
Нерухомість

Продам

  Трикімн.кв., р-н ЛПЗ, 5/5-пов. цегл. 
буд., 61.7 кв.м, 2 балкони, є підвал. 
(093) 7394992

  Коршів, центр села, будинок 72 кв.м, 
3 кімнати, є хлів, криниця та місцевий 
водогін, сад, газ за 15м, ділянка 0.25га, 
родючий грунт та 0.32га під забудову, 
суміжна, ціна за домовленістю. (096) 
2438178; (096) 3148145

  Великий Омеляник, будинок ново-
збудований, 115/60/25 кв.м, 3 кімнати, 
є гараж, земельна ділянка 0.05га, 200м 
від вул.Тарасова, ціна за домовленістю, 
від власника.  (050) 9010229

  Піддубці, будинок, земельна ділянка 
0.30га. (063) 6836433

  Будинок цегляний, с.Копилля, Мане-
вицького р-н. (099) 7047805

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

  15км від Луцька, будинок, житл.пло-
ща 36 кв.м, льох, сарай, вода на подвір'ї 
(колонка), газ поруч, садок, земельна 
ділянка 0.35га. (093) 6694113; (067) 
8321294

  Луцьк, р-н ТЦ "Глобус", будинок 
недобудований, невеликого розміру, 
земельна ділянка 0.083га. (098) 
1313807

  Сенкевичівка Горохівського р-ну, 
будинок, житлова площа 74 кв.м, вода 
в будинку, газ поруч, земельна ділянка 
0.15га. Можливий обмін на однокімн.
кв. у Луцьку. (050) 7314262

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

  Боголюби, дві земельні ділянки 
по 0.11га, з документами. Терміново. 
(095) 1854343

  Гаразджа, приватизовані земельні ді-
лянки під забудову 0.12га, новобудови 
і 0.08га, комунікації на ділянці. (050) 
8885767; (097) 5150913

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

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

р-ну Волинської обл. Поряд кому-
нікації, асфальтований під’їзд. 

Ціна по 40 тис. грн. за кожну. 
(067) 3320567

  Небіжка, 5км від Луцька, поруч з 
лісом, земельну ділянку під забудову, 
0.24га.  (098) 1313807

  Буяни, Луцького р-ну, земельну ді-
лянку 0.30га та невеликий дерев'яний 
шальований будинок, є світло, а води 
та газу нема, ціна за домовленістю. 
(099) 5428744; (066) 4213831

 Масив Промінь, земельну ділянку 
0.06га. (050) 6107455; (050) 5404993

  Гараж, кооп."Автомобіліст", вул.
Карпенка-Карого, поблизу ринку 
"Завокзальний". (050) 6107455; (050) 
5404993

Здам

  Здам кімнату для двох дівчат р-н 
ЗОШ №5. (099) 0842831; (097) 
9007181

  Здам кімнату для студентів за-
очників, р-н вул.Дубнівської, по вул.
Паторжинського, всі умови є Інтернет. 
(095) 3262516

  Візьму двох дівчат на квартиру, 
поблизу Рагсу. (093) 6341785; (066) 
5393011

  Подобово квартири у Луцьку: одно-, 
дво-, трикімн.кв., в центрі міста, з 
євроремонтом, побутова техніка, WI-FI, 
кабельне TV, недорого. Надаються 
звітні документи. (066) 7288014; (097) 
4965043

  Здам. Однокімн.кв., в м.Луцьку, без 
господаря, 1300грн/місяць. (097) 
7202333; (095) 0334701

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

кв.м, опалення, зручна транспорт-
на розв'язка, автостоянка, ціло-

добова охорона. (066) 4963220; 
(067) 2804787

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

  Здам в оренду приміщення комер-
ційного призначення просп.Волі, 100 
кв.м, просп.Відродження 170 кв.м. 
(050) 6683200

В оренду виробничо-складські 
приміщення площею 100-1500 

кв.м. Бокси для ремонту автомо-
білів. Зручне місце розташуван-
ня, охорона, ціна від 5грн/кв.м.  

