
Нерухомість

Продам

  Двокімн.кв., просп.Грушевського, 4-й 
поверх, заг.пл.42 кв.м, житл.пл.28 кв.м, 
на стадії завершення капітального ре-
монту. (050) 6857370; (095) 7103769

Поблизу дубнівського кільця, 
незавершене будівництво, 150 
кв.м, коробка, газ, вода, світло 

підведене, земельна ділянка 
0.12га. (096) 6359139, Юрій; 

(098) 8905532

 Масив Дубнівський, дачну ділянку 
0.0671га, з дерев'яним будиночком. 
(066) 8462988; (050) 8760350

  Будинок двоповерховий, цегляний, 
дачний масив Діброва, є газ, сверд-
ловина, каналізація, 3 фази, земельна 
ділянка 0.06га. (095) 1450042

  Стрільче Горохівського р-ну, 
дерев'яний будинок, з надвірними спо-
рудами, земельна ділянка 0.30га, поруч 
газопровід, можна під дачу, асфальто-
ваний доїзд, 15км від райцентру, ціна 
за домовленістю. (098) 3554818 

 Масив Веснянка дачу, у хорошому 
місці, земельна ділянка 0.10га, є буди-
нок, сарай, дерева, кущі, зручний доїзд, 
поруч річка, ліс. Терміново. (0332) 
243069; (099) 4353236

  Ківерці, будинок, всі зручності, 
ремонт. (050) 1432448

Струмівка, вул.Лисенка, 50, будинок 
новий цегляний, стяжка, штукатурка, 
натуральна черепиця, металоплас-
тикові вікна і двері, 255 кв.м, є газ, 
вода, електрика, вулиця асфальто-

вана, ділянка 0.12га, ціна за домовле-
ністю. (099) 0291555

  Луцьк, терміново, будинок півтора-
поверховий, новобудова 2006р., 340 
кв.м, вул.Чорновола, р-н "Срібних Ле-
лек", всі комунікації в будинку, чорнова 
стяжка, металочерепиця, євровікна, 
захисні ролети, ділянка 0.08га, прива-
тизований. Власник.  (095) 7040755

Двокімн.кв., в будинку на 3 квар-
тири, Луцьк, вул.Клима Савури 
(р-н Київського майдану), при-

ватизовану, є земля для добудови. 
Терміново. (095) 4469740; (099) 

3107354

  Продам. Трикімн.кв., м.Горохів, вул.
Ватутіна, 27, новобудова, зроблений 
ремонт. (095) 1667720; (067) 7515237, 
Микола

  Струмівка, земельну ділянку 0.18га, 
асфальтований доїзд, газ, вода, світло 
на ділянці. (050) 5270756

  25км від Луцька, будинок, є газ, вода, 
усі надвірні споруди, асфальтоване 
подвір'я, ціна за домовленістю. (050) 
8062883

 Масив Струмівка, дачу, будинок 
цегляний, двоповерховий, 6 кімнат, 
на 2 входи, земельна ділянка 0.14га, є 
дерева, кущі, підведено газ, воду, світ-
ло, 300м до зупинки. (0332) 259321, 
після 20.00; (095) 5745228

  Поблизу с.Промінь, дачу, земельна 
ділянка 0.06га, невеликий будинок 
3х3м, є вода, світло в будинку, 60000грн 
торг. (066) 6209598

  Продам. Малий Окорськ, будинок з 
мансардою, на березі озера, 160 кв.м, 
телефон, світло (трифазна лінія), газ, 
вода, опалення, з/д 1.17га, огорожа, 
сад, господарські будівлі, 420000грн. 
(050) 6325824

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

  Дачну ділянку під забудову 0.06га, 
с.Гірка Полонка, поруч є доїзд та кому-
нікації. (050) 9066919; (050) 1542206

