
Нерухомість

Продам

  Однокімн.кв., в р-ні ДЕПО, 30.8 
кв.м, ціна за домовленістю. (095) 
4730947

  Двокімн.кв., вул.Зацепи 3-л, 1-й 
поверх, 60 кв.м, новий ремонт з 
меблями, перепланування, є доку-
менти на добудову 30 кв.м. (099) 
2730604

  28км від Луцька, будинок 
цегляний, у хорошому стані, на-
двірні споруди, газ, вода, земельна 
ділянка 0.60га, садок, асфальтова-
ний доїзд. (050) 5913678; (050) 
9693688

  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

 Масив Веснянка дачу з будинком 
цегляним, двоповерховим, є 
вода, електрика, земельна ді-
лянка 0.06га, терміново, недорого. 
(050) 8868784

  Прилуцьке, будинок новобудову, 
євроремонт, світло, газ, вода, зе-
мельна ділянка 0.18га, паркан, сад, 
від власника, 920000грн. (050) 
3782371

  Ківерці, будинок 8х9м, 2 кімнати, 
кухня, газ, автономне опалення, 
септик, зроблено ремонт, літня 
кухня, сад, земельна ділянка 0.06га. 
Можливий обмін. (098) 7456970

  Дачу на масиві Промінь, земель-
на ділянка 0.085га, приватизована, 
є будинок, світло, вода, каналізація. 
(066) 4932559

  На межі Боратина та Луцька, 
приватизовані земельні ділянки 
під житлову забудову, 0.24га та 
0.12га, асфальтована дорога, світ-
ло. (099) 7777718

  15км від Луцька, земельну ділян-
ку 0.37га, приватизовану, 35000грн, 
терміново. (066) 9188449; (095) 
50376571

  Продам. Бутік 12 кв.м, у хорошо-
му місці, висока стеля, кладовка, 
примірочна, м.Рівне, речовий ри-
нок, вул.Замкова. (067) 9119336

 ЦЕХ ПО ВИРОБНИЦТВУ ПА-
ЛИВНИХ БРИКЕТІВ З ТИРСИ ТА 
СОЛОМИ. (067) 4761453; (099) 
4929883; 

Здам

  Здам. Однокімн.кв., центр міста. 
(095) 5308352

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 
приміщення по вул.Запо-

різькій (р-н Теремно), площею 
від 20 до 100 кв.м, опалення, 

зручна транспортна розв'язка, 
автостоянка, цілодобова 

охорона. (066) 4963220; (067) 
2804787

Підприємство здає в оренду за 
помірну ціну. В Луцьку: окрема 
будівля під виробництво - 360 

кв.м; виробничо-складські 
приміщення: 308, 207, 192, 140 

кв.м, широкі, високі в'їздні 
ворота, 380Вт; офісні примі-
щення 16, 19 кв.м, територія 
асфальтована, огороджена, 

охороняється. В Ковелі: 
кабінет під офіс чи виробни-
чо-складське призначення, 

47 кв.м, будівля з опаленням, 
огороджена, охороняється. 
У Володимирі-Волинському 

окрема будівля заг.пл.168 
кв.м, з семи приміщень. 

(0332) 719017; (03352) 59345 
(Ковель); (050) 2955443

Зніму

 ПЛАТОСПРОМОЖНА СІМ'Я 
ЗНІМЕ ЖИТЛО В ЛУЦЬКУ, НА 
ТРИВАЛИЙ ТЕРМІН, Р-Н МІСТА 
ОСОБЛИВОГО ЗНАЧЕННЯ НЕ-
МАЄ. (050) 4386969; (096) 
9744707

 Молода сім'я без дітей винайме 
Однокімн.кв. або частину будинку 
з окремим входом в р-ні ЛПЗ та 
АС№2, просп.Відродження, оплату 
гарантуємо. (096) 9577256; (099) 
4139109

Послуги

  Професійна відео та фотозйомка 
весіль. Формат Full HD. Деталі за 
телефоном. (097) 8096912; (050) 
2059092, Олександр

Пам’ятники. Виготовлення, 
встановлення, гарантія, роз-

строчка без переплати, догляд. м. 
Луцьк, вул. Б. Хмельницького, 34. 
(0332) 28-50-31; (0332) 28-72-

28; (097) 323-90-75

  Встановлення OC Windows, 
розблокування комп'ютера, пакету 
програм, драйверів, оптимізація та 
налаштування роботи ПК. Підклю-
чення до мережі Інтернет. Можли-
вість виїзду до клієнта (на село), 
без вихідних. (095) 6697961

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

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

  ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ А/М 
"ФОРД-ТРАНЗИТ", ДО 1.5Т, МОЖ-
ЛИВІ РАЗОВІ ПОЇЗДКИ. (066) 
1467291

Доставка, монтаж. (050) 
3787952; (095) 2181221

  Ремонт побутових холодильни-
ків, морозильних камер, імпорт-
них, вітчизняних, заміна комп-
ресорів, термостатів, заправка 
фреоном, виклик майстра платний. 
(050) 6313413

