
Нерухомість

Продам

Однокімн.кв., "малосімейку", вул.
Орджонікідзе, 32, кв.222, 2/5-пов. 
цегл. буд., 23/12 кв.м, у хорошому 

стані, терміново, недорого. (050) 
5170994

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

  Трикімн.кв., вул.Гордіюк, 9/9-пов. пан. 
буд. (050) 6683200

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

  Світязь, будинок 10х10м, 600м від 
озера, зручності в будинку, пластикові ві-
кна, надвірні споруди, сад ділянка 0.26га, 
можна під забудову. Можливий обмін на 
двокімн.кв., у Луцьку, з ремонтом. (068) 
0727135

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

  28км від Луцька, будинок цегляний, у 
хорошому стані, надвірні споруди, газ, 
вода, земельна ділянка 0.60га, садок, 
асфальтований доїзд. (050) 5913678; 
(050) 9693688

  Дачу на масиві Промінь, земельна ді-
лянка 0.085га, приватизована, є будинок, 
світло, вода, каналізація. (066) 4932559

  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

  Боратин, земельну ділянку 0.123га, є 
будівельний вагончик, комунікації поруч. 
(095) 5322049

  На межі Боратина та Луцька, при-
ватизовані земельні ділянки під житлову 
забудову, 0.24га та 0.12га, асфальтована 
дорога, світло. (099) 7777718

  Луцьк, р-н Львівської, вул.Лисенка, 
земельну ділянку 0.10га, комунікації по-
руч, живуть сусіди, твердий доїзд. (095) 
3474361; (063) 8200812

  Дачний масив Боголюби, приватизова-
ну земельну ділянку 0.06га, 1.5км від лісу 
та зупинки по трасі Луцьк-Торчин, є вода, 
електрика, сарайчик, фруктові дерева. 
(067) 2514930; (066) 3670162

 ДВА ЄВРОКОНТЕЙНЕРИ 8 ТА 15 
КВ.М,  З МІСЦЕМ НА РИНКУ "ЦЕН-
ТРАЛЬНИЙ", ВИГІДНЕ РОЗТАШУВАННЯ 
В РЯДАХ "СЕКОНД-ХЕНД". (093) 
1255085

  Приміщення у ТЦ "Ювант", 24 кв, 
м.Луцьк. (050) 9201322; (050) 6683200

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

Здам

  Здам кімнату в центрі міста. (095) 
4211071

  Візьму дівчину або жінку на квартиру 
(095) 4189952; (050) 1744323

  Здам, р-н Ковельської, тимчасівку з 
двох кімнат, усі вигоди, для молодої сім'ї. 
(097) 6819168 

  Здам. Двокімн.кв., Луцьк, вул.Коперніка. 
(099) 7225306

  Здам. Однокімн.кв., просп.Відроджен-
ня, 1800грн + комунпослуги. (050) 
1690660; (093) 0160089

  Візьму на квартиру двох хлопців. 
(093) 7226524

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

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 
приміщення 16, 19 кв.м, територія 

асфальтована, огороджена, охороня-
ється. В Ковелі: кабінет під офіс чи 

виробничо-складське призначення, 
47 кв.м, будівля з опаленням, огоро-

джена, охороняється. У Володи-
мирі-Волинському окрема будівля 
заг.пл.168 кв.м, з семи приміщень. 
(0332) 719017; (03352) 59345 

(Ковель); (050) 2955443

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 транспортна 
розв'язка, автостоянка, цілодобова 

охорона. (066) 4963220; (067) 
2804787

Зніму

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

Послуги

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

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

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

Вартість: Кухні від 1850грн/пог.м, шафи-
купе від 1500грн/пог.м. Договір, гаран-
тія. 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, вітчиз-
няних, заміна компресорів, термостатів, 
заправка фреоном, виклик майстра 
платний. (050) 6313413

Здаємо на прокат костюми до 
Нового року в садочках та школах 

(є українські костюми та всі казкові 
герої), на дорослих Дід Мороз та 

Снігуронька. (0332) 725027; (050) 
6578701

Супутникове телебачення. Продаж, 
гарантія, сервісне обслуговування. 