Луцьк, 500м від гот. "Лучеськ", 
земельну ділянку 0.25га, комуні-

кації поряд. (067) 3320824; (099) 
2683796

  Приватизовану, земельну ділянку 
0.15га, смт.Рокині, Луцького р-ну (р-н 
школи). (098) 2680485

  Литовеж Іваничівського р-ну, буди-
нок цегляний, 10х9м, земельна ділянка 
0.33га, сад. (066) 1708171; (093) 
1522471; (068) 0471605

  Забороль, земельну ділянку 0.10га, 
приватизовану, ціна за домовленістю. 
(066) 8880442

  Забороль, земельну ділянку 0.10га, 
рівну, поруч ліс, 350м від траси, 
асфальтований доїзд, на ділянці світло, 
власник. (098) 4252187

  Гараж приватизований, кооп."Стир-3", 
з підвалом, зручний під'їзд, цілодобова 
охорона, відеонагляд, ціна за домовле-
ністю. (0332) 255956; (096) 1452677

  Гараж цегляний в кооп."Транспорт", 
р-н автозаводу, 6х3.5м, оглядова яма, 
підвал. (050) 6857370; (095) 7103769

Продам. Рибне господарство 11га, 
25км від Луцька, стави зариблені 
100%. Можливий обмін на авто-

мобілі, розгляну варіанти. (096) 
6359139

  Продам. Бутік 12 кв.м, у хорошому 
місці, висока стеля, кладовка, при-
мірочна, м.Рівне, речовий ринок, вул.
Замкова. (067) 9119336

КУПЛЮ земельну ділянку в 
с.Рованці, навпроти заправки, без 
посередників, недорого, (швидкі 

гроші). (050) 5984814; (050) 
5815682

Здам

  Візьму на підселення одного хлопця, 
Луцьк, р-н 1-ї автостанції. (099) 
4424203

  Двокімн.кв., Луцьк, в р-ні ЛПЗ (по-
близу ринку) для сім'ї, без євроремон-
ту, 1500грн + комунпослуги. (095) 
8265701

  Здам. Двокімн.кв. та трикімн.кв., 
центр Луцька, євроремонт, побутова 
техніка, меблі, посуд. (050) 9694114

  Візьму на квартиру хлопця, окрема 
кімната, є Інтернет, зупинка ЗОШ №18, 
м.Луцьк. (095) 4181909

  Здам кімнату, 33-й квартал, р-н дитя-
чої лікарні, м.Луцьк. (050) 2057635

  Луцьк. Однокімн.кв. та двокімн.кв., 
р-н 33-го кварталу, подобово. (095) 
7420603; (050) 9401666; (097) 3181145

  Здам. Квартиру ТІЛЬКИ для студентів-
заочників, м.Луцьк. (063) 4575913

  Здам. В оренду гараж поблизу ТЦ 
"Адреналін-Сіті". (050) 8273001

  Здам. В оренду склади в с.Маяки, 
1500кв.м, 400кв.м, 1200кв.м, охорона 
цілодобова, під'їзд, огороджена тери-
торія, дешево. (067) 3320024

  Здам в оренду приміщення під офіс, 
центр міста Луцьк, 27, 19 та 11 кв.м. 
(050) 9694114

Зніму

  Тимчасівку, молода сім'я без ді-
тей, недорого, можна з частковими 
зручностями, агентствам прохання не 
турбувати. (095) 5882714

Послуги

Виготовляємо: дачні будинки, 
каркасні бані, кіоски, павільйони, 

контейнери, битовки, буд. вагончи-
кигаражі, блок-пости, гаражі та ін. 

металоконструкції. Якісно, надійно, 
вчасно!!! (095) 7699473; (098) 

9071417

Ремонт пральних машин-автома-
тів: "Сіменс", "Бош", "Індезіт", "Аріс-
тон", "Кайзер", "Ханса", "Ардо", LG, 
"Самсунг", "Занусі", "Електролюкс", 
AEG та ін. на дому, гарантія. Про-
даж запчастин. (099) 0273489; 

(095) 3507374

  Вантажні перевезення мікроавто-
бусом "Мерседес-Бенц" по Луцьку 
та області, до 2.5т, недорого. (099) 
2578069, Павло

Ландшафтний дизайн: озеле-
нення, альпінарії, квітники, 

декоративні водойми, струмки, 
водоспади. Сучасні технології, 
індивідуальний підхід, якісно. 

