
Нерухомість 

Продам

 Міняю. Однокімн.кв., малосімейку, 2/5-
пов. цегл. буд., у м.Луцьку на три-, чотири-
кімн.кв., з доплатою.(050) 5170994

  Однокімн.кв., в новобудові, вул.Гонча-
ра, автономне опалення, 5/5-пов. цегл. 
буд., є можливість добудови мансардного 
поверху.(099) 4096595

  Двокімн.кв., 2/5-пов. цегл. буд., нові 
комунікації, балкон засклений, кімгати 
роздільні, 45/31 кв.м, ремонт, можна 
частково з меблями.(095) 7493881; 
(095) 7493886

  Трикімн.кв., вул.Мамсурова, заг.пл.45.5 
кв.м, 2/2-пов. цегл. буд., балкон, місце під 
гараж, льох, хлів, потребує капремонту, 
сантехніку можна підвести, 120000грн.
(099) 7244680

  П'ятикімнатну, великогабаритну вул.8-
го Березня, 3/4-пов. цегл. буд., 120 кв.м, 
стелі 3м, євроремонт, підігрів підлоги, 
сигналізація, 2 балкони, сучасні дорогі 
меблі, підвал двокімнатний 30 кв.м, моло-
дий сад, є місце для гаража, 8500грн/кв.м. 
(0332) 740465; (097) 9906769

  Колодеже Горохівського р-н, будинок 
цегляний, земельна ділянка 0.25га, садок, 
сарай.(050) 7168145, Галина

  Ківерці, будинок незавершений (на-
крита коробка з вікнами), 200 кв.м, підвал 
на весь будинок, є свердловина, світло, 
газ поруч, ділянка 0.06га.(095) 5178413, 
Олександр

 Масив Веснянка, дачну земельну ді-
ялнку 0.06га, з двоповерховим цегляним 
будинком, є світло, вода, сад, дорога.
(050) 8868784

 Маяки, будинок одноповерховий 
цегляний, з гаражем, є сарай, газ, вода, 
світло, усі зручності, земельна ділянка 
0.15га.(099) 4096595 

  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

  Баківці. Терміново будинок 110 кв.м, 
після капремонту, ділянка 0.50га, нова 
сантехніка, підвісні стелі, газ, вода, опа-
лення, двір - бруківка 340 кв.м, бетонний 
паркан, ковані ворота, молодий сад, 
криниця, клумби, бесідка, баня, літня 
кухня, сарай.(066) 4355082

  Кульчин, земельну ділянку під забудову 
0.126га, поряд річка, ліс, 20000грн.(095) 
7773136

  Продам. Новостав, земельна ділянка 
0.12га, на березі річки, 10км від центра 
Луцька, Терміново.(050) 6748403

  В ЦЕНТРІ МІСТА, (ВУЛ.СУВОРОВА), 
ПРИВАТИЗОВАНІ ПІДВАЛЬНІ ПРИ-
МІЩЕННЯ, ЗАГ.ПЛ.27 КВ.М.(095) 
8618283

  Копачівка, земельну ділянку 0.21га, ас-
фальтований доїзд, 200м від центра села, 
ціна за домовленістю.(050) 6710410

Ковель, вул.Пінська, земельну ді-
лянку 857 кв.м, приватизовану, під 

забудову, 96000грн.(068) 2327526

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

  Голишів, 12км від Луцька, земельну 
ділянку 0.22га, під забудову, асфальт, 
поряд газ, світло, центр села, 120000грн.
(099) 7244680

 ПРОДАМ. ПІДГАЙЦІ, ЗЕМЕЛЬНУ 
ДІЛЯНКУ 0.12ГА, КОМУНІКАЦІЇ ПОРУЧ, 
ПОРЯД НОВОБУДОВИ, ХОРОШИЙ ДО-
ЇЗД.(067) 7517738; (066) 0073374

  Луцьк, земельну ділянку 0.09га, під 
забудову, вул.Мамсурова, комунікації 
поруч, 95000грн.(093) 4868638

  Лище, земельну ділянку 0.21га, у хоро-
шому місці, недорого.(098) 5220260

  Ягодин, Любомльського р-ну, земельну 
ділянку 0.25га, під забудову, усі до-
кументи, прикордонна зона (власнику 
безвізовий в'їзд в Польщу), недорого.
(093) 4350776

  Гірка Полонка, земельну ділянку 0.10га, 
поруч траса, річка, гарний краєвид. Недо-
рого.(050) 8569694; (095) 5610902

  Дві земельні ділянки 0.08га та 0.42га, в 
с.Коршів Луцького р-ну, вода, газ поряд, 
асфальтований доїзд, зупинка поряд.
(050) 5485798