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

1980828

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

  Послуги евакуатором, буром; роз-
чищення снігових заметів та вивезення 
снігу. Послуги "бобкетом", розгортаємо 
щебінь, навантажуємо землю, розванта-
жуємо цеглу, бруківку. Земельні роботи.  
(050) 8483994

  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"

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

Автомото
  Куплю. ГАЗ-21 "Волга", запчастини та 

аксесуари. (099) 3318384

  Продам. КамАЗ-5511, -55102. (067) 
3390539

  Трактор ЮМЗ-6; трактор Т-150, двигун 
МАЗ-6. Плужок 5-ти корпусний. До трак-
тора МТЗ-80: КПП, двигун, головка, цилін-
дри; стріла до ЮМЗ-6 "рачок"; радіатор до 
ЗІЛ-130. (099) 7359139; (098) 5169673

  Продам навантажувач на навіску до 
трактора МТЗ, ЮМЗ, висота підйому 3.2м, 
в/п 3т. (097) 4975300 

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

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

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

  Продам. Трактор Т-40 АМ, Т-25, у 
доброму стані. Запчастини до трактора 
Т-40, Т-25. Покришки для міжрядного 
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 Т-40 та запчастини до 
Т-40 + КПП в зборі + кран-маніпулятор 
гідравлічний + простий та ведучий міст, 
2-ПТС-4. (095) 4062800

Будівництво
  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. ЖОМ сирий. (095) 
5355663; (097) 7516430

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

(050)4380766

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. (050) 7249777; (097) 9143605

  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 
економних до розкішних, ексклю-

зивна комбінація кольорів, якісний 
фотодрук. Стелями можна пишатися.  
(0332) 269182; (066) 5922882; (097) 

6808868

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

чорнозем, торф. Можлива доставка. 
(050) 5299520

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

  ЯКІСНИЙ РЕМОНТ ДАХІВ, ДИМАРІВ 
ТА ІН. ВИСОКОЯКІСНЕ УТЕПЛЕННЯ 
ГОРИЩ, ДАХІВ МІНВАТОЮ; ПІДШИВКА 
ДЕРЕВ'ЯНОЮ ВАГОНКОЮ, ЗАЛИВА-
ЄМО МОНОЛІТНІ СХОДИ БУДЬ-ЯКОЇ 
СКЛАДНОСТІ, ДОСВІД РОБОТИ, 
ГАРАНТІЯ. (050) 7628395

  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, лицювання 
плиткою, штукатурні роботи, клеємо 
шпалери, гіпсокартон різної складності, 
декоративні штукатурки, обшиваємо 
вагонкою, вкладання підлоги, ламінат, 
паркетна дошка. (0332) 299602; (066) 
7549017

  Дахи: євроруберойд, металопрофіль, 
шифер, ондулін, ремонт та перекриття. 
Встановлення ринв, водостоків, під-
віконь, снігозатримувачів, утеплення 
горищ, коминів, витяжок. Обшивання та 
перекриття балконів. (099) 5633807; 
(050) 5373648; (050) 7004314

 Мурую каміни, печі, барбекю, оздо-
блення. (050) 3378455; (096) 4750392

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

Будівельні роботи, ремонт та рекон-
струкція: внутрішні роботи, утеплен-

ня, лицювання плиткою, малярні, 
сантехнічні, штукатурні роботи. Ліц. 
АВ№343711, ДАБІУ. (066) 2222313; 

(063) 5838144

Робота

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

теплиці, м'ясний цех, кухарі, ферми, 
будівельники, с/г робітники, догляд 
за садом, житло, харчування, візова 

підтримка надається, наявність 
закорд. паспорту. (095) 5566113; 

(068) 0968845

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

  Спеціаліст із проведення опитувань, 
робота для відповідальних, комуніка-
бельних людей. (050) 9554951; (096) 
6041258

  Розшукуються кухарі! Зарплата висока 
(200грн/день), з/п щотижня без затримок! 
Напрямок кухні - народна. Графік роботи 
за бажанням. (066) 6004002

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

  Потрібен на роботу кухар. (099) 
0278539

   Потрібен на роботу піцейол. (099) 
0278539

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

  Потрібен на роботу офіціант. (099) 
0278539

Потрібен КУХАР.  (066) 6254404

  Візьму на роботу водія-далекобійника, 
кат.С, D, E. (050) 2764534

 Майстер по ремонту приміщення 
візьме учнів для навчання: гіпсокартон, 
плитка, шпаклювання, декорування. 
(050) 6558703

  Найму на роботу офіціанта, бармена, 
помічника кухаря. (050) 9201322; (050) 
6683200

Візьму на постійну або тимчасову 
роботу ШВАЧКУ з досвідом роботи 

на промисловому швейному підпри-
ємстві у м.Луцьк. (0332) 728261, 

9.00-17.00; (050) 5395421

На роботу потрібен електрик-нала-
годжувальник. (066) 9496977

  В ковбасний цех потрібні: прибираль-
ниці, фаршескладач, помічник фарше-
складача, в'язальниці ковбасних виробів, 
обвалювальники м'яса, коптильник 
ковбасних виробів. (0332) 719069

