
Нерухомість 

Продам

  Двокімн.кв., просп.Грушевського, 4-й 
поверх, заг.пл.42 кв.м, житл.пл.28 кв.м, ка-
пітальний ремонт (електрика, вода, вікна, 
плитка). (050) 6857370; (095) 7103769

 ОДНОКІМН.КВ.,ВУЛ.КОНЯКІНА, 
2/9-ПОВ. ПАН. БУД., ЗАГ.ПЛ.34.2 КВ.М, 
КУХНЯ 7.1 КВ.М, , У ХОРОШОМУ СТАНІ, 
КОСМЕТИЧНИЙ РЕМОНТ, ЦІНА ЗА 
ДОМОВЛЕНІСТЮ. ТЕРМІНОВО. (067) 
3610305; (099) 7330878

  Однокімн.кв., великогабаритну, 40 кв.м, 
кімната 19 кв.м, кухня 13 кв.м, 2-й поверх, 
р-н ЛПЗ, ціна за домовленістю. Можливий 
обмін на двокімн.кв. з доплатою. (096) 
9804353; (095) 4249951

  Чотирикімн.кв., великогабаритну, 
130 кв.м, просп.Собороності, 5-й пов., 
євроремонт, авт. опалення, кондиціонери, 
лоджія і балкон засклені та утеплені, під 
охороною, є гараж 26 кв.м, вис.4.5м, під 
охороною, підвал. (095) 7438198

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

  Луцьк, вул.Гнідавська, будинок старий, в 
жилому стані з присадибними будівлями, 
50 кв.м, 3 кімнати, кухня туалет ванна, при-
ватизована з/д 0.10га + 0.09га в постійному 
користуванні, можливе віднолення ставка. 
(067) 9593508

  Дачу на масиві Промінь, земельна 
ділянка 0.085га. Продам. Вулики. (095) 
3045857

  Котів Ківерцівського р-ну, дерев'яний 
будинок, 60 кв.м, є сарай, льох, криниця, 
сад, земельна ділянка 0.30га, поряд газо-
провід, 20км до Луцька. (067) 6734027; 
(099) 2747412

  Будинок, Луцьк, р-н Львівської, 
вул.Н.Ужвій, 75 кв.м, всі комунікації, зе-
мельна ділянка 0.055га. (095) 1556601

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

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

  Великий Омеляник, земельну ділянку 
0.12га, ціна за домовленістю. (099) 
4036315; (066) 2250425

  Земельна ділянка 0.13га, приватизована, 
під забудову, с.Забороль, права сторона, 
поруч ліс, прямокутна, комунікації поруч, 
є свердловина, фундамент з цоколем з 
червоного граніту, недорого. Телефонуй-
те - домовимося! (066) 3961884; (068) 
6348048

  Смт.Рокині, Луцького р-ну (р-н школи), 
приватизовану земельну ділянку 0.15га 
(24х60м), під забудову, світло - 70м, газ- 
300м, школа, дитсадок сільрада- 500м, 
50000грн. Власник. (098) 2680485

 Жабка, будинок-тимчасівку, приватна 
власність поруч березовий ліс, 0.30га 
землі, є світло, вода, за 50м газ, територія 
огороджена, фруктові дерева, від власни-
ка, агентства прошу не турбувати. (099) 
3161531

  Луцьк, терміново, будинок півтора-
поверховий, новобудова 2006р., 340 кв.м, 
вул.Чорновола, р-н "Срібних Лелек", всі 
комунікації в будинку, чорнова стяжка, ме-
талочерепиця, євровікна, захисні ролети, 
ділянка 0.08га, приватизований. Власник.  
(099) 3161531

  Великий контейнер на ринку "Централь-
ний",  40 кв.м, ряди "секонд-хенду", є світло. 
Терміново, 65000грн. (099) 3161531

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

Продам. Торговий павільйон ринок 
"Завокзальний", в євроряду (біля 

"Юванта"), 17.5 кв.м та магазин в ТЦ 
"Ювант" на 1-му поверсі, 34.7 кв.м. 

