
Нерухомість

Продам

  Люблінець, 5км від Ковеля. Дво-, 
трикімн.кв., в новобудові, 3000грн/кв.м. 
(067) 7755819; (066) 0903637

  Двокімн.кв., с.Копачівка, 2-й поверх, 
євроремонт + гараж 4х7м, автономне 
опалення, 203000грн, без торгу. (093) 
8292960

  Двокімн.кв., просп.Перемоги, 20, 4/4-
пов. цегл. буд., 44/28/7 кв.м, санвузол та 
кухня з ремонтом, металеві вхідні двері, 
кімнати з косметичним ремонтом, є 
балкон, 256000грн. (050) 8330156; (067) 
3328752

  Двокімн.кв. в м.Ківерці, з ремонтом 
та усіма вигодами. Можливий продаж з 
меблями, ціна за домовленістю. (066) 
6768956; (067) 3612364; (093) 5345918

  Двокімн.кв., просп.Волі, р-н Київського 
майдану, 3/5-пов. цегл. буд., 46 кв.м, 
кутова, косметичний ремонт, паркет, 
лічильники, нова колонка, балкон не 
засклений, кладова, підвал, 296000грн. 
(050) 8172539

  Трикімн.кв., великогабаритну, заг.
пл.116 кв.м., житлова 77 кв.м., кухня 18 
кв.м., вул Зацепи, 8/-пов. цегл. буд., елек-
тро-опалення, косм. ремонт, 5000грн/
кв.м. (099) 2897182

  Трикімн.кв., 45.5 кв.м, потребує 
капремонту, є льох, город, літня кухня, 
м.Луцьк, 120000грн.  Продам земельну 
ділянку 0.22га, 7км від Луцька, поряд всі 
комунікації, 120000грн. (0332) 261705; 
(099) 7244680

  Цумань, будинок на 2 входи, земельна 
ділянка 0.25га, ціна за домовленістю. 
(0332) 727957; (050) 5226111

  БАКІВЦІ, ТЕРМІНОВО БУДИНОК 
110 КВ.М, КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ, 
ДІЛЯНКА 0.50ГА, НАДВІРНІ СПОРУДИ: 
ЛІТНЯ КУХНЯ, САРАЙ, ПРИМІЩЕННЯ 
ДЛЯ БАНІ, 0.25ГА ОГОРОДЖЕНО 
ЗАЛІЗОБЕТОННИМ ПАРКАНОМ, ДВІР 
ВИМОЩЕНИЙ БРУКІВКОЮ 340 КВ.М. 
(066) 4355082

  30км від Луцька, будинок новобудову, 
1.5поверхи, без внутрішніх робіт, зе-
мельна ділянка 0.40га, колонка, ціна до-
говірна. (097) 8575762; (099) 0985472; 
(097) 8525761

  Будинок смт.Мар'янівка, Горохівського 
р-ну. (099) 2197806

  Р-н цукрового заводу, будинок шлако-
блочний, є газ, телефон, вода, літня кухня, 
два льохи, криниця, хлів, чотири кімнати, 
кухня, ванна, 325600грн. (066) 6235280

  14км від міста Луцька, дачу з двома 
будинками, поруч з лісом, дуже гарна 
місцина, електрика, земельна ділянка 
0.06га, свердловина, каналізація, огоро-
жа. (067) 7630180

 Муравище, вул.Робітнича, 3, будинок 
цегляний, хлів цегляний, є літня кухня, 
льох, свердловина, земельна ділянка 
0.40га. (0365) 31793 (Ківерці); (095) 
3179498; (050) 5838889

  Гаразджа, будинок цегляний, є газ, 
вода, літня кухня, гараж, льох, земельна 
ділянка 0.29га, поблизу дорога, ліс та 
маршрутна зупинка. (063) 6242363

  Луцьк. Поблизу кінотеатру "Промінь", 
будинок 4 кімнати + тимчасівка, гараж, 
2 хліви, ділянка 0.05га, приватизована, 
2 входи, можна на 2 сім'ї, 450000грн 
або 2 кімнати 220000грн, тимчасівка 
180000грн. Можливий обмін, оренда. 
(0332) 243749; (066) 6283386

  Острожець, Млинівського р-ну, жит-
ловий будинок, літня кухня, хлів, гараж, 
сарай, льох, газ, вода, земельна ділянка 
0.12га. (096) 2120342; (097) 0024650

Продам дві земельні ділянки по 
25 сот. під забудову в с.Трилісці та 

с. Топільне Рожищенського р-ну 
Волинської обл. Поряд комунікації, 

асфальтований під’їзд. Ціна по 40 
тис. грн. за кожну. (067) 3320567.