  Дві земельні ділянки по 0.11га, у селі 
Боголюби, з документами. Терміново.
(095) 1854343

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

  Продам. Два євроконтейнери, ринок 
"Центральний", 1-й сектор 8 кв.м та 5-й 
сектор 15 кв.м, зручне місце розташуван-
ня, можливий торг.(098) 1792584

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

  Земельну ділянку 0.103га, с.Рованці, за 
школою.(096) 1158208

Куплю

  Будинок (можна потребуючий ремон-
ту), у селі до 25км від Луцька, недорого, 
без посередників.(0332) 250938

  Куплю. Три-, чотирикімн.кв., у Луцьку. 
(050) 5170994

Здам

  Здам кімнату для двох порядних, 
працюючих дівчат, поблизу ринку "За-
вокзальний", 1100грн без комунальних.
(096) 6394430

  Здам. Частину  будинку, 2 кімнати, 
кухня, с/в, окремий вхід, вмебльована, 
побутова техніка р-н вул.Львівської, 
тимчасово для людей які приїздять на ро-
боту, 2500грн, 6 чоловік.(066) 5058650, 
після 18.00

  Однокімн.кв., вул.Володимирська, 
вмебльовану.(099) 1783448, Ірина

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

Здам в оренду виробничо-склад-
ські приміщення площею 100-1500 

кв.м. Бокси для ремонту автомо-
білів. Зручне місце розташування, 

охорона, ціна від 5грн/кв.м. (050) 
3782022

Здам. В оренду овочесховище 1000 
кв.м та утеплений склад 300 кв.м, 
асфальтований під'їзд, с.Маяки, 
4км від Луцька.(050) 5154393, 

Анатолій

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

Волинська обласна філармонія 
вивчає попит на об'єкт оренди 

площею 155.7 кв.м, що знаходиться 
за адр: Луцьк, просп.Волі, 46. Для 

проведення зборів, занять гуртків та 
секцій та інших заходів з погодин-
ною оплатою. Заяви приймаються 

протягом 10 днів від дня публікації 
оголошення за вищевказаною адре-

сою.(0332) 249914, 757510

  Здам. В оренду офіс в центрі міста, по 
вул.С.Бандери, площею 32 кв.м, ремонт, 
сигналізація, Інтернет.(050) 3341507

Зніму

  Сім'я з дітьми зніме однокімн.кв. або 
1/2 частину будинку. Своєчасну оплату та 
порядність гарантуємо.(095) 6173091

Послуги
  Виготовляємо гаражі будь-яких розмі-

рів: металеві, оцинковані, з кольорового 
металопрофілю. Доставка та встановлен-
ня.(098) 9071417; (050) 6407504

КРЕДИТ ГОТІВКОЮ дешевше не 
буває, без довідки про доходи, без 

перших внесків, без застави та пору-
чителів. Просто, вигідно та швидко. 
Ліц. №16 від 09.10.09р., НБУ.(095) 

3000962; (097) 8055414

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

  Вантажні перевезення а/м "Мерседес-
Спринтер-412". Можливі разові поїздки 
по м.Луцьку.(050) 5444524

  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"

  Вантажні перевезення мікроавтобусом 
"Рено-Трафік" по місту, області та Україні.
(099) 3286427

  Виготовляємо корпусні меблі під за-
мовлення за індивідуальними розмірами: 
шафи-купе, кухні, вітальні, прихожі, ди-
тячі кімнати, меблі для офісів, магазинів. 
Лояльна цінова політика. Монтаж, дизайн 
та доставка безкоштовні.(099) 1673635, 
Андрій

  Послуги вантажними а/м: ЗІЛ "Кол-
госпник" з причепом, ЗІЛ бортовий, з при-
чепом. Ліц. АВ N532005, від 14.04.2010р., 
МТЗУ.(0332) 256339; (050) 1535657

  Ремонт телевізорів, встановлення ко-
льору та звуку, заміна кінескопу, гарантія, 
виїзд до замовника.(098) 3770120; (050) 
8887903

  Професійна відео та фотозйомка ве-
сіль. Формат Full HD. Деталі за телефоном. 
vk.com/nvstudioby (097) 8096912; (050) 
2059092

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

  Репетиторство з англійської та німець-
кої мови, досвід роботи з учнями різного 
віку, 35-40грн/год. Переклади.(050) 
2694856; (093) 5410207

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

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

Автомото
  Продам. ВАЗ-2113 1986р., ціна за до-

мовленістю. Продам. Холодильник б/в, 
двокамерний "Атлант-Мінськ-162". Трубу 
азбестно-цементну діам.200мм. довж.6м, 
ціна за домовленістю.(093) 6573944