Консультація безкоштовна. 
(068) 0098705; (066) 4445751; 

(097) 8078341

Супутникове телебачення. Продаж, 
гарантія, сервісне обслуговування. 

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

(066) 1980828

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

  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 налаштуван-
ня роботи ПК. Підключення до мережі 
Інтернет. Можливість виїзду до клієнта 
(на село), без вихідних. (095) 6697961

Дивани, ліжка, матраци. Констру-
ювання та виготовлення м'яких 

меблів будь-яких розмірів, дизай-
ну та функціональності. Реставра-
ція м'яких меблів. Гарантія 3 роки. 
(067) 3021203; (063) 6201867

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

проекту, доставка, встановлення 
- безкоштовно. Знижка 30% 1.03-

31.03.2014р. (098) 7239028; (099) 
2783674; (093) 8302371

  Професійна фото-, відеозйомка, ве-
сілля, ювілеї, корпоративи та випускні 
вечори. (097) 8096912; (050) 2059092, 
Олександр

Усунення засмічень, видалення 
жиру, бруду та нальоту. Гарантія 

якості. (050) 7360805; (096) 
4996132

  Послуги автокраном, 10т. Вантажні 
перевезення а/м до 2т. (050) 9053159

Автомото

  Продам. Деу-Ланос, по запчасти-
нах, м.Луцьк. (066) 6911154; (098) 
2678020; (093) 1179353

Комбайни зернозбиральні, карто-
плезбиральні, прес-підбирачі, 

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

(066) 8701542 

  Продам. Трактор МТЗ-80 1992р., мала 
кабіна, двигун Д-240 по запчастинах, 
маховик під стартер; патрон токарний 
300, з зворотніми кулачками; КПП до 
МТЗ-80 та радіатор до ЗІЛ-130. Ступиці 
до причепа 2ПТС-4. (099) 7359139; 
(098) 5169673

  Продам. Комбайни, трактори, преси, 
саджалки та ін. с/г техніку з Польщі. 
Продам. Комбайн зернозбиральний 
"Вольво-830", жатка 2.7м, у хорошо-
му стані, свіжопригнаний. (099) 
0834091; (067) 1253737

  Продам. Причіп тракторний 2ПТС-4, 
ємкість металеву, 4 куб.м. (067) 
3919790; (095) 6057399

  Продам. Трактори Т-25 1980-2000р., 
пригнані, з Польщі, у хорошому стані. 
Плуги, культиватори, можлива достав-
ка.  (067) 3610506; (067) 2862999

   Продам. Трактор Т-25 1990р., без 
кабіни, у відмінному стані та Т-25 без 
кабіни 1984 та 1990р. Картоплекопачки 
дво-, однорядні, нові та б/в; преспід-
бирачі "Клаас", "Сіпма", "Вельгер" та ін.  
(050) 2305189; (098) 0841006

  Продам. Косарки роторні, кінні, гра-
барки, борони, копачки, культиватори, 
плуги, сівалки, обприскувачі, саджалки. 
Комбайни картоплезбиральні "Анна", 
"Болько", "Карлик", "Грімме" та ін.  
(050) 2305189; (098) 0841006

Продам. Трактор Т-25 1994р. з 
кабіною, Т-25 1990р. без кабіни 

у відмінному стані; комбайни 
картопле- та зернозбиральні, 

прес-підбирачі, різні марки; боро-
ни, косарки роторні, кінні; плуги, 
саджалки, культиватори, сівалки 
та ін. з Польщі. (099) 0834091; 