(050) 3782022

В оренду склад 125кв.м. та при-
міщення під офіси у м.Луцьку 
по вул.Потебні поруч складу 

№3 "Делівері", після ремонту. Є 
автостоянка для усіх типів а/м. 
(0332) 260797; (050) 3397002

Послуги

  Встановлення OC Windows, розбло-
кування комп'ютера, пакету програм, 
драйверів, оптимізація та налаштуван-
ня роботи ПК. Підключення до мережі 
Інтернет. Можливість виїзду до клієнта 
(на село), без вихідних. (095) 6697961

Пам’ятники. Виготовлення, вста-
новлення, гарантія, розстрочка без 
переплати, догляд. м. Луцьк, вул. Б. 
Хмельницького, 34. (0332) 28-50-
31; (0332) 28-72-28; (097) 323-90-75

Кредити до 8000грн без довідки 
про доходи. Безкоштовне і швид-
ке оформлення. Кредитуємо під-
приємців і пенсіонерів. "А-Банк", 

м.Луцьк, вул.Винниченка, 25. 
Ліц.№16 від 09.10.2009р., НБУ. 
(066) 4869012; (096) 7438977, 

Микола

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

магазини, кіоски, павільйони, 
гаражі, автонавіси, шиномонтажі, 

автомийки, міні-офіси, ангари та ін. 
Якість, надійність та вчасні терміни 

ГАРАНТУЄМО. (098) 9071417; (050) 
6407504

  Пам'ятники! Виготовлення, вста-
новлення, оформлення. З мармурової 
крихти та натурального каменю. До-
ставка безкоштовна. (095) 1285106; 
(098) 5022024; (099) 2620282, Луцьк, 
вул.Рівненська, 54/5, ПОГ "Меморіал-
Груп"

Усунення засмічень, видалення 
жиру, бруду та нальоту. Гарантія 

якості. (050) 7360805; (096) 
4996132

Вартість: Кухні від 1850грн/пог.м, ша-
фи-купе від 1500грн/пог.м. Договір, 
гарантія. Виїзд дизайнера, розробка 

проекту, доставка, встановлення - 
безкоштовно. (098) 7239028; (099) 

2783674, Луцьк, вул.Винниченка, 
14-а, кімн.16

  Ремонт побутових холодильників, 
морозильних камер, імпортних, вітчиз-
няних, заміна компресорів, термоста-
тів, заправка фреоном, виклик майстра 
платний. (050) 6313413

Супутникове телебачення. Продаж, 
гарантія, сервісне обслуговування. 

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

(066) 1980828

КРЕДИТИ. ДЕПОЗИТИ (висо-
кі відсоткові ставки). Вигідна 

пенсійна програма. Звертайте-
ся: "А-БАНК", м.Луцьк, просп.

Грушевського, 3/37. Ліц.НБУ №16, 
від 26.10.2011р. (063) 5392369; 

(066) 6414541

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

Автомото

  Куплю. Автомобіль будь-який на во-
линській реєстрації. Можливі незначні 
пошкодження. (066) 9262989

  Продам. Мерседес-Спрінтер-412, 
білий, 2.9л, двокатковий, 85000грн. 
Можливий обмін. (050) 5444524

  Продам. Форд-Сієрра 1987р., 2.0л, 
бензин, хетчбек, білий колір. (050) 
9515368

 Москвич-М412 1984р., бежевий, 
двигун після капремонту, у робочому 
стані. (066) 1804978 

  Продам. Опель-Кадетт 1985р., хет-
чбек, 1.3л, червоний, ц/з, у хорошому 
стані, 14800грн, торг. (097) 3017755; 
(066) 9489938

  Продам. ЗІЛ-130 "Колгоспник" 
1984р., у хорошому стані, поршнева 
"Урал", пробіг після ремонту 15000км, 
49000грн. (050) 1422419

  Продам. Трактори Т-40 1991р.; ЮМЗ 
1991р., МТЗ-80 1991, 1994р.; картопле-
копачку, запчастини: МАЗ, КамАЗ, ЮМЗ, 
б/в. (067) 3609149; (050) 9936211

Комбайни зернозбиральні, карто-
плезбиральні, прес-підбирачі, 

картоплекопачки, трактори, косарки 
та інша техніка. (067) 3910253; 

(066) 8701542 

  Продам. Трактор Т-25, у м.Луцьку. 
(050) 1669111; (096) 1399028

  Продам. ЗІЛ-131 шасі, бортовий, кунг-
майстерню. (063) 2562256

  Продам. БМВ-Е36 без документів на 
розбір, 8000грн. Диски до БМВ R15, 
4шт., нові, оригінал, 800грн/шт; R16, 
4шт., б/в з гумою, 500грн/шт. (050) 
6857370

