
Нерухомість

Продам

Однокімн.кв., малосімейку, вул.
Орджонікідзе, 32/222, 2/5-пов. 

цегл. буд. (050) 5170994

  Двокімн.кв., вул.Зацепи 3-л, 1-й по-
верх, 60 кв.м, новий ремонт з меблями, 
перепланування, є документи на до-
будову 30 кв.м. (099) 2730604

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

  Поблизу траси Ковель-Луцьк, 
будинок новий, незавершений, 9х10м, 
земельна ділянка 0.50га, є світло, газ, 
криниця, садок. (050) 8689248; (098) 
5152496

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

  Продам. Олешковичі, Рожищенсько-
го району, будинок 1.5-поверховий, 
недобудований, 92.1 кв.м, метало-
черепиця, газ, світло, земельна ді-
лянка 0.234га, поблизу річка та ставок. 
(063) 8194888

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

  Продам. Піддубці, будинок, земель-
на ділянка 0.30га. (063) 6836433

  Частину будинку, 3 кімнати + 
гардеробна, кухня з вмонтованою 
побутовою технікою, євроремонт, є 
підвал, сарай, р-н вул.Володимирської, 
370000грн. (050) 9554378, Оксана

  Буяни Луцького р-ну, будинок не-
великий, 43 кв.м, шлаковий, є сарай, 
криниця, земельна ділянка 0.39га, 
приватизована, понад трасою, поруч 
школа, ліс, річка за 600м. (050) 
3708923

  Копачівка Рожищенського р-ну, 
земельну ділянку 0.25га, під забудову. 
(066) 4688656

  На межі Боратина та Луцька, при-
ватизовану земельну ділянку під 
житлову забудову, 0.12га,  асфальто-
вана дорога, світло, 57000грн. (099) 
7777718

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

  Гаразджа, приватизовані земельні 
ділянки під забудову 0.12га, ново-
будови і 0.08га, комунікації на ділянці. 
(050) 8885767; (097) 5150913

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

  Продам. Або здам в оренду торгі-
вельний павільйон ТЦ "Пасаж". (095) 
0364636

  Продам. Гараж з підвалом, 6х4м, 
м.Луцьк, в кооперативі навпроти фір-
ми "Сафрон", АЗС "Мавекс", вул.Карпен-
ка-Карого. Можливий обмін, кредит 
(розстрочка), розгляну всі варіанти. 
(0332) 795376; (050) 2950296

 ЦЕХ ПО ВИРОБНИЦТВУ ПАЛИВ-
НИХ БРИКЕТІВ З ТИРСИ ТА СОЛО-
МИ. (067) 4761453; (099) 4929883; 

Здам

  Здам кімнату для працюючої дівчини 
на підселення. (066) 3077347

  Візьму на квартиру одного хлопця, 
чесного, порядного, бажано студента, 
без шкідливих звичок, 33-й квартал. 
(099) 6465730

  Здам. Тимчасівку недорого. (050) 
2508514

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

  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 в оренду торгові площі в 
м.Рожище, ТЦ "Велес". (095) 

6633669

В оренду  офісні приміщення, у 
м.Луцьку по вул.Потебні поруч 

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

3397002

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 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

Послуги

  Перетягування меблів, заміна 
тканини, поролону, метиз та ін. (050) 
9302284

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

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

Супутникове телебачення. Продаж, 
гарантія, сервісне обслуговування. 

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

(066) 1980828

Кредити до 8 000грн 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

Здаємо на прокат костюми до Но-
вого року в садочках та школах (є 
українські костюми та всі казкові 

герої), на дорослих Дід Мороз 
та Снігуронька. (0332) 725027; 

(050) 6578701

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

Усунення засмічень, видалення 
жиру, бруду та нальоту. Гарантія 

якості. (050) 7360805; (096) 
4996132

  Ремонт побутових холодильників, 
морозильних камер, імпортних, 
вітчизняних, заміна компресорів, тер-
мостатів, заправка фреоном, виклик 
майстра платний. (050) 6313413

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"

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

Автомото

  Куплю. Москвич-АЗЛК люкс, у від-
мінному стані, розгляну інші варіанти. 
(099) 7185549, Валерій

  Куплю. Автомобіль будь-який на 
волинській реєстрації. Можливий 
дрібний ремонт. (066) 9262989; (066) 
4404169 

  Продам. ЗІЛ-131 шасі, бортовий, 
32000грн. (063) 2562256

  Продам. ВАЗ-2104 2006р., 1.5л, 
5-ст.КПП, зелений, 32500грн. (067) 
7357216; (099) 2625227

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

  Продам. Запчастини, аксесуари до 
китайських та японських скутерів, 
ремонт, діагностика. Луцьк, р-к "Завок-
зальний", ТЦ Пасаж, маг. "Самурайчик". 
(0332) 794919; (095) 0364636; (063) 
8511500

  Продам. Трактор ЮМЗ-6, мала 
кабіна, 16000грн; трактор Т-150, двигун 
МАЗ-6. Плужок 5-ти корпусний. До 
трактора МТЗ-80: КПП, двигун, головка, 
циліндри; стріла до ЮМЗ-6 "рачок". 
(099) 7359139; (098) 5169673

Комбайни зернозбиральні, карто-
плезбиральні, прес-підбирачі, 

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

(066) 8701542 

Будівництво

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

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

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

3781732, (050)4380766

  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

Французькі натяжні СТЕЛІ від 
класичних до ексклюзивних. 