(067) 1253737

Будівництво

  Дахи: євроруберойд, металопрофіль, 
металочерепиця, шифер, ондулін, 
ремонт та перекриття. Встанов-
лення ринв, водостоків, підвіконь, 
снігозатримувачів, утеплення горищ, 
коминів, витяжок. Обшивання та пере-
криття балконів. (050) 7004314; (098) 
8244538; (066) 7995756

  Свердловини на воду, насоси, об-
слуговування. (067) 3326421; (050) 
2742458

  Продам. Відсів, щебінь різних 
фракцій, пісок дрібний та крупний, 
цегла біла та червона, глина, керамзит, 
чорнозем, торфокрихту, дрова, вугілля. 
Вивіз сміття та снігу. (050) 1566665; 
(067) 3618487

 ЦЕГЛА ЧЕРВОНА ТА БІЛА, ПІСОК, 
ЩЕБІНЬ, ВІДСІВ, КЕРАМЗИТ, ТОР-
ФОБРИКЕТ, ДРОВА, ТОРФОКРИХТА, 
ЧОРНОЗЕМ, ГРУНТ НА ВИМОСТКУ. 
ВИВІЗ БУДІВЕЛЬНОГО СМІТТЯ. 
(095) 5355663; (097) 7516430

  Продам. Пісок крупно дрібнозер-
нистий, щебінь різних фракцій, відсів, 
цеглу, доставка. Вивезу сміття. (050) 
9049130; (063) 4117874; (097) 5590422

 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

  СВЕРДЛОВИНИ НА ВОДУ. ОБСЛУ-
ГОВУВАННЯ. ПРИЯМКИ, НАСОСИ, 
ВОДА "ПІД КЛЮЧ". ЯКІСТЬ ГАРАН-
ТУЮ. (095) 5755705

  СВЕРДЛОВИНИ НА ВОДУ. ШВИД-
КО ТА ЯКІСНО. (096) 3918453

  Продам. Пісок, щебінь, відсів, з 
доставкою. (050) 3381564; (098) 
7585943

  Виготовляємо бесідки, від 5000грн, 
будки для собак від 400грн, ящики 
для вазонів від 150грн, туалети садові 
від 600грн та ін. садові меблі. (050) 
3785150

  Продам. Щебінь різних фракцій, 
відсів, пісок, цеглу червону, білу; чор-
нозем, торф, земля на вимостку.

 Можлива доставка. (050) 5299520

  Продам. Рядову цеглу, нову та б/в; 
щебінь, пісок, каміння різного типу, ши-
фер та панелі ПКЖ, б/в. (050) 9053159

  Продам. Пісок, щебінь, відсів, 
камінь різних фракцій, пісок в мішках, 
цегла червона, біла, чорнозем, дрова. 
Доставка. Вивіз будівельного сміття.  
(099) 3374034; (096) 9943100

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

  Продам. Пісок, щебінь, цеглу, відсів, 
глину, чорнозем, дрова, гній, жом, 
землю на вимостку; вивіз будівельного 
сміття. (050) 6097986; (098) 9125884

БРУКІВКА виготовлення та вкла-
дання бруківки. (099) 7108565

  Продам. Цеглу, пісок, щебінь, відсів, 
глину, чорнозем, дрова, гній, жом, 
землю на вимостку; вивіз будівельного 
сміття. (066) 7181178; (066) 7181172

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

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

  БЛОК-ХАУС, ВАГОНКУ ТА ДОШКУ 
ДЛЯ ПІДЛОГИ. (095) 7699473; 
(098) 9071417

РАКУШНЯК КРИМСЬКИЙ. Блоки з 
ракушняку (Крим). Висока якість. 