Будівництво

  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

  Продам. Дошки обрізні та необрізні, 
балки, крокви, свіжопил та сухі, дрова, 
власне виробництво, м.Луцьк, просп.
Перемоги, 20. (099) 5010907; (097) 
7348322

  Продам. Дошки обрізні та необрізні, 
балки, крокви, рейки, різної довжини 
та ширини, з доставкою. (050) 
6728204

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

Французькі натяжні СТЕЛІ від 
класичних до ексклюзивних. 

Комбінація кольорів, фотодрук. 
Якісно.  (066) 5922882; (097) 

6808868

  Виготовлення євродерев'яних вікон 
та балконних рам (зі склом, склопаке-
тами), обшивання вагонкою, якісно, не-
дорого. (095) 8975952; (096) 9690596

Продам. Блоки з ракушняку, 
20х20х40, без посередників, з 

доставкою. (095) 7169510; (097) 
7660368

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

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

Продам. Лист оцинкований, плос-
кий, рифлений, від 30грн/кв.м, 

Металочерепиця, металопрофіль 
та металопрофіль двосторонній 

кольоровий, Польща, Німеччина, 
від 40грн/кв.м. Мінвата "Роквул", 

гуртові ціни. (050) 7249777; 
(097) 9143605

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

3781732, (050)4380766

  Продам. Металочерепицю, метало-
профіль, комплектуючі різних країн-ви-
робників, широкий вибір, низькі ціни. 
Заміри, кошторис, доставка безкоштов-
на. (050) 7015157; (068) 0274679

  Виготовлення та встановлення 
дерев'яних сходів з різних порід 
деревини, за індивідуальними замов-
леннями. Власне виробництво, заміри, 
помірні ціни. (099) 9246770

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

Блоки з ракушняку (Крим). Висока 
якість. Міцні, рівні, відбірні. Ціна 
від виробника. Доставка. (096) 

8312304; (093) 3642483

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

чорнозем, торф. Можлива достав-
ка. (050) 5299520

 ПРОДАМ. ПІНОБЛОКИ 20Х30Х60, 
12Х30Х60 ТА ШЛАКОБЛОКИ. МОЖ-
ЛИВА ДОСТАВКА. (067) 7282946; 
(099) 4451353

  Продам. Цеглу червону нову та білу 
б/в. (050) 9053159

 ПРОДАМ. ПІНОБЛОКИ 20Х30Х60, 
12Х30Х60 ТА ШЛАКОБЛОКИ. МОЖ-
ЛИВА ДОСТАВКА. (067) 7282946; 
(099) 4451353

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

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

  Ремонтно-будівельні роботи. (099) 
0842831; (097) 9007181

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

  Виконуємо рентно-будівельні 
роботи; шпаклюємо стелі та стіни, ли-
цювання плиткою, штукатурні роботи, 
клеємо шпалери, гіпсокартон різної 
складності, декоративні штукатурки, 
обшиваємо вагонкою, вкладання під-
логи, ламінат, паркетна дошка. (0332) 
299602; (066) 7549017

  Виконуємо: монтаж внутрішніх та 
зовнішніх інженерних мереж, оздо-
блювальні роботи, роботи "під ключ". 
Ліц.АВ №587915 від 01.07.2011р., ДАБІУ. 
(066) 8724512

  Ремонтно-покрівельні роботи: 
вкладання металу та бітумної черепиці, 
металопрофілю, утеплення дахів, 
встановлення водосточної системи, 
підшивка підсофітів. (095) 8948709; 
(095) 6086156

  КУПЛЮ. Ангар, хлів ключковий, пли-
ти, зернонавантажувач, протруювач, 
зерноочисну машину. (050) 9936211

Робота

Працівники на збір яблук, помі-
дорів, огірків, грибів, парники, те-
плиці, м'ясний цех, кухарі, ферми, 

будівельники, с/г робітники, до-
гляд за садом, житло, харчування, 

візова підтримка надається, на-
явність закорд. паспорту. (099) 