  Продам. Мерседес-Спрінтер-412, білий, 
2.9л, двокатковий. Можливий обмін.
(050) 5444524

  Продам. Трактор МТЗ-80 1955р., 
48000грн; фрезу для картоплі 10000грн, 
овочесівалку 10000грн. Верстат токарний 
16000грн.(067) 7198148

  Продам. Трактори Т-25 1980-1996р., 
пригнані, з Польщі, у хорошому стані. 
Плуги, культиватори, можлива доставка. 
(067) 3610506; (067) 2862999

  Продам. Трактори: ЮМЗ-6КЛ 1992р., 
26000грн; ЮМЗ 1988р., 20000грн; Т-40 
1991р., 25000грн; раму з документами на 
трактор, 2000грн. Трактор МТЗ-80 1991р., 
32000грн.(097) 5198484

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

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

  Продам. ВАЗ-2104 2005р., колір "бакла-
жан", ц/з, сигналізація, фаркоп, 27500грн, 
м.Луцьк.(067) 7357216; (099) 2625227

  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. Комбайн бурякозбиральний 
"Кляйне-5002 Автоматик", у хорошому 
стані.(096) 7411613

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

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

ПІНОБЛОКИ ТА ГАЗОБЛОКИ ви-
робник: Білорусь, Обухів, Бровари; 
цегла жовто-піщаного та червоно-

го кольору, Білорусь, м.Мінськ, з 
доставкою.(03366) 93818 (Ратно); 

(097) 7171691; (099) 3627425

  Продам. Керамзит, пісок, дрова, цемент 
в мішках, з доставкою, м.Луцьк.(050) 
5444524

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

(050)4380766

  Продам. Сухі соснові балки 20х14м, 
довжиною 5м, 10шт., в Ковельському 
районі, недорого.(066) 0424163

Продам будівельні блоки, блоки 
"рваний камінь", бруківка, залізобе-
тонні огорожі. Висока якість, достав-

ка. (050) 3780078, (098)0800078

  Верстат токарний 1К62, верстат 
свердлильний, бочки 3, 10, 25 куб.м; ел/
тельфер, Болгарія, в/п 2т.(093) 1332941

  Продам. Ракушняк кримський. Достав-
ка.(050) 3785008

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

  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

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

  Продам. Пісок, щебінь, відсів, з достав-
кою.(050) 3381564; (098) 7585943

  Бруківка вібропресована, виго-
товлення та професійне вкладання з 
вібротрамбовкою. Низькі ціни, доставка. 
Цемент, щебінь, відсів.(099) 4937752; 
(093) 7165575

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

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

чорнозем, торф. Можлива доставка.
(050) 5299520

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

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

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

  Продам. Пісок, щебінь різних фракцій, 
цегла червона, біла, відсів, чорнозем, гли-
на, торфокрихта, з доставкою, м.Луцьк.
(050) 5396261

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

Французькі натяжні СТЕЛІ. Якісно. 
(066) 5922882; (097) 6808868

  Продам. Блоки фундаментні ФБС-3, 
28шт. та плити перекриття ПК-15, 3шт., ПК-
12, 2шт.(050) 2300964; (097) 8540020

  Продам. Залізобетонні сваї, 
довж.12х0.3х0.3м.(063) 3453422; (050) 
7059592

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

  Продам. Блоки з ракушняку, 20х20х40, 
без посередників, з доставкою.(095) 
7169510; (097) 7660368

Кована брама від 3000грн. Кузня 
"Файна ковка". Каталог з цінами на 

сайті www.fayna-kovka.prom.ua(050) 
2962314; (097) 6139185

 ЦЕГЛА БУДІВЕЛЬНА ПЕРЕПАЛ, ЧЕР-
ВОНА М-75, -100. ДЕШЕВО. ДОСТАВКА.
(097) 5423640

  Циклювання (шліфування) підлоги, 
плоскошліфувальною та барабанною 
машинами, вкладання паркету, дошки, 
ламінату; лакування та шпаклювання.
(066) 1668415; (067) 8043815

 Майстер якісно монтує гіпсокартон 
на стелю та стіни. Досвід, консультації.
(099) 7401095; (097) 8544994, Сергій

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

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

4621778

  Послуги кваліфікованого сантехніка, 
усі види робіт: заміна, ремонт будь-якої 
складності; встановлення зрошувальних 
систем та автоматичного поливу газонів.
(066) 0813938; (068) 3376785