Міцні, рівні, відбірні. Ціна від 
виробника. Доставка. (068) 

1659117; (063) 3102170

  Ремонтно-будівельні роботи; 
шпаклюємо стелі та стіни, лицювання 
плиткою, штукатурні роботи, клеємо 
шпалери, гіпсокартон різної складнос-
ті, декоративні штукатурки, обшиваємо 
вагонкою, вкладання підлоги, ламінат, 
паркетна дошка. (0332) 299602; (066) 
7549017

  Виконую ремонтно-будівельні 
роботи: монтаж гіпсокартону, плитка, 
шпаклівка, вкладання блоків, цегли, 
бетонні роботи. (050) 5676596

  Заміна труб, лічильників, унітазів, 
умивальників, радіаторів, монтаж 
опалення, котлів, колонок, бойлерів, 
каналізація, тепла підлога, водопровід, 
якість вища за ціну. Ліц.АА №068300 
24.04.04р., ВОДА. (0332) 231510; (050) 
9071397

  Виконуємо ремонтно-покрівельні 
роботи з євроруберойду та метало-
профілю, ремонт старих покрівель, 
дахів, балконів, гаражів.  Гідроізоляція 
фундаментів. Промислова побілка при-
міщень.  (050) 2065385

  Ремонтно-будівельні роботи: шпа-
клювання, монтаж гіпсокартону, ламі-
нат, фарбування, лицювання плиткою, 
відновлення відкосів, клеєння шпалер, 
вагонка, вкладання піщаного каменю, 
послуги електрика. (095) 0376571

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

  Зварювально-рихтувальні роботи, 
фарбування, полірування, ремонт бам-
перів, антикорозійна обробка, форма 
оплати будь-яка. (099) 7541615; (067) 
7473739, Луцьк вул.Островського, 16

  На роботу потрібні: аніматор в дитя-
чу кімнату (кафе), адміністратори залу, 
офіціанти, кухарі, бармени, піцмайстри, 
суші-майстри, кухарі-кондитери, 
прибиральниці-посудомийниці, водії 
з власним а/м (бус). (099) 7522226; 
(099) 5055556; (095) 6551001; (066) 
1244446

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

  Послуги "бобкетом", розгортаємо 
щебінь, навантажуємо землю, роз-
вантажуємо цеглу, піноблоки, бруківку. 
Земельні роботи гусеничним та коліс-
ним "бобкетом". Послуги евакуатором, 
буром. (050) 8483994

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

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

Робота

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

теплиці, м'ясний цех, ферми, 
будівельники, с/г робітники, до-
гляд за садом, з/п висока, житло, 

харчування, візова підтримка 
надається, наявність закорд. 

паспорту. (095) 5566113; (067) 
8100781

  Робота для відповідальних комуні-
кабельних людей - працівник із про-
ведення опитувань. (050) 9554951; 
(096) 6041258

  Робота: теплиці парники, ферми, 
овочебази, м'ясокомбінати, риббаза 
(різні спеціальності, з/п висока), с/г 
роботи, перебирання яблук, швачки, 
наявність закордонного паспорту, ві-
зова підтримка.  (050) 7325315; (096) 
8708768

  Для роботи у м.Ківерці потрібен 
пекар з досвідом роботи та водій екс-
педитор. (066) 7322863

  ВІЗЬМУ НА РОБОТУ ЛЮДЕЙ В 
ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР, ДЛЯ ГАСТРО-
ЛЕЙ ПО УКРАЇНІ, З/П 2800-3500ГРН 
+ ВІДРЯДНІ ТА ПРОЖИВАННЯ. 
(099) 4806347

  Пропоную роботу прибиральниці. 
(095) 2608391

  ВІЗЬМУ НА РОБОТУ ВОДІЯ-ДАЛЕ-
КОБІЙНИКА З ДОСВІДОМ РОБОТИ. 
(050) 6775800

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

 ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ У ПРО-
ДУКТОВИЙ МАГАЗИН ПО ВУЛ.
ЛЬВІВСЬКІЙ, ВУЛ.ВЕТЕРАНІВ, 
ПРОСП.ГРУШЕВСЬКОГО. (099) 
2122227, ІННА ПЕТРІВНА