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

6808868

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

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

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

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. 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. Піноблоки 20х20х60см, 
10х30х60, 350-500грн. (066) 9236095

  Пісок, щебінь, відсів, цегла, камінь, 
чорнозем, дрова, доставка. (0332) 
256339; (050) 1535657

Продам. Металочерепицю, мета-
лопрофіль, комплектуючі. (050) 

4333456; (093) 7606173

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

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

  Виконую всі види сантехнічних 
робіт. (099) 0052519; (063) 8410386

  Сходи дерев'яні. Проектуванння ви-
готовлення монтаж, обшивка деревом 
металевих та бетонних кострукцій, 
ціни за домовленістю. (050) 2470177

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

 ЦИКЛЮВАННЯ, ШПАКЛЮВАН-
НЯ, ЛАКУВАННЯ ПАРКЕТУ ТА 
ФАРБОВАНИХ ДОШОК НОВИМИ 
БАРАБАННИМИ ТА ДИСКОВИМИ 
МАШИНАМИ. (0332) 293990; 
(099) 6427274

  Циклювання (шліфування) підлоги, 
плоскошліфувальною та барабанною 
машинами, вкладання паркету, до-
шки, ламінату; лакування та шпаклю-
вання. (066) 1668415; (067) 8043815

  Циклювання, полірування паркету, 
дошки. Вкладання паркету, ламінату, 
покриття лаком, маслом та ін. 
(0332) 788769; (066) 4881782

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

  Виконуємо ремонтно-будівельні 
роботи: плитка, вагонка, ламінат, 
шпаклювання, фарбування, гіпсокар-
тон, шпалери, послуги електрика, 
сантехніка. (095) 8767301

Робота

Працівники на збір яблук, по-
мідорів, огірків, грибів, парники, 

теплиці, м'ясний цех, кухарі, 
ферми, будівельники, с/г робіт-
ники, догляд за садом, житло, 
харчування, візова підтримка 
надається, наявність закорд. 

паспорту. (095) 5566113; (068) 
0968845

  Візьму на роботу диспетчера та 
медика на автотранспортне підпри-
ємство, з/п за домовленістю. (050) 
6749393

Візьму на роботу швачку, оплата 
праці дуже висока. (050) 

7010097

  Потрібен старший продавець 
та продавець у гастроном по вул.
Львівській, вул.Ветеранів, просп.
Грушевського. (099) 2122227

  На роботу у великий бар потрібні: 
адміністратор, офіціанти, кухарі, 
техпрацівники. (095) 5785390

  На роботу потрібен мерчандайзер 
з власним бусом, міні-вен. (095) 
2735508

  Візьму на роботу менеджера на 
пункт маслозаміни, знання 1С, оплата 
праці висока. (050) 3784312

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

  Робота: теплиці парники, ферми, 
овочебази, м'ясокомбінати (різні 
спеціальності, з/п висока), с/г роботи, 
перебирання яблук,  будівельники 
різних спеціальностей, наявність за-
кордонного паспорту, візова підтрим-
ка.  (050) 7325315; (096) 8708768

  Потрібен продавець у продукто-
вий магазин, робота по тижнях, з/п 
1800грн, м.Луцьк. (050) 6685688

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

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

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

  На роботу потрібні: адміністра-
тори, офіціанти, кухарі, бармени, 
піцмайстри, суші-майстри, помічники 
барменів, кухарі-кондитери, при-
биральниці-посудомийниці, водії з 
власним а/м (бус). (066) 1244446

Потрібен КУХАР.  (066) 6254404

  Потрібні: адміністратори, офіці-
анти, кухарі, бармени, піцмайстри, 
суші-майстри, помічники барменів, 

кухарі-кондитери, прибиральниці-
посудомийниці, водії з власним а/м 
(бус). (099) 7522226

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

7280363

  На роботу потрібні: адміністра-
тори, офіціанти, кухарі, бармени, 
піцмайстри, суші-майстри, помічники 
барменів, кухарі-кондитери, при-
биральниці-посудомийниці, водії з 
власним а/м (бус). (099) 5055556

Потрібні на роботу працівники 
для роботи у сільському госпо-

дарстві, вахтовий метод, тиждень 
через тиждень, з/п за домовле-

ністю. (068) 1140909

  В новий бар потрібні: офіціанти, 
кухарі, бармени, адміністратор, при-
биральниця. (099) 6373869; (099) 
7910735 