Гарантія 3 роки. (067) 3021203; 
(063) 6201867

  Пам'ятники! Виготовлення, 
встановлення, оформлення. З 
мармурової крихти та натурально-
го каменю. Доставка безкоштовна. 
(095) 1285106; (098) 5022024; 
(099) 2620282, Луцьк, вул.Рівнен-
ська, 54/5, ПОГ "Меморіал-Груп"

Здаємо на прокат костюми 
до Нового року в садочках та 
школах (є українські костюми 
та всі казкові герої), на дорос-
лих Дід Мороз та Снігуронька. 
(0332) 725027; (050) 6578701

Вартість: Кухні від 1850грн/пог.м, 
шафи-купе від 1500грн/пог.м. До-
говір, 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

Автомото

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

  Куплю. ГАЗ-2410 не на ходу. 
(095) 6578031

  Продам. Трактор Т-40 АМ, Т-25, у 
доброму стані. Запчастини до трак-
тора Т-40, Т-25. Покришки для між-
рядного обробітку 9.5х42. Двигуни 
Д-21, Д-144. Причепи до тракторів 
2ПТС-4, 2ПТС-3, 1ПТС-2. Запчастини 
до причепів. Борони важкі. (095) 
3555530;  (067) 7229915

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

  Продам. Трактор Т-40 та за-
пчастини до Т-40 + КПП в зборі + 
кран-маніпулятор гідравлічний + 
простий та ведучий міст, 2-ПТС-4. 
(095) 4062800

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

Комбайни зернозбиральні, кар-
топлезбиральні, прес-підбирачі, 

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

3910253; (066) 8701542 

Будівництво

ПІНОБЛОКИ ТА ГАЗОБЛОКИ 
виробник: Білорусь, Обухів, 

Бровари; цегла жовто-піщано-
го та червоного кольору, Біло-

русь, м.Мінськ, з доставкою. 
(03366) 93818 (Ратно); (097) 

7171691; (099) 3627425

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

(050) 3781732, (050)4380766

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

Французькі натяжні СТЕЛІ 
від економних до розкішних, 

ексклюзивна комбінація 
кольорів, якісний фотодрук. 

Стелями можна пишатися.  
(0332) 269182; (066) 5922882; 

(097) 6808868

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

Продам. Лист оцинкований, 
плоский, рифлений, від 30грн/
кв.м, Металочерепиця, мета-
лопрофіль та металопрофіль 

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

ціни. (050) 7249777; (097) 
9143605

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

Продам. Щебінь різних 
фракцій, відсів, пісок, цеглу 

червону, білу; чорнозем, торф. 
Можлива доставка. (050) 

5299520

  Виконуємо ремонтно-будівельні 
роботи; шпаклюємо стелі та стіни, 
лицювання плиткою, штукатурні 
роботи, клеємо шпалери, гіпсокар-
тон різної складності, декоративні 
штукатурки, обшиваємо вагон-
кою, вкладання підлоги, ламінат, 
паркетна дошка. (0332) 299602; 
(066) 7549017

  Дахи: євроруберойд, метало-
профіль, шифер, ондулін, ремонт 
та перекриття. Встановлення ринв, 
водостоків, підвіконь, снігозатри-
мувачів, утеплення горищ, коминів, 
витяжок. Обшивання та перекрит-
тя балконів. (099) 5633807; (050) 
5373648; (050) 7004314

 Мурую каміни, печі, барбекю, 
оздоблення. (050) 3378455; (096) 
4750392

  ЯКІСНИЙ РЕМОНТ ДАХІВ, 
ДИМАРІВ ТА ІН. ВИСОКОЯ-
КІСНЕ УТЕПЛЕННЯ ГОРИЩ, 
ДАХІВ МІНВАТОЮ; ПІДШИВКА 
ДЕРЕВ'ЯНОЮ ВАГОНКОЮ, ЗА-
ЛИВАЄМО МОНОЛІТНІ СХОДИ 
БУДЬ-ЯКОЇ СКЛАДНОСТІ, ДО-
СВІД РОБОТИ, ГАРАНТІЯ. (050) 
7628395

  Виконуємо ремонтно-покрі-
вельні роботи з євроруберойду 
та металопрофілю, ремонт старих 
покрівель, дахів, балконів, гаражів 
та ін. Промислова побілка примі-
щень, стель, стін. (050) 2065385; 
(050) 1325368

 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, дошки, ламінату; лаку-
вання та шпаклювання. (066) 
1668415; (067) 8043815

  Виконую всі види сантехніч-
них робіт. (099) 0052519; (063) 
8410386

Робота

Працівники на збір яблук, 
помідорів, огірків, грибів, 

парники, теплиці, м'ясний цех, 
кухарі, ферми, будівельники, 

с/г робітники, догляд за садом, 
житло, харчування, візова під-

тримка надається, наявність 
закорд. паспорту. (095) 

5566113; (068) 0968845

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

На роботу потрібен електрик-
налагоджувальник. (066) 

9496977 

На роботу потрібні жилуваль-
ники м'яса. (066) 9496977 

  Візьму на роботу прибираль-
ницю в "Печерські сауни", робота 
позмінна. (095) 6029646, 10.00-
16.00, крім вихідних