Візьму на роботу підсобника та 
плиточника. (066) 2222313; (063) 

5838144

  Потрібні водії з власними а/м на таксі, 
без внесків та незрозумілих платежів. 
(066) 9062455

  В кафе на автомийці по вул.Набережній 
потрібен офіціант, графік роботи тиждень 
через тиждень, 1600грн. (050) 4384845

На роботу потрібні жилувальники 
м'яса. (066) 9496977 

Фермер
 Млинівський р-н с.Загатинці. Здам 

в оренду гараж в р-ні м'ясокомбінату. 
(096) 2631156; (066) 7083812

  Продам. Свиню 150-180кг., живою 
вагою, або тушкою, відгодовану нату-
ральними кормами. (096) 7793446

  Продам. М'ясо свинини, вигодоване на-
туральними харчами. (096) 5950959

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

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

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

Різне
  Продам. Терміново недорого, холо-

дильник "Самсунг", орієнтовний розмір: 
вис.150см, шир.55см. (050) 5904232, 
Олександр

  Продам. Верстат токарний по металу, 
16-К20; пилораму рамну Р-65, бочку мета-
леву 25 куб.м, бочку металеву 3 куб.м. 
(095) 4067391; (050) 7329770

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

  Терміново продам компютер 
(системний блок+монітор). Недорого. 
(095)2626983
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Волинський аукціонний центр проводить аукціон з продажу майна:
лот І – автомобіль ЗАЗ 110308, 2003 р.в. , реєстраційний № АС 2210 АВ. 
Об’єм двигуна – 1299 см3, пробіг – 249039 км, колір – сірий, тип – легковий хетчбек. 
Первісна вартість – 26359,30 грн., сума зносу – 19913,76 грн., залишкова вартість  – 
6445,54 грн.
Технічний стан КТЗ: автомобіль в неробочому стані – АКБ потребує заміни, кузовні скла-
дові КТЗ мають поверхневі та наскрізні пошкодження, а саме: панель підлоги, пороги-
2шт, панель задка, задні крила-2шт., і т.д., ознаки відновлювального ремонту більше 3-х 
складових - крило переднє праве, капот, двері передні праві, деформації з пошкоджен-
ням та без пошкодження лакофарбового покриття. Крім того пофарбування кузова 
має дефекти фарбового покриття, забруднена і пошкоджена оббивка салону і сидінь, 
руйнований передній бампер- потребує заміни, потерте вітрове скло. КТЗ експлуатував-
ся в службових цілях по Волинській області та поза дорогами загального користування 
(не менше 30% пробігу). Автомобіль експлуатувався в інтенсивному режимі. Початкова 
ціна – 9524,00 грн. з врахуванням ПДВ. Балансоутримувач: ДП „Волинський експертно-
технічний центр Держгірпромнагляду України”.  Код ЄДРПОУ – 21750544.
Грошові кошти в розмірі 952,40 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 15  робочих днів після публікації інформації за адресою: 
м.Луцьк, вул.Мельнична, 13. Кінцевий термін прийняття заяв та плата грошових внесків 
– за три робочі дні до початку аукціону. Заяви на участь в аукціоні приймаються у робочі 
дні з 9.00 до 17.00 за адресою: м.Луцьк, вул.Мельнична, 13, тел. для довідок: (0332) 
244-188, 242-065. Ознайомитися з об’єктом продажу можна в робочі дні за місцем його 
знаходження.

Волинський аукціонний центр проводить аукціон за методом зниження ціни з 
продажу майна територіальної громади Іваничівського району Волинської об-

ласті.
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 облаштування – 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 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. 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 з 09.00.
год. до 17.00. год. за місцем його знаходження 
(вул. Грушевського, буд.16 в, смт. Іваничі).

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 
Волинської області в особі Волинської обласної ради

Назва об’єктів:
1. Нежитлові складські приміщення в м. Луцьку, по вул. Львівській, 89 а(орієнтовною 
площею 834,6 кв. м, 39,7 кв.м., 84,2кв.м.) Балансоутримувач: ДВТП “Волиньфармпостач”. 
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єктів з метою їх відчуження шляхом 
продажу на аукціоні. Конкурс відбудеться 17.01.14р. об 11 год. за адресою: м.Луцьк, вул.
Мельнична, 13.  Кінцевий термін подання документів: 10.01.14р. Конкурсна документа-
ція подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться 
в конверті. Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, можна отримати за 
вищевказаною адресою.
Телефон для довідок (0332) 24-41-88, 24-20-65.