 ПОТРІБЕН МАЙСТЕР-ПЕРУКАР, У 
САЛОН КРАСИ. (095) 6305471

Фермер

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

  Продам. Зерно пшениці, ячменю, 
вівса, кукурудзи, дерть, висівки. 
Можлива доставка. (0332) 242165 
(Луцьк); (067) 3320831

  Продам. Коня, білої масті, 9 років. 
(099) 3299839

  Продам. Корову молочну, тільну, 
чорно-рябої масті. (098) 6401241

  Куплю. Зерно пшениці, ячменю, 
вівса, кукурудзи, третикале. (0332) 
795135 (Луцьк); (067) 3320832

  КУПЛЮ. Картоплю сортову. (095) 
6282680; (093) 1561181

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

Куплю зерно: пшениці, ячменю, 
ціна за домовленістю. (068) 

1140909

Різне

  Продам. Айфон-4, білого кольору, 
8Gb, б/в рік і 4 місяці. (050) 6749393

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

   Продам. Посудомийну машину 
"Електролюкс DW-Q213", у відмінному 
стані, 2000грн. (095) 4743836, Олег

  Продам. Cтінку "Моно", 3.2м, горіх; 
кутовий диван 3.2м, комп'ютерний 
стіл 1.25, у хорошому стані. (050) 
8689248; (098) 5152496

  Продам. Плити газові, чотирикон-
форні, б/в; шифер 6-ти хвильовий, б/в. 
(050) 7555045

  Плуг кінний, листи ДСП, книги поль-
ською та російською мовами, 60-80-х 
років; старі листівки та старовинні 
фото м.Луцька. (095) 3247481

  Куплю. Рушницю 12-го калібру, 
"вертикалку", у відмінному стані. 
(050) 7794910

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 

Продам коляску 3 в 1 (люль-
ка, літній варіант, автокрісло) 

1500грн. (068)1401785

  Волинська державна обласна 
універсальна наукова бібліотека 
імені Олени Пчілки надасть в оренду 
терміном на 3 роки 2 кімнати під офіс 
загальною площею 30,38 м2. Адреса 
бібліотеки: м. Луцьк, вул. Шопена, 
11. Телефон для довідок: 72-48-46, 
72-20-36 з 9 до 17 год. (вихідні - субота, 
неділя).
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Волинський аукціонний центр проводить аукціон з продажу майна терито-
ріальної громади Іваничівського району Волинської області.

Продавець — Іваничівська районна рада Волинської області, код ЄДРПОУ – 
20133163.
лот І – приміщення (7 боксів), гараж, загальною площею 246,7 кв.м., літера А-1. 
Місцерозташування – вул. Грушевського, буд.16 в, смт. Іваничі, Волинської області.
Рік побудови – 1970, тип будівлі по капітальності – ІІІ, загальна площа – 246,7 кв.м., 
площа забудови – 295,0 кв.м., об’єм – 1062,0 куб. м.
Конструктивні елементи: фундаменти – бутобетон; стіни, перегородки – цегляні; 
перекриття – дерев’яне; підлога – цементна; покриття – шифер; вікна – ствірні; 
двері – однопільні; оздоблювальні роботи – штукатурка, побілка; інженерне об-
лаштування – є електрика. Середньозважений фізичний знос – 40,0%.
Початкова ціна лоту – 30760,00 грн. з урахуванням ПДВ. 
Площа земельної ділянки для обслуговування об’єкту – 0,1 га. 
Кадастровий номер земельної ділянки – 0721155100:00:012:0138.
Питання землекористування вирішується покупцем після укладання договору 
купівлі-продажу відповідно до вимог ст.91 Земельного кодексу України. 
Грошові кошти в розмірі 3076,00 грн., що становить 10% від початкової ціни 
об’єкта аукціону та плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. вносяться на: 
р/р 26003203233 в ПАТ „Райффайзен Банк Аваль” у м.Києві, МФО 380805, код 
21733635. Отримувач: ПАТ ДАК “НМАЦ“ – філія “Волинський аукціонний центр”. 
Аукціон відбудеться 18 грудня 2013 року об 11.00 год. за адресою: м.Луцьк, вул.
Мельнична, 13. Кінцевий термін прийняття заяв та плата грошових внесків – три 
дні до початку аукціону. З питань подачі документів для участі в аукціоні, роз-
рахунків та для отримання іншої додаткової інформації звертатись у філію “Во-
линський аукціонний центр” за вищевказаною адресою в робочі дні з 09.00.год. 
до 17.00. год., тел. для довідок: (0332) 244-188, 242-065. Ознайомитися з об’єктом 
продажу можна в робочі дні з 09.00.год. до 18.00. год. за місцем його знаходження 
(вул. Грушевського, буд.16 в, смт. Іваничі).


