддам грайливе кошеня у до-
брі руки. 2 місяці, привчене до 
туалету.(097) 8635830

  Продам. Телевізор Philips 2007 
року випуску, сірого кольору, з 
пультом дистанційного керування. 
Ціна 700 гривень. (095) 219 73 46
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Волинська філія ТОВ «Укрспецторггрупп» (43021, м. Луцьк, вул. Ів. Фран-
ка,44) проводить прилюдні торги з реалізації майна, що є предметом 

іпотеки, а саме: 
Лот№1. Їдальня загальною площею 330.5 кв.м., що знаходяться у м.Луцьк,вул.
Мамсурова,’13.,,фундамент-бетонний,стіни-панельні,перекриття-залізо бетонні 
плити перегородки  цегляні,Покрівля руберойд,право власності-договір купівлі-
продажу від 07.06.2007 року. Стартова (початкова) ціна – 107025,00 грн. без ПД. 
Гарантійний внесок у сумі 5352 грн. без ПДВ. 
Лот№2. Двокімнатна квартира № 82,загальною площею 49,9кв.м., житловою 28,5 
кв.м..,,фундамент-бетонний,стіни-панельні,перекриття-залізо бетонні плити пере-
городки  цегляні,Покрівля руберойд,право власності-договір купівлі-продажу від 
07.06.2007 року. Стартова (початкова) ціна – 2934000,00 грн. без ПД. Гарантійний 
внесок у сумі 1467 грн. без ПДВ. 
Лот№3. Трьохкімнатна квартира по вул.Корольова,11/41, фундамент-бетонний, 
стіни-панельні,перекриття-залізо бетонні плити перегородки  цегляні,Покрівля 
руберойд,право власності-договір купівлі-продажу від 07.06.2007року. Стартова 
(початкова) ціна–153448,00грн без ПДВ. Гарантійний внесок у сумі 7672 грн. без 
ПДВ. Кінцевий термін реєстрації для участі у прилюдних торгах: за лотом №1-3 
08.02.2013р. до 08год 00хв. 
Прилюдні торги відбудуться 8.02.2013 об 09год. 00 хв. за адресою: м.Луцьк.Вул 
Ів.Франка,44.Організатор прилюдних торгів Волинська філія ТОВ «Укрспецторг-
групп» (43021, м. Луцьк, вул. Ів. Франка,44). Довідки за телефоном: (050) 7833341.

Читай оперативні 
новини на сайті

vidomosti.info