(050) 5437300

Здам

  Здам. Квартиру в ценрі с.Маяки, вул.17-
го вересня, будинок №70, бажано для жін-
ки з дитиною шкільного віку, нові меблі, 
зроблений частковий євроремонт, нова 
сантехніка, є душова кабіна, холодильник, 
пральна машина, ціна за домовленістю. 
(0332) 727403

  Здам. Одно-двокімн.кв., великогабарит-
ну, центр Луцька, новобудова, 1-ремонт, 
нові меблі, техніка, автономне опалення. 
3600грн + комунпослуги, від власника. 
(096) 5098303; (050) 9854571

  Здам. Двокімн.кв., вул.Наливайка та дво-
кімн.кв., вул.Винниченка. (099) 3003989; 
(093) 6915187

  Здам. Тимчасівку без вигод, Луцьк, вул.
Мазепи, поблизу парку 900-я Луцька. 
(0332) 750586; (099) 1835689

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

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

В оренду виробничо-складські при-
міщення площею 100-350 кв.м. Бокси 

для ремонту автомобілів. Зручний 
доїзд, охорона, ціна від 10грн/кв.м.  

(050) 3782022

Здам. В оренду склад 120 кв.м та 
здам або продам офісні приміщення, 

у м.Луцьку по вул.Потебні, є авто-
стоянка, охорона та комунікації, 

зроблений ремонт. (0332) 260797; 
(050) 3397002

Послуги
  Приватна шахова школа оголошує набір 

учнів в групи навчання гри в шахи. Заняття 
проводить майстер спорту Ураїни.  (099) 
7263640; (067) 8511345, Луцьк, вул.Лесі 
Українки, 52, приміщення фітнес-центру 
"Спайкер"

  Послуги вантажників, підсобників, різно-
робочих, виконуємо будь-які роботи в 
будинку та біля будинку. (066) 6500951

ПАМ’ЯТНИКИ.
Виготовлення, встановлення, 

художнє оформлення.
Гарбо, базальт, граніти.

Вироби з каменю: каміни, підвіконня, 
сходи, лицювальна плитка, столешни-

ці.  (067) 420 47 01, (067) 500 13 81, 
(0332) 24 25 94

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

Ремонт пральних машин-автоматів: 
"Сіменс", "Бош", "Індезіт", "Арістон", 
"Кайзер", "Ханса", "Ардо", LG, "Сам-

сунг", "Занусі", "Електролюкс", AEG та 
ін. на дому, гарантія. Продаж запчас-
тин. (099) 0273489; (095) 3507374

  Ремонт побутових холодильників, мо-
розильних камер, імпортних, вітчизняних, 
заміна компресорів, термостатів, заправка 
фреоном, виклик майстра платний. (050) 
6313413

  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"

Усунення засмічень, видалення жиру, 
бруду та нальоту. Гарантія якості. (050) 

7360805; (096) 4996132

  Відео-, фотозйомка урочистих подій. 
Виготовлення альбомів, виїзд по області. 
www.Youtube 11jodia. (050) 1772873, 
Ігор; (097) 6107769; (093) 5466798

Виготовляємо: дачні будинки, каркасні 
бані, кіоски, павільйони, контейнери, 
битовки, буд. вагончики, гаражі, блок-
пости, гаражі та ін. металоконструкції. 

Якісно, надійно, вчасно!!! (095) 
7699473; (098) 9071417

  Виготовляємо гаражі будь-яких розмірів: 
металеві, оцинковані, з кольорового ме-
талопрофілю. Доставка та встановлення. 
(098) 9071417; (095) 7699473

Супутникове телебачення. Продаж, 
гарантія, сервісне обслуговування. 