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

  Виконуємо ремонтно-будівельні 
роботи: штукатурка, плитка, гіпсокартон, 
вкладання лицювальної цегли та блоків.
(050) 5676596

Робота

Працівники на збір малини, яблук, 
помідорів, огірків, грибів, парники, 
теплиці, м'ясний цех, кухарі, ферми, 
будівельники, с/г робітники, догляд 
за садом, житло, харчування, візова 

підтримка надається, наявність 
закорд. паспорту.(099) 4456988; 

(068) 0968845

  Запрошуємо на роботу помічника куха-
ря (з досвідом роботи), офіціантів, графік 
роботи 7/7 днів, з/п за домовленістю.
(067) 3325840

  Найму продавця з досвідом роботи, 
у меблевий ряд ринку "Завокзальний".
(050) 2651860; (067) 1903432

 МЕБЛЕВА ФАБРИКА ЗАПРОШУЄ 
СПЕЦІАЛІСТІВ МЕБЛЕВОГО ВИРОБ-
НИЦТВА (РОБОТА У ВІДРЯДЖЕНІ). 
ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА М'ЯКИХ МЕБЛІВ 
ПОТРІБНІ: ШВАЧКИ, ОББИВНИКИ, 
СКЛАДАЛЬНИКИ КАРКАСІВ, ПОКЛЕЙ-
НИКИ ПОРОЛОНУ. ПЕРЕВАГА СПЕЦІ-
АЛІСТАМ З ДОСВІДОМ. НАДАЄТЬСЯ 
БЕЗКОШТОВНИЙ ГУРТОЖИТОК, 
ОПЛАЧУЄТЬСЯ ПРОЇЗД, РЕЄСТРАЦІЯ, 
ОФІЦІЙНЕ ОФОРМЛЕННЯ ДОЗВОЛУ 
НА РОБОТУ, ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ, 
100КМ ВІД ЧОРНОГО ТА АЗОВСЬКОГО 
МОРІВ. ОПЛАТА ВІДРЯДНО-ПРЕ-
МІАЛЬНА. КОНТАКТ: ADIFIL@GIP.
RU(095) 4646585, 18.00-21.00 МАРІЯ; 
(+79182) 380458, ЯРОСЛАВ ПЕТРОВИЧ

 Фірма шукає водіїв кат.В.(050) 
4380509

  Підприємство працевлаштує автослю-
саря.(0332) 234474

  Працевлаштування за кордоном, ро-
бочі запрошення (6 місяців, рік), Інтернет 
реєстрація, анкети, страховки. Вакансії у 
Польщі: будівельники, зварювальники, 
токарі, водії-далекобійники, с/г роботи, 
ферми та ін. Адр: Луцьк, вул.Кафедраль-
на, 25. Ліц.АВ 585191, 10.07.12р., МСПУ.
(0332) 723738 (Луцьк); (099) 3469381

  На швейне виробництво потрібні 
прасувальники та швачки з/п висока.
(095) 4611031

  Потрібен на роботу кондитер-технолог 
у цех, с.Гірка Полонка, бажано з досвідом 
роботи 3-5 років, з/п за домовленістю.
(093) 8124356, Вадим

  Робота: теплиці (помідори), ферми, 
м'ясокомбінати (різні спеціальності, з/п 
висока), с/г роботи, збирання яблук, ка-
пусти, будівельники різних спеціальнос-
тей, наявність закордонного паспорту, 
візова підтримка. (050) 7325315; (096) 
8708768

 НА РОБОТУ ПОТРІБНІ ОБВАЛЮ-
ВАЛЬНИКИ М'ЯСА (КУРКА)(066) 
9496977

 НА РОБОТУ ПОТРІБНІ ВАНТАЖНИКИ 
НА СКЛАД.(066) 9496977

  На роботу потрібен охоронець 
приватного будинку на оз.Світязь, з/п 
1200грн, графік тиждень через тиждень.
(050)8011632

  Потрібні на роботу: керівник торгового 
відділу, досвід роботи, продуктова група 
товарів, з/п від 7000грн; супервайзер з/п 
від 6000грн; експедитор-вантажник, з/п 
від 2000грн.(063) 9900444

РОБОТА Фермерське господарство 
с.Острожець (20км від Луцька) за-

прошує бажаючих на сільськогоспо-
дарські роботи по збиранню овочів.
(099) 7366720; (067) 3611388; (099) 

7366710 

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

  На підприємство потрібен технолог 
швейного виробництва.(050) 3784383

  На роботу у кафе потрібен адміні-
стратор, офіціант.(0332) 723780; (050) 
6774434