  Острожець, Млинівського р-ну, неза-
вершене будівництво, є літня кухня 9х9м, 
2 поверхи, гараж двоповерховий 6х18м, 
хлів 6х9м, підведений газ, світло, земель-
на ділянка 0.12га, приватизована. (096) 
2120342; (097) 0024650

  На межі Боратина та Луцька, земельну 
ділянку під житлову забудову, 0.12га,  
асфальтована дорога, світло, 57000грн. 
(099) 7777718

  Забороль, Луцького р-ну, приватизова-
ну земельна ділянка 0.25га, під забудову, 
асфальтований доїзд, 100м від централь-
ної дороги, біля лісу. (050) 9569131

  Городок, земельну ділянку 0.20га під 
забудову та 0.24 с/г призначення, все 
приватизовано, від власника, 60000грн, 
торг. (095) 5785390

  Рованці, поблизу заправки "Укрнафта", 
по 0.10га, 2 ділянки № 15, 16, с.Голишів, 
земельну ділянку 0.1631га, комунікації 
поруч; с.Вербаїв Луцького р-ну, з/д 
0.204га, комунікації поруч; с.Мстишин, з/д 
0.17 + 0.23га, комунікації поруч. Можл. 
обмін на буси W LT-35, "Мерседес", "Пежо", 
"Сітроєн", "Опель" та ін. МАХІ-бази. 
(050) 3783171

  Вербаїв, земельну ділянку 0.58га, під 
ведення с/г господарства ОСГ, друга лінія, 
поблизу р.Стир, 102000грн. Можливий 
обмін на буси W LT-35, "Мерседес", "Пежо", 
"Сітроэн", "Опель" та ін., МАХІ-бази. 
(050) 3783171

  Струмівка, земельну ділянку 0.40 і 
0.60га, поруч асфальт, вода, газ, є світло. 
(096) 5950959

  Рожище, привазовану земельну ділян-
ку під забудову 0.08га, ціна за довленістю. 
(095) 9495988

  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

  Земельну ділянку під забудову 0.09га, 
комунікації поруч, Клепачів, Ківерців-
ського району, 50000грн. (095) 8674845

  Виробниче приміщення смт.Любли-
нець, 5км від Ковеля, 8000 кв.м, власна 
підстанція, 1000000грн. (067) 7755819; 
(066) 0903637

  Офісне приміщення в центрі Луцька, 
вул.Коперніка, площею 75кв.м. (050) 
1871738; (063) 8228916; (098) 5868945

  Продам. Контейнер ринок "Централь-
ний", терміново, недорого. (050) 
6756635

  КУПЛЮ. Однокімн.кв., на 2-3-му по-
версі, без посередників, крім р-ну ЛПЗ 
та вул.Львівської. (097) 0130898; (095) 
6518664

Здам
  Здам. Двокімн.кв., в р-ні ЛПЗ (по-

близу ринку) для сім'ї, без євроремонту, 
1500грн + комунпослуги. (095) 8265701

  Візьму на квартиру дівчат, без господа-
рів, всі зручності. (066) 5141216

  Здам кімнати в приватному будинку, 
всі зручності, частково вмебльовані, 
побутова техніка, без господарів. (066) 
5141216

 ОДНОКІМН.КВ., ПОДОБОВО, В 
ЦЕНТРІ МІСТА, ЄВРОРЕМОНТ, СУПУТ-
НИКОВЕ ТV. (050) 2645907; (095) 
1143128

  Подобово однокімн.кв. (095) 5522586

  Здам офісне приміщення по вул.С. Бан-
дери (центр), 13 кв.м, 2-й поверх. (050) 
3787187; (067) 9997214

Здам в оренду склад 200кв.м., та 
приміщення під офіс у м.Луцьку 
по вул.Потебні, поруч складу №3 

"Делівері", після ремонту. (0332) 
260797; (050) 3397002

Здам в оренду виробничо-складські 
приміщення площею 100-1500 кв.м. 