4456988; (068) 0968845

  На роботу: адміністратори, офіці-
анти, кухарі, бармени, піцмайстри, 
суші-майстри, помічники барменів, 
кухарі-кондитери, прибиральниці-по-
судомийниці, водії з власним а/м (бус). 
(095) 6551001

  Потрібні працівники для роботи на 
ксероксі, з/п 1150грн. (095) 1829717; 
(097) 4510168, Ліля

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

  Найму на роботу офіціанта, бармена.   
(050) 9201322

 НА РОБОТУ ПОТРІБНА НЯНЯ ДЛЯ 
ДОГЛЯДУ ЗА ЖІНКОЮ ПОХИЛОГО 
ВІКУ, БАЖАНО З МЕДДИЧНОЮ 
ОСВІТОЮ ТА ПРАКТИЧНИМ ДО-
СВІДОМ РОБОТИ НЯНЕЮ. (0332) 
743706 

  На роботу в НК "Опера" потрібні 
офіціанти, бажано з досвідом роботи. 
(066) 2633141

  Візьму на роботу в ательє швачку. 
(050) 9405305

  На роботу потрібні: адміністратори, 
офіціанти, кухарі, бармени, піцмайстри, 
суші-майстри, помічники барменів, 
кухарі-кондитери, прибиральниці-по-
судомийниці, водії з власним а/м (бус). 
(066) 1244446

  Потрібні: адміністратори, офіці-
анти, кухарі, бармени, піцмайстри, 
суші-майстри, помічники барменів, 
кухарі-кондитери, прибиральниці-по-
судомийниці, водії з власним а/м (бус). 
(099) 7522226

  На роботу потрібні: адміністратори, 
офіціанти, кухарі, бармени, піцмайстри, 
суші-майстри, помічники барменів, 
кухарі-кондитери, прибиральниці-по-
судомийниці, водії з власним а/м (бус). 
(099) 5055556

  Потрібен старший продавець та про-
давець у гастроном по вул.Львівській 
або вул.Ветеранів. (099) 2122227

  Надомна робота для всієї сім'ї 
(обробка кореспонденції), 2500грн/
місяць. Деталі поштою. Вкладіть під-
писаний конверт на адр. або на e-mail: 
novaship@list.ru. (096) 0273881, 
87502, Маріуполь Донецької обл., а/я 
2075 "Новация"

  Робота: теплиці (помідори), ферми, 
м'ясокомбінати (різні спеціальності, 
з/п висока), с/г роботи, збирання 
яблук, капусти, будівельники різних 
спеціальностей, наявність закордонно-
го паспорту, візова підтримка.  (050) 
7325315; (096) 8708768

  Потрібні працівники для виготовлен-
ня дачних будинків, кіосків, магазинів, 
гаражів та ін. металоконструкцій. 
(050) 6407504; (098) 9071417

  Потрібні на роботу кухарі, адміні-
стратор та офіціанти з досвідом робо-
ти. (0332) 255298; (095) 4580758

 НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ У БАР 
ПОТРІБНІ: БАРМЕН, ОФІЦІАНТ, 
ШЕФ-КУХАР, ПОСУДОМИЙНИЦЯ. 
(098) 5814664

 ПОТРІБНІ НА РОБОТУ У РЕС-
ТОРАН КУХАР ТА ОФІЦІАНТ, З 
ДОСВІДОМ РОБОТИ, СТАБІЛЬНА 
ЗАРОБІТНА ПЛАТА, Є РОЗВЕЗЕННЯ 
ПІСЛЯ РОБОТИ. (098) 7708867; 
(066) 4056134

В охоронну фірму потрібні 
монтажники засобів охоронної 

пожежної сигналізації, освіта 
середня-спеціальна або вища 

технічна; інженери ПЦС, освіта 
базова вища або вища технічна, 

бажано д/р. (0332) 789336

 НА РОБОТУ ПОТРІБНІ ОБВАЛЮ-
ВАЛЬНИКИ ТА ЖИЛУВАЛЬНИКИ 
М'ЯСА. (066) 9496977

  Потрібен завідуючий складом мета-
лопрокату. (050) 2106688

  Потрібна на роботу прибиральниця. 
Офіційне працевлаштування, соцпакет, 
гідні умови праці і відповідна з/п. 
(050) 2675207