  Потрібен продавец у гастроном, 
р-н ЛПЗ та просп.Грушевського. 
(099) 2122227

  Робота: теплиці парники, ферми, 
овочебази, м'ясокомбінати, рибба-
за (різні спеціальності, з/п висока), 
с/г роботи, перебирання яблук, 
швачки, наявність закордонно-
го паспорту, візова підтримка.  
(050) 7325315; (096) 8708768

  В ковбасний цех потрібні: приби-
ральниці, фаршескладач, помічник 
фаршескладача, в'язальниці 
ковбасних виробів, обвалюваль-
ники м'яса, коптильник ковбасних 
виробів. ((0332) 719069

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

Візьму на постійну або тим-
часову роботу ШВАЧКУ з 

досвідом роботи на промисло-
вому швейному підприємстві 

у м.Луцьк. ((0332) 728261, 9.00-
17.00; (050) 5395421

  Потрібні на роботу: кухарі, бар-
мен, адміністратор та офіціанти, з 
досвідом роботи. ((0332) 255298; 
(095) 4580758

  Пропоную роботу різноробочо-
го, з/п від 2000грн. ((095) 2608391

Фермер

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

  Цуценят німецької вівчарки, вік 
3 місяці, є щеплення, при необхід-
ності - паспорт. ((097) 5100048

  Продам. Солому вівсяну з тра-
вою, в тюках по 40кг., 300шт. ((068) 
0100162

  Продам. М'ясо свинини, вигодо-
ване натуральними харчами. ((096) 
5950959

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

Куплю зерно: пшениці, яч-
меню, ціна за домовленістю. 

((068) 1140909

Різне

Терміново продам компютер 
(системний блок+монітор). 

Недорого. ((095)2626983

  Продам. Терміново недорого, хо-
лодильник "Самсунг", орієнтовний 
розмір: вис.150см, шир.55см. ((050) 
5904232, Олександр

  Продам. Стінку, шафу, ліжко, 
кухню, холодильник, газову плиту. 
((0332) 760753; (095) 8369530

Купуємо стружку кольорових ме-
талів: мідь, алюміній, бронзу, ла-
тунь, 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 

  Візьму в борг кошти під відсо-
тки на 2 роки, 35000грн. ((066) 
9188449; (095) 0376571

Пішов з дому та не повернувся 
9.12.2013р., Маркеєв Сергій 
Володимирович 1979р. на-
родження. Прикмети: 33-35 

років, зріст 175см, худорявої 
статури, овальне обличчя, 

волося темне, пряме, очі сірі, 
татуювання на правому груд-
ному м'язі, у вигляді патрона 

та група крові. Був одягнутий: 
тільняшка з голубими смуга-

ми, темно-сині джинси, чорний 
гольф, чорна куртка-пуховик, 

чорна в'язана шапка. Про-
хання до всіх, кому що-небудь 

відомо про Маркеєва С. В. 
прохання повідомити за теле-
фонами. ((0332) 249248; (097) 

1194038; (066) 5403692
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Волинський аукціонний центр проводить аукціон з продажу майна:
лот І – трактор МТЗ-80, 1991 р.в. , реєстраційний № 12-47 ШУ. 
Об’єм двигуна – 4750 см3, колір – червоний, тип – трактор колісний.
Технічний стан КТЗ: несправний, двигун потребує ремонту. Коробка передач, 
задній міст, гідросистема розукомплектовані. КТЗ має сліди відновлювального 
ремонту двох складників кузова, має складові частини, які потребують ремонту, 
корозійні пошкодження складових частин кузова, забруднення, пошкодження, 
потертості оббивки салону (даху, стояків, боковин полиць, дверей). Початкова 
ціна – 7496,00 грн. без врахування ПДВ. Балансоутримувач: Відділ освіти Старо-
вижівської РДА. Код ЄДРПОУ – 02141650. Грошові кошти в розмірі 749,60 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 10 січня 
2014 року об 11.00 год. за адресою: м.Луцьк, вул.Мельнична, 13. Кінцевий термін 
прийняття заяв та плата грошових внесків – за три дні до початку аукціону. З 
питань подачі документів для участі в аукціоні, розрахунків та для отримання 
іншої додаткової інформації звертатись у філію “Волинський 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 
за місцем його знаходження: с.Любохини, Старовижівського  району, Волинської 
області (Любохинівська ЗОШ 1-3 ступенів).

Кур’єр Діда Мороза !
Ви хочете приємно здивувати 
своїх рідних та знайомих на 
свято Святого Миколая, Різдвяні 
свята та Новий рік! В період з 
18.12.2013р. по 20.01.2014р. Дід 
Мороз та Снігуронька за до-
ступними цінами доставлять до 
Вашої оселі, офісу поштові від-
правлення, речі подарункового 
характеру, подарунки, тощо.
Дану послугу можна замо-
вити по тел.: (0332) 24-32-
55 – 0674435981  дільниця 
“Кур’єрської доставки” у м. Луць-
ку: за адресою: вул. Кривий Вал, 
19 або в дільниці кур’єрської 
доставки Вашого району.

Волинська дирекція 
УДППЗ «Укрпошта»