Бокси для ремонту автомобілів. 
Зручне місце розташування, охо-

рона, ціна за домовленістю. (050) 
3782022

В оренду офісні, виробничі при-
міщення по вул.Запорізькій (р-н 
Теремно), площею від 20 до 100 

кв.м, опалення, зручна транспортна 
розв'язка, автостоянка, цілодобова 

охорона. (066) 4963220; (067) 
2804787

Зніму

  ЗНІМУ однокімн.кв., р-ні ЗОШ №21, 25, 
паспортного столу. (066) 4926335

Послуги
  Реставрація та ремонт м'яких меблів, з 

гарантією. (063) 6201867; (067) 3021203

 М'які меблі, виготовляємо дивани, 
ліжка, з шкіри, тканини будь-якого  
дизайну та розмірів. (063) 6201867; 
(067) 3021203

Пам’ятники. Виготовлення, встановлен-
ня, гарантія, розстрочка без переплати, 
догляд. м. Луцьк, вул. Б. Хмельницького, 

34. (0332) 28-50-31; (0332) 28-72-28; 
(097) 323-90-75

  Уроки італійської мови, лінгвістична 
освіта здобута в Італії. (066) 6269777

  ВІДПОЧИНОК ВІД ЛЮДСЬКОЇ МЕ-
ТУШНІ БІЛЯ ВЕЛИКОГО ОЗ.ЗГОРАНИ. 
ДЕРЕВ'ЯНИЙ БУДИНОК, ДВО, ТРИ, 
ЧОТИРИМІСНІ КІМНАТИ Є ДУШ, 
САНВУЗОЛ, КУХНЯ, ПОРЯД ЛІС, ОЗЕ-
РО, МОЖЛИВІСТЬ ОРЕНДИ ЧОВНА. 
(095) 5590142

  Послуги "бобкетом", земельні роботи, 
вирівнювання територій, розвантажуван-
ня цегли, піноблоків, бруківки. Послуги 
евакуатором. (050) 8483994

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

Супутникове телебачення. Продаж, 
гарантія, сервісне обслуговування. 

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

1980828

Усунення засмічень, видалення жиру, 
бруду та нальоту. Гарантія якості. 
(050) 7360805; (096) 4996132

Вартість: кухні від 1850грн/пог.м, 
шафи-купе від 1500грн/пог.м. Договір, 
гарантія. Виїзд дизайнера, розробка 

проекту, доставка, встановлення - без-
коштовно. (099) 2783674, Луцьк, вул.

Винниченка, 14-а, кімн.16

  Пам'ятники! Виготовлення, встанов-
лення, оформлення. З мармурової крихти 
та натурального каменю. Доставка без-
коштовна. (095) 1285106; (098) 5022024; 
(099) 2620282, Луцьк, вул.Рівненська, 
54/5, ПОГ "Меморіал-Груп"

Кондиціонери та супутникове об-
ладнання. Продаж, монтаж, гарантія, 

обслуговування. (0332) 292900; (066) 
0528940; (050) 8063172

Автомото
  Продам. Міст до ГАЗ-53. (099) 

4415244

  Продам. Косарки роторні, кінні, гра-
барки, борони, копачки, культиватори, 
плуги, сівалки, обприскувачі, саджалки. 
Комбайни картоплезбиральні "Анна", 
"Болько", "Карлик" та ін.  (050) 2305189; 
(098) 0841006

  Продам. Трактор Т-30  1995р., передній 
привід; Т-25 1988р., 1990р., з кабінами, 
привезені з-за кордону, помірні ціни. 
Картоплекопачки дво-, однорядні, нові та 
б/в; преспідбирачі "Клаас" та ін.  (050) 
2305189; (067) 1253737

  Продам. Підйомник автомобілів та 
гідравлічний перекидач а/м. (067) 
7755819; (066) 0903637

  Продам. Трактори Т-40 1991р., Т-25 
1988р.; ЮМЗ 1991р., МТЗ-80 1991, 1994р., 
Причіп 2ПТС-4; екскаватор ЮМЗ-ЕО2621. 
ЮМЗ по запчастинах; гноєрозкидач 
ПРТ-7; картоплекопачка, запчастини б/в: 
МАЗ, КамАЗ, ЮМЗ. (067) 3609149; (050) 
9936211

  Причепи до легкових а/м та мотобло-
ків, за ціною заводу-виробника. (093) 
0160089; (093) 7086595