  Потрібні кухарі, офіціанти.(0332) 
757565; (066) 8709333; (066) 8709399

Наколінники з біофотонами вряту-
ють Ваші коліна.(050) 5637460

  Візьму на роботу експедитора для по-
їздок по регіону, з/п 1800грн + відрядні + 
проживання.(099) 4806347; (096) 7968366

  Потрібен на роботу бармен та кухар, 
можна без досвіду, у бар по вул.Володи-
мирській.(095) 8100567

Фермер
  Продам. Зерно: пшениці, ячменю, вівса, 

кукурудзи, жито, третєкале, осипка, обмі-
няю на міндобриво (селітру, нітроамо-
фоску).(050) 6099025; (097) 74184863

  Продам. Лоша, вік 4 місяці, чорної 
масті.(066) 2711278; (067) 6804882

  Продам. Кобилу 9 років, чорної масті, 
доглянута, слухняна, робоча, кличка 
Машка, с.Доросині, Рожищенського 
р-ну, Васєвич М. А.(063) 3598328; (095) 
3436829

  Продам. Кобилу робочу 12 років, 
каштанової масті, спокійну, з возом 
та упряжжю, ціна за домовленістю, 
с.Липини, вул.Молодіжна, 19.(066) 
2221207, Марія Марківна

  Продам. Саджанці голандської малини, 
сортові, можлива гуртова партія.(0332) 
757593; (067) 3329246

 ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "АН-
НАСТАСІЯ" (С.ТРОСТЯНЕЦЬ) ПРОПО-
НУЄ СОРТОВІ САДЖАНЦІ: ВЕЛИКИЙ 
ВИБІР СОРТІВ СМОРОДИНИ, ЯБЛУНІ, 
ГРУШІ, МАЛИНИ СОРТ "ПОЛКА", "ПО-
ЛЯНА", АГРУСУ, ПОРИЧКИ, ПОЛУНИЦІ, 
ВИНОГРАД. ДОСТАВКА. МЕД НА-
ТУРАЛЬНИЙ.(0332) 712367 (ЛУЦЬК); 
(063) 2276552; (095) 8971026

  Продам. Цуценят московської сторожо-
вої з хорошим родоводом, вакциновані. 
Надійний друг та охоронець!(067) 
3857688; (050) 8319959

  Куплю зерно: пшениці, ячменю, вівса, 
кукурудзи. Міняю на селітру, нітроамо-
форку.(050) 6099025; (097) 4184863

Різне
  Продам. Кухню, б/в, у хорошому 

стані, світлий дуб, заг. довжина близько 
5м.(050) 3341507

Продаж секонд-хенду, оптом.(050) 
8440986; (097) 8041558

 ПРОДАМ. ШАФУ ДВОДВЕРНУ З 
АНТРЕСОЛЯМИ, ШАФУ ТРИДВЕРНУ; 
ПАЛАСИ НА ПІДЛОГУ 2Х3М 3ШТ., 
2.5Х3.51ШТ.(050) 3783539

  Продам. Стінку польського вироб-
ництва ТІР ТОР у хорошому стані, колір 
вільха, 1500грн.(050) 5967584

  Продам. Пральну машину-автомат 
нову в упавковці, "Beko-WMB50821PLY", 
2200грн.(096) 9859554

Купуємо стружку кольорових металів: 
мідь, алюміній, бронзу, латунь, свинець, 

н/ж; акумулятори, можливий демон-
таж, 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 

ПАТ "Страхова компанія "Перша"" 
визнає втраченими наступні бланки: 

АВ/6435355, стікер АВ/6435355  00-
03 29002, 00-03 30709, 00-03 31683, 

00-03 31883-00-03 31888, 00-03 
39563, 00-03 46563, 00-03 48562, 00-
03 48567, 00-03 48568, 00-03 48579, 

00-03 48580, 00-03 49894. 
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Інформація Волинського аукціонного центру про оголошення конкурсу 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення не-
залежної оцінки майна, що належить територіальним громадам сіл, селищ, міст 

Ратнівського району Волинської області в особі Ратнівської селищної ради
Назва об’єкту:
1. Готель „Прип’ять” з гаражами в смт. Ратне по вул. Центральна, 15, Ратнівського 
району (заг.площа готелю 533,1 кв. м, заг. площа гаражів 73,2 кв.м.).
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єктів з метою їх відчуження шляхом 
продажу на аукціоні.
Конкурс відбудеться 03.10.13р. об 11 год. за адресою: м.Луцьк, вул.Мельнична, 13. 
Кінцевий термін подання документів: 27.09.13р.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтверд-
них документів, що містяться в конверті.
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, можна отримати за вищев-
казаною адресою. Телефон для довідок (0332) 24-41-88, 24-20-65.