  Візьму на роботу кухаря, бармена та 
офіціанта. (050) 2711520

 ПОТРІБНІ НА РОБОТУ ПРОДАВЦІ 
НА ВІДДІЛ "КАВА-ЧАЙ", ВУЛ.КЛИ-
МА САВУРИ, ТЕРМІНОВО. (063) 
4351816, ДМИТРО

  Потрібен на роботу бармен. (050) 
6206045; (067) 7952503

  ВІЗЬМУ НА РОБОТУ ВОДІЯ З 
ВЛАСНИМ ЛЕГКОВИМ А/М ДЛЯ 
ПОЇЗДОК ПО УКРАЇНІ, РОЗХІД 
ПАЛИВА ДО 7Л, З/П 4000ГРН + 
500ГРН АМОРТИЗАЦІЯ + ПАЛИВО + 
ПРОЖИВАННЯ. (099) 4806347

  Потрібен продавець у продукто-
вий магазин, робота по тижнях, з/п 
1800грн, м.Луцьк. (050) 6635653

  Візьму на роботу продавців у продо-
вольчий магазин, обов'язково знання 
касового апарата та досвід роботи. 
(050) 6743347; (099) 0250309

  Потрібні продавці пива-квасу та 
морозива у літнє кафе, р-н Львівської, 
вул.Даньшина. (050) 6743347; (099) 
0250309

  Візьму на роботу продавців морози-
ва, можна людей старшого віку, людей 
що зловживать алкоголем прохання 
не турбувати. (050) 3786585

  На роботу потрібні: будівельни-
ки, різноробочі, робота з каменем. 
(099) 7086021

  Сезонна робота на Світязі, помічни-
ця по господарству. (050) 7576215, 
Олена

  ВІЗЬМУ НА РОБОТУ АДМІНІСТРА-
ТОРА НА ТЕЛЕФОН ДЛЯ РОБОТИ 
З КЛІЄНТАМИ, З/П ВІД 2200 ДО 
2800ГРН. (096) 7968366

  Робота вдома неважка та цікава (об-
робка кореспонденції), від ПП "Нова-
ція", з/п 2500грн/місяць. Регіон, стать, 
вік, будь-які. Від Вас: два конверти на 
адресу: 87502, Маріуполь Донецької 
обл., а/я 2075. Інформацію надсилаємо 
безкоштовно! e-mail: novaship@list.ru.

  Сезонна робота: збір спаржи, 
полуниці, огірків, проживання та 
харчування за рахунок роботодавця, 
наявність закордонного паспорту. 
(096) 0848454; (093) 5336200; (099) 
0278579

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

 ФІРМА ВІЗЬМЕ ЕКСПЕДИТОРА-
ВАНТАЖНИКА, ПРОДОВОЛЬЧА 
ГРУПА ТОВАРІВ, З/П ВІД 1800ГРН. 
(067) 1643050

  Потрібні на роботу флористи з 
досвідом роботи, територія ТЦ "Гости-
нець". (066) 3785482; (068) 8962933

  На роботу потрібен водій автокрана. 
(099) 2732254

 Шукаю роботу водія, є власний а/м 
"Опель-Віваро", 8 місць, кондиціонер, 
закордонний паспорт. Можливі разові 
поїздки. (050) 6034654

Фермер

  Продам. Солому вівсяну в тюках; 
велику картоплю, буряки столові; 
зерно гречки. (099) 3153059; (095) 
5710132
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Вартість політичної реклами в газеті «Відомості» 
Ціна 1 кв см 8,40 грн з ПДВ

Філія 03  ПП «Нива-В.Ш.» (юридична адреса: м.Луцьк, вул.Коперника, 8-а, ЄДРПОУ 
33668915) проводить прилюдні торги з реалізації нерухомого майна. 