  КУПЛЮ РІДНУ ГУМУ ДО А/М ЛУАЗ 
ТА ЗАПЧАСТИНИ ДО НЬОГО НОВІ АБО 
З НЕВЕЛИКИМ ПРОБІГОМ. (095) 
4411499

  С/г підприємство проводить розпро-
даж техніки: МАЗи, ЗІЛи, ГАЗони, МТЗ, 
комбайни: "Нива", "Дон", "Форшрід", 
причепи, плуги, сівалки та ін. (067) 
7755819; (066) 0903637

 Форд-Транзит 1991р., 2.5л, дизель, 
довгий, високий, 30000грн; Міцубісі-
Міді 1994р., 2.2л, дизель, пасажирський, 
30000грн; Мерседес-407 1985р., 4.0л, 
дизель, 25000грн. (067) 7755819; (066) 
0903637

  Продам. Мерседес-СLK, 2.3л, газ-
бензин, кабріолет 2000р., нерозмитне-
ний, 41000грн. (067) 7755819; (066) 
0903637

  Продам. Автобус ПАЗ-32054 2004р., 
капремонт, газ-бензин. (050) 5545000; 
(095) 1359439

  Продам. Трактори Т-25 1983р., у хоро-
шому стані, з Польщі.  (067) 3610506; 
(067) 2862999

  Продам. Зернозбиральний комбайн 
"Форд-Шрід-512", шир. жатки 4.2м, 
70000грн. (050) 5461385

  Продам. Прес-підбирач "Клаас-Мар-
кант-40" до Т-25 або "китайців", можна 
на запчастини. (050) 8689374; (098) 
6474580

Комбайни зернозбиральні, карто-
плезбиральні, прес-підбирачі, карто-

плекопачки, трактори, косарки та інша 
техніка. (067) 3910253; (066) 8701542 

Преспідбирачі, комбайни зерноз-
биральні та ін. с/г техніку та запчас-

тини. Асортимент товару на сайті: 
www.fermeragro.com.ua. (0332) 

767912 (Луцьк); (066) 3542104; (066) 
5281360

Будівництво
  Натяжні стелі, заміри, монтаж, гарантія, 

якість, термін виконання 3 дні. (095) 
5237527; (067) 6834265

 ПРОДАМ. МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЮ, 
ПРОФНАСТИЛ, "RUUKKI FINNERA", 
"SYPER KATEPAL", ПОВНА КОМПЛЕК-
ТАЦІЯ ДАХУ. ЗАМІРИ ТА ДОСТАВКА 
БЕЗКОШТОВНО. (096) 9035429; (096) 
8990250

Французькі натяжні стелі, 80 грн. м 
кв. (0332) 251097, (050) 3781732, 

(050)4380766

  Продам. Гараж металевий - дачний 
будинок (торговий кіоск). Шпали залізо-
бетонні; двотаври металеві, труби; дуб 
кругляк. (0332) 757593; (067) 3329246

Продам. Щебінь різних фракцій, 
відсів, пісок, цеглу червону, білу; 

чорнозем, торф. Можлива доставка. 
(050) 5299520

Французькі натяжні СТЕЛІ. Якісно.  
(0332) 269182; (066) 5922882; (097) 

6808868

  Продам. Металочерепицю, металопро-
філь, комплектуючі різних країн-вироб-
ників, широкий вибір, низькі ціни. Заміри, 
кошторис, доставка безкоштовна. (050) 
7015157; (068) 0274679

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

 ПРОДАМ. ПІНОБЛОКИ 20Х30Х60, 
12Х30Х60 ТА ШЛАКОБЛОКИ. МОЖЛИ-
ВА ДОСТАВКА. (067) 7282946

  Продам. В мішках та насипом: пісок, 
щебінь, відсів, керамзит а також цегла 
нова та б/в, біла і червона та земля на 
вимостку. Можлива доставка на поверх, 
вивіз сміття. (050) 7227271; (096) 
8000567

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

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

Виготовлення бетонних, гвинтових та 
маршових сходів. (050) 7137464

  Виготовлення євродерев'яних вікон та 
балконних рам (зі склом, склопакетами), 
обшивання вагонкою, якісно, недорого. 
(095) 8975952; (096) 9690596 

Кована брама від 3000грн. Кузня 
"Файна ковка".  www.fayna-kovka.prom.