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

1980828

Автомото
  Продам. ЗАЗ "Ланос" 2013р. Розгляну 

різні варіанти оплати (можна частинами). 
(096) 8376262; (066) 1687104, Віта

  Продам. ЗІЛ-4505 самоскид, у хорошому 
стані, двигун після капремонту.  (050) 
9450064; (095) 3272280

  Продам. Двигуни до рефрижератора 
"Термо-Кінг", 1-ї комплектності. (050) 
9450064; (095) 3272280

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

мінному стані; комбайни картопле- та 
зернозбиральні, прес-підбирачі, різні 

марки; борони, косарки роторні, 
кінні; плуги, саджалки, культивато-
ри, сівалки та ін. з Польщі. (099) 

0834091; (067) 1253737

  Продам. Трактори: МТЗ-82, ТМЗ-80, 
велика кабіна. Документи на причіп 2ПТС6, 
-4; передній ведучий міст до МТЗ; трактор 
Т-25, бочку МЖТ, 9кубів. (067) 7815979; 
(050) 5983307

  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 з дисками R16 
до культиватора. (099) 7359139; (098) 
5169673

Преспідбирачі, комбайни зернозби-
ральні та ін. с/г техніку та запчастини. 

Асортимент товару на сайті: www.
fermeragro.com.ua. (0332) 767912 

(Луцьк); (066) 3542104; (066) 5281360

  Продам трактор Т-25, двигун до Т-25, 
1ПТС-2, трактор Т-40 та запчастини до Т-40 
+ КПП в зборі та причіп 2-ПТС-4. (095) 
4062800

Комбайни зернозбиральні, картоплез-
биральні, прес-підбирачі, картоплеко-

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

  Продам. Саморобний трактор Т-25. 
(095) 5812078

  Продам. ГАЗ-21 "Волга" 1967р., на ходу, 
сірий колір, 6500грн. (099) 3318384

  Запчастини б/в до мотоцикла К-750, 
МТ-9: передню вилку, крило на коляску, 
нове переднє крило та водяну помпу до 
"Мерседес", двигун до "Баркаса". (098) 
2545471; (096) 5690502

Будівництво
  Продам. Камінь природний: річковий, 

піщаник, андезіт, кварцит, плитку, соломку, 
гальку, формак, крихту, валуни, шашку, бут, 
морську гальку; лаки та пропітки для каме-
ню, внутрішніх та зовнішніх робіт; ємкості 
пластмасові 1т, 1000л. (067) 7531556; 
(095) 8414490

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

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

Продам. Цеглу червону б/в, відмінної 
якості. З доставкою. (050) 1732855

  Продам. Вироби з бляхи: вітрові, підві-
коння, ковпаки на стовпці, парапети, ко-
роби вентиляції, різного кольору. (097) 
9413869; (095) 7075945 

  Продам. Радіатори чавунні, балки, 
шифер 6-ти хвильовий, дошки, все б/в. 
(099) 3003989; (093) 6915187

  Продам. Пісок, щебінь, відсів, з достав-
кою. (050) 3381564; (098) 7585943

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

  Продам. Піноблоки 20х30х60см, хорошої 
якості, цемент. Доставка, розвантаження. 
(063) 4777326; (050) 6891579; (096) 
9905080

Свердловини на воду. Глибинні на-
соси "Водолій", обсадні труби НПВХ. 

(050) 1927878

  Продам. Пісок, щебінь, відсів, грунт. До-
ставка а/м ЗІЛ, КамАЗ. Вивіз будівельного 
сміття. (095) 8625177; (050) 2715808

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

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

 Можлива доставка. (050) 5299520

 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

Свердловини, міні-башти, глибинні 
помпи "під ключ". (050) 6709075

  Продам. Цеглу б/в, білу та червону, 
шифер, балки, крокви дошки, все б/в, у хо-
рошому стані, В мішках та насипом: пісок, 
щебінь, відсів, керамзит та земля на ви-
мостку. Можлива доставка на поверх, вивіз 
сміття. (050) 7227271; (096) 8000567

  Продам. Металочерепицю, металопро-
філь, комплектуючі різних країн-вироб-
ників, широкий вибір, низькі ціни. Заміри, 
кошторис, доставка безкоштовна. (050) 
7015157; (068) 0274679

  Продам. Пісок, щебінь, відсів, камінь, 
граніт та базальт різних фракцій, в/п 
8-30т. З доставкою. (050) 9450064; (095) 
3272280