  В новий бар потрібні: офіціанти, куха-
рі, бармени, адміністратор, прибираль-
ниця. (099) 6373869; (099) 7910735 

  Потрібна на роботу швачка-закрій-
ниця. (095) 3846149; (067) 3321788; 
(063) 3453422

Фермер

  Віддам за символічну плату собак 
для охорони, молоді кобелі, середньої 
породи, м.Луцьк. (097) 4422632

  Продам. Поросят породи "Ландрас" 
та "Червонобілопоясих", кнура-плідни-
ка; гусей породи "Холмогори". (066) 
5603236; (097) 4878183

  Продам. Вулики "лежаки", б/в, в у хо-
рошому стані, 160грн. (050) 2649031, 
після 18.00; (067) 3321741

  Продам. Саджанці голландської ма-
лини, сортові, можлива гуртова партія. 
(0332) 757593; (067) 3329246

  Продам. Віз на гумовому ходу. 
(095) 0909860

   Куплю КАРТОПЛЮ.  (050) 9816534; 
(099) 6429596

Різне

  Продам. Холодильник "Норд", 
1000грн; телевізори "Оріон", 400грн; 
журнальний стіл, 300грн; ваги меха-
нічні, 200грн. Дивани офісні, б/в, з 
шкірозамінника, нерозкладні, двомісні, 
потребують заміни оббивки, по 500грн. 
Терміново. (050) 4384271

  Продам. Ліжко двоспальне, Польща, 
б/в 5 років, 800грн, ортопедичний 
матрац. (095) 4401102

  Продам. Пилосос миючий, б/в; диван 
1.45х0.9м та 2 крісла 100х90см, б/в, 
Білорусь; відеокамеру "Панасонік NV-
RX17EN"/ (050) 8234183

  Продам. Книги російських та зару-
біжних класиків. (050) 7136205

Продаж СЕКОНД-ХЕНДУ, оптом. 
(050) 8440986; (097) 8041558

  Продам. Кухню, б/в, у хорошому 
стані, фасад, світлий натуральний дуб, 
заг. довжина близько 5м, 2200грн, торг. 
(050) 3341507

  Продам. Стіл комп'ютерний, б/в, 
сірий (з комп'ютерного клубу), в 
наявності 6шт., 200грн; стіл офісний, 
письмовий, колір світлий бук, 750грн. 
(063) 9921833

  Продам. Комп'ютер майже новий, 
Intel-2,6Ghz 2Gb RAM HDD 300Gb 
NVIDIA GeForce 8400GS 512Mb, DVD-
RW, монітор TFT, 18.5", клавіатура, 
мишка. Принтер лазерний "Canon 
LBP-3010" майже новий, 400грн, сканер 
НР, 200грн. (063) 9921833

  Продам. Верстат універсальний, 
деревообробний, 380В; млинок на 
осипку, 380В. (095) 1341648; (099) 
4068733

  Продам. Верстат нефабричний для 
обробки дерева, вал 40см; циркуляр-
ка, фреза (3 фази, 3КЛВТ, 3000об/хв.). 
Недорого, можлива запчастинами. 
(050) 8843672

  Втрачене службове посвідчення ПС 
063475 видане Луцьким прикордонним 
загоном, військовою частиною 9971, 
від 10.11.2012р., на ім'я Шапран Роман 
Васильович, вважати недійсним.

  Втрачений техпаспорт на а/м "Мер-
седес-Віто", виданий на ім'я Забедюк І. 
Я., прохання повернути за винагороду. 
(050) 8273001

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 
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ЗЕМЕЛЬНИХ ТОРГІВ
Лот №1: Місце розташування земельної ділянки: с. Горичів, урочище 
„біля Гапки”, Володимир-Волинський район, Волинська область;
площа 8,5403 га в тому числі: 7,9121га (ставок); 0,6282 
га (пасовища);кадастровий номер земельної ділянки 
0720582002:02:001:0109; Розмір річної плати за користування земель-
ною ділянкою: 13087,00 грн; Строк користування земельною ділянкою 
25 років. Цільове призначення земельної ділянки (код КВЦПЗ) для 
рибогосподарських потреб.
Дата проведення земельних торгів:  06 листопада 2013 року;
Найменування організатора земельних торгів:  Зимнівська сільська 
рада Володимир-Волинського району Волинської області.