ua (050) 2962314; (097) 6139185

Свердловини на воду. Обслугову-
вання. Приямки, насоси, вода "під 

ключ". Якість гарантую. (095) 
5755705

Свердловини на воду. Швидко та 
якісно. (096) 3918453

Виготовляємо металеві та дерев'яні 
конструкції: дачні будинки, бані, 

магазини, кіоски, павільйони, гаражі, 
автонавіси, шиномонтажі, автомийки, 
міні-офіси, ангари та ін. Якість, надій-
ність та вчасні терміни ГАРАНТУЄМО. 
(098) 9071417; (050) 6407504

  Продам. Пісок, землю, цеглу, панелі пе-
рекриття, перемички, стовпи, фундамент-
ні блоки; пиломатеріали на замовлення.  
(067) 7755819; (066) 0903637

  Продам. Пісок дрібно та крупнозернис-
тий, щебінь різних фракцій, відсів, цеглу, 
доставка. Вивезу сміття. (050) 9049130; 
(063) 4117874; (097) 5590422

  Свердловини по Волинській області. 
(050) 9687750

Продам. Лист оцинкований, 
плоский, рифлений, від 30грн/кв.м, 

Металочерепиця, металопрофіль 
та металопрофіль двосторонній 

кольоровий, Польща, Німеччина, від 
40грн/кв.м. Мінвата "Роквул", гуртові 
ціни. (067) 3344873; (050) 7249777; 

(097) 9143605

  Бригада виконує: фасадні, ремонтно-
покрівельні та бетонні роботи. Якісно. 
(096) 6549128

Ремонт ванн методом наливу по-
лімер "Стакріл". Виконуємо на дому 

за 3-4 години. Якість гарантуємо, 
ціна від 900грн. (0332) 290778; 

(099) 7020840

 ЦИКЛЮВАННЯ, ШПАКЛЮВАННЯ, 
ЛАКУВАННЯ ПАРКЕТУ ТА ФАРБОВА-
НИХ ДОШОК НОВИМИ БАРАБАННИ-
МИ ТА ДИСКОВИМИ МАШИНАМИ. 
(0332) 293990; (099) 6427274; (094) 
9084990

  Виготовлення та встановлення 
дерев'яних сходів з різних порід дереви-
ни, за індивідуальними замовленнями. 
Власне виробництво, заміри, помірні 
ціни. (099) 9246770, www.lioksa-mebli.
at.ua

Циклювання паркету, без пилу, 
від мережі 220В, шпаклювання, 
лакування, ремонт та реставра-

ція паркету, вкладання ламінату. 
(0332) 729024; (063) 9927346; (099) 

4621778

  КУПЛЮ. Ангар напівкруглий, корівник 
ключковий, плити силосних ям. (050) 
9936211; (096) 2526078

Робота

Працівники на збір вишень, малини, 
яблук, помідорів, огірків, грибів, 

парники, теплиці, м'ясний цех, 
кухарі, пластикові вікна, столяри, 
будівельники, житло, харчування, 

візова підтримка надається, на-
явність закорд. паспорту. (066) 

6294328; (068) 0968845

  В ковбасний цех потрібні: прибираль-
ниці, в'язальниці ковбасних виробів, жи-
лувальник м'яса, обвалювальники м'яса, 
водій, зав.виробництва, коптильник 
ковбасних виробів, технолог, вантажник 
(праця в ночі). (0332) 719069

  Візьму на роботу кухаря. (0332) 
255596; (063) 0719190

  Додатковий дохід в інформаційній сфе-
рі, для тих, хто хоче завтра жити краще, 
ніж сьогодні, повна або часткова зайня-
тість, фізичної праці немає, перспектива 
високих доходів. (063) 5212139

  Візьму на роботу персонального водія 
робота повязана постійними відряджен-
нями. (050) 4382770

 ПОТРІБЕН СТАРШИЙ ПРОДАВЕЦЬ 
ТА ПРОДАВЕЦЬ У ГАСТРОНОМ ПО 
ВУЛ.ЛЬВІВСЬКІЙ АБО ПРОСП.ГРУШЕВ-
СЬКОГО. (099) 2122227

  На приватне підприємство у м.Луцьку 
на постійну роботу потрібні зварюваль-
ники та підсобники. (0332) 782399; 
(050) 5931270

  Візьму на постійну роботу столяра 
заробітна плата від 2500грн; потрібен 
різноробочий. (099) 3310272; (067) 
6866763, Петро Михайлович 