РАКУШНЯК КРИМСЬКИЙ. Блоки з 
ракушняку (Крим). Висока якість. 
Міцні, рівні, відбірні. Ціна від ви-

робника. Доставка. (068) 1659117; 
(063) 3102170

  Свердловини на воду, насоси, обслуго-
вування. (067) 3326421; (050) 2742458

 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 дрібнозернис-
тий, щебінь різних фракцій, відсів, цеглу, 
доставка. Вивезу сміття. (050) 9049130; 
(063) 4117874; (097) 5590422

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

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

Продам. Лист оцинкований, плос-
кий, рифлений. Металочерепиця, 
металопрофіль та металопрофіль 

двосторонній кольоровий, Польща, 
Німеччина. Мінвата, власне виробни-
цтво.  (050) 7249777; (097) 9143605

  Продам. Шпали залізобетонні під фунда-
менти (огорожі); двотаври, металеві труби; 
дуб кругляк, дошка для підлоги. (0332) 
757593; (067) 3329246

Французькі натяжні СТЕЛІ від економ-
них до розкішних, ексклюзивна ком-
бінація кольорів, якісний фотодрук, 

встановлення будь-яких світильників, 
стельових карнизів та поклейка 

плінтусів. Стелями можна пишатися!  
(0332) 269182; (066) 5922882; (097) 

6808868

  СВЕРДЛОВИНИ НА ВОДУ. ШВИДКО ТА 
ЯКІСНО. (096) 3918453

Кована брама від 3000грн. Кузня "Файна 
ковка". Каталог з цінами на сайті www.
fayna-kovka.prom.ua (050) 2962314; 

(097) 6139185

  УТЕПЛЕННЯ БУДИНКІВ. "КОРОЇД", 
"БАРАНЕК", ВЛАСНЕ РИШТУВАННЯ. 
(050) 9679606

  СВЕРДЛОВИНИ НА ВОДУ. ОБСЛУГО-
ВУВАННЯ. ПРИЯМКИ, НАСОСИ, ВОДА 
"ПІД КЛЮЧ". ЯКІСТЬ ГАРАНТУЮ. (095) 
5755705

Ремонтні роботи: шпаклівка, штка-
турка, гіпсокартон, плитка, ламінат, 

шпалери та ін. Досвід роботи, різний 
об'єм і складність робіт; ремонт "під 

ключ". (095) 7293777; (093) 7158831, 
Олександр

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

  Циклюю паркет, підлогу,  шпаклюю, 
лакую, вкладаю паркет, підлогу, ламінат, 
монтаж плінтусів. (097) 5587142

  РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНІ, БЕТОННІ 
РОБОТИ: МУРУВАННЯ, ШТУКАТУРКА, 
СТЯЖКА ТА ІН. (050) 9985162; (095) 
7815484

  Ремонтно-будівельні роботи; шпаклю-
ємо стелі та стіни, лицювання плиткою, 
штукатурні роботи, клеємо шпалери, 
гіпсокартон різної складності, декоративні 
штукатурки, обшиваємо вагонкою, вкла-
дання підлоги, ламінат, паркетна дошка. 
(0332) 299602; (066) 7549017

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

  Заміна труб, лічильників, унітазів, уми-
вальників, 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

 Шпаклюю стелі, стіни, відкоси, клею 
шпалери. (0332) 252391; (067) 1259857

  Послуги електрика у квартирах, будин-
ках, на дачах: заміна старої ел/проводки, 
заміна та встановлення світильників, 
вимикачів, розеток та ін. роботи. (050) 
2454323; (096) 4869454

  Послуги "бобкетом", розгортаємо ще-
бінь, навантажуємо землю, розвантажуємо 
цеглу, піноблоки, бруківку. Земельні робо-
ти гусеничним та колісним "бобкетом". По-
слуги евакуатором, буром. (050) 8483994

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

 Фірма виконує: шпаклювання, фарбу-
вання стін, стелі, плиточні, штукатурні, 
сантехнічні роботи, кладка цегли, стяжку, 
підлогу, монтаж ГКЛ, підвісної стелі, вагон-
ки, форма оплати будь-яка та ін. роботи. 
(099) 2286964; (098) 2306932