Боржник: Гончарук В.Є.  (м.Луцьк, вул.Потебні, 35-а/4). ЛОТ № 1. Земельна ділянка для будівни-
цтва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,1671 
га (кадастровий номер 0722880700:01:001:1485), що знаходиться за адресою: Волинська обл., 
Луцький р-н, с.Боратин. Стартова ціна – 60055,50  грн. без ПДВ.  Гарантійний внесок у розмірі 5 
% – 3002,78  грн. без ПДВ, вноситься на поточний рахунок № 26008228003200 в АКІБ «УкрСиб-
банк», МФО 351005, код ЄДРПОУ 33668915, одержувач – ПП «Нива-В.Ш.». Майно реалізується 
за кошти і в рахунок погашення заборгованості перед  ПАТ «Укрінбанк».  Боржник: Драла О.П.  
(Луцький р-н, с.Рованці, вул.Лугова, 5). ЛОТ № 2. Приміщення чотирирядного телятника (літ. 
А-1), загальною площею – 1582,80 кв. м з земельною ділянкою, площею 0,4869 га (кадастровий 
номер 0722883400:01:002:1737), що знаходиться за адресою: Волинська обл., Луцький р-н, 
с.Липини, вул.Колгоспна, 17. Група капітальності  - ІІ; кількість поверхів – І; площа забудови – 
1711,30 кв. м; об’єм – 8865,0 куб. см; фундамент – бетонний стрічковий; стіни та перегородки 
– цегла, блоки; перекриття – з/б панелі; покрівля – суміщена; підлога – бетонна; вікна – створ 
часті; комунікації – електропостачання. Фізичний знос – 36 %.Стартова ціна – 804019,50  грн. 
без ПДВ.  Гарантійний внесок у розмірі 5 % – 40200,98  грн. без ПДВ, вноситься на поточний 
рахунок № 26008228003200 в АКІБ «УкрСиббанк», МФО 351005, код ЄДРПОУ 33668915, одер-
жувач – ПП «Нива-В.Ш.». Майно реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості 
перед  ПАТ «Райффайзен Банк Аваль». Боржник:  Якубчук  П.М.  (Луцький р-н, с.Лище, вул.
Підгаєцька, 47). ЛОТ № 3. ½ частини незавершеного будівництвом житлового будинку та 
земельної ділянки, площею 0,3571 га для будівництва та обслуговування житлового будинку 
і господарських будівель та ведення особистого підсобного господарства, що знаходиться за 
адресою: Волинська обл., Луцький р-н, с.Лище, вул.Підгаєцька, 47. Фундамент – моноліт; стіни 
та перегородки – цегла; перекриття – суміщене, з/б панелі; дах – односхилий, руберойд, ме-
талочерепиця; отвори – дерев’яні, метало пластикові; комунікації – електроосвітлення, водо-
постачання, газопостачання, каналізація. Стартова ціна – 325657,50 грн. без ПДВ.  Гарантійний 
внесок у розмір – 42335,48  грн. без ПДВ,  вноситься на поточний рахунок № 26008228003200 
в АКІБ «УкрСиббанк», МФО 351005, код ЄДРПОУ 33668915, одержувач – ПП «Нива-В.Ш.». Майно 
реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості перед фізичною особою. Торги 
відбудуться: 11.04.2014 року о 09.00 год. за адресою: м.Луцьк, вул.Дубнівська, 36, 1-й поверх, 
філія 03 ПП «Нива-В.Ш.». Остаточний термін подачі заяв: за годину до початку торгів. 
Ознайомитися з майном можна кожен робочий день за його місцезнаходженням, звернув-
шись до організатора прилюдних торгів. Бажаючим взяти участь у прилюдних торгах необхід-
но звернутися до організатора торгів для реєстрації за адресою: м.Луцьк, вул.Дубнівська, 36. 
Остаточна оплата за придбаний об'єкт здійснюється протягом десяти банківських днів з дня 
затвердження протоколу про проведення прилюдних торгів. Довідки за телефоном:  (0332) 
28-39-01.