  На роботу у бар потрібні офіціанти, 
кухарі, бармен. (095) 5785390

  На роботу потрібен мерчандайзер 
з власним а/м. (095) 2717469; (095) 
2735508

  Потрібен офіціант з досвідом роботи. 
(095) 2168112 

Потрібен на роботу водій на авто-
мобіль Супер-МАЗ з напівпричепом 
"Крона", категорія Е. (099) 7280363

  Візьму на роботу: водія для міжнарод-
них перевезень, кат.Е, зварювальника 
та слюсаря по ремонту вантажних а/м. 
(067) 3320506; (095) 8824607

  На роботу потрібні охоронники, з 
досвідом роботи. (050) 0723881; (099) 
2578135

 ПОТРІБНІ НА РОБОТУ В КАФЕ: БАР-
МЕН, ОФІЦІАНТ, КУХАР, ПРИБИРАЛЬ-
НИЦЯ, З БАЖАННЯМ ПРАЦЮВАТИ 
У ДРУЖНЬОМУ КОЛЕКТИВІ. (095) 
4206518

  Потрібен продавець в гастроном р-н 
залізн.вокзалу або р-н вул.Львівської. 
(099)  7770302; (050) 2585958

  Надомна робота не потребуюча квалі-
фікації, 2500грн/місяць. Деталі поштою 
Від Вас: 2 конверти на адресу. 87502, 
Маріуполь Донецької обл., а/я 2075

  Творча робота для молодих енергій-
них людей, з акторськими здібностями, 
постійні відрядження по Україні. З/п 
2000-2800грн/місяць + відрядні. (096) 
9051734

  Запрошуємо в команду молодих і ам-
бітних офіціантів, барменів, піц-майстрів, 
кухарів, сушистів, техпрацівників. (066) 
3414241, 10.00-18.00

  Здам в оренду робочі місця в салоні 
краси, чоловічий та жіночий зал, мані-
кюрний, косметичний кабінет. (066) 
9473315; (050) 5174011
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Волинська дирекція Українського державного підприємства 
поштового зв’язку “Укрпошта” запрошує на роботу  з офіційним 

працевлаштуванням:
- інженера-електроніка з ремонту офісної техніки. Вимоги до пре-
тендента: повна вища освіта за спеціальністю. Стаж роботи не менше 
одного року;
- сортувальника  бази роздрібної торгівлі. Вимоги до претендента: 
освіта середня. Знання ПК.
-  оператора поштового зв’язку. Вимоги до претендента: освіта неповна 
або повна вища. Знання ПК.
-  листонош у відділення зв’язку м.Луцька та Луцького району – відді-
лення зв’язку Підгайці, Струмівка. Вимоги до претендента: освіта серед-
ня. Доставка поштових відправлень, газет, журналів, пенсій, товарів 
народного споживання. 
-  водія автотранспортних засобів. Вимоги до претендента: стаж роботи 
не менще трьох років. Категорія С. Проживання; район Київського 
майдану, проспект Відродження. 
Звертатися за адресою: м.Луцьк, вул. Кривий Вал, 19, відділ кадрів, тел. 
29-38-59 або 24-43-65.

Волинський аукціонний центр проводить аукціон з продажу майна:
лот І – автомобіль ЗИЛ 431412, 1991 р.в., реєстраційний номер АС 6891 ВН. Об’єм 
двигуна – 5996 см3, тип кузова – водоцистерна-С, колір – синій. Транспортний 
засіб в задовільному технічному стані. Двигун потребує незначного ремонту. 
Наявність підтікання олив та пального, підвищена шумність та димність двигуна. 
Оббивка салону (даху, стояків, боковин, полиць, дверей), сидінь – забруднення, 
пошкодження, потертості. Кузов має незначні корозійні пошкодження. Гальмівна 
система – проведена заміна циліндрів, гальмівних колодок. Проведена заміна по-
ливочних кранів – 6 шт., ремонт вала приводу, клапанів. Проведений капітальний 
ремонт бензонасоса із заміною системи вузлів. Гідравлічна система – проведено 
ремонт циліндрів, заміна очисної щітки. Початкова ціна – 38250,00 грн. з враху-
ванням ПДВ. Балансоутримувач: Турійське ЖКП. Грошові кошти в розмірі 3825,00 
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 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 приймаються за вищевказаною адресою, 
тел. для довідок: (0332) 244-188, 242-065. Ознайомитися з об’єктом продажу 
можна в робочі дні за місцем його знаходження.