Робота

Працівники на збір полуниць, ви-
шень, черешень, помідорів, огірків, 

грибів, парники, теплиці, м'ясний цех, 
ферми, будівельники, с/г робітники, 
догляд за садом, з/п висока, житло, 
харчування, візова підтримка нада-

ється, наявність закорд. паспорту. 
(095) 5566113; (067) 8100781

  Потрібні менеджери з реклами, з/п 
за домовленістю. (096) 4165091; (066) 
7434487

  Працевлаштування за кордоном, робочі 
запрошення, реєстрація, анкети, страхов-
ки. Вакансії у Польщі: швачки, будівельни-
ки, зварювальники, водії-далекобійники, 
с/г роботи. Доглядальниці, будівельники у 
Німеччину. Ліц.АВ 585191, 10.07.12р., МСПУ. 
(0332) 723738 (Луцьк); (099) 3469381, 
Луцьк, вул.Кафедральна, 25.

  ЗБІР полуниці, вишні, черешні, теплиці 
парники, ферми, м'ясокомбінати, риббаза 
(різні спеціальності, з/п висока), с/г робо-
ти,  польові роботи, швачки, будівельники, 
зварювальники та електрики, наявність 
закордонного паспорту, візова підтримка.  
(050) 7325315; (096) 8708768

  Візьму на роботу в ательє швачку. 
(050) 9405305

  Візьму на роботу машиніста екскаватора 
з досвідом роботи, робота у м.Луцьку, з/п 
за домовленістю. (066) 3762774; (097) 
1440605

  На роботу потрібні охоронники, з 
досвідом роботи. (050) 0723881; (097) 
3317536

  Візьму на роботу працівника для ви-
готовлення корпусних меблів. (050) 
2071082

  На роботу потрібен кухар. (0332) 
263900; (050) 5436769

 ПОТРІБНА НА РОБОТУ ПРИБИРАЛЬ-
НИЦЯ У "ТЕРЕМНІВСЬКІ САУНИ", РО-
БОТА ПОЗМІННА, ВИМОГИ: ХОРОШИЙ 
СТАН ЗДОРОВ'Я, БЕЗ ШКІДЛИВИХ 
ЗВИЧОК. (050) 5196088, 10.00-16.00

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

  На роботу потрібні: аніматор в дитячу 
кімнату (кафе), адміністратори залу, 
офіціанти, кухарі, бармени, помічники 
барменів. піцмайстри, суші-майстри, 
кухарі-кондитери, прибиральниці-посудо-
мийниці. (099) 7522226; (099) 5055556; 
(095) 6551001; (066) 1244446

  ЗАЛИВАЄМО БЕТОННО-МОНОЛІТНІ 
СХОДИ МІЖ ПОВЕРХАМИ, ГВИНТОВІ, 
НАПІВГВИНТОВІ З ПЛОЩАДКАМИ, 
БУДЬ-ЯКОЇ СКЛАДНОСТІ, СХОДИ В 
БУДИНКИ. ДОСВІД РОБОТИ, ГАРАНТІЯ, 
ВИЇЗД НА ОБ'ЄКТ, ПРОЕКТУВАННЯ. 
ЧОРНОВІ БЕТОННІ СТЯЖКИ. (050) 
7628395

 ПОТРІБНІ НА РОБОТУ ПРОДАВЦІ-
КОНСУЛЬТАНТИ В МАГАЗИН ПОБУТО-
ВОЇ ТЕХНІКИ. БАЖАНО З ДОСВІДОМ, 
З/П ВИСОКА (095) 7146888; (097) 
7561073

  На постійну роботу в бар потрібні: офі-
ціант, помічник кухаря, посудомийниця. 
(098) 5814664

  В нічний клуб Луцька потрібні офіціанти. 
Досвід роботи обов'язковий. (066) 
5223666

  Потрібні кухарі, офіціанти. (0332) 
757565; (066) 8709333; (066) 8709399

  Найму на роботу бухгалтера. (050) 
9518394; (050) 9400999

  ЗБІР ПОЛУНИЦІ, ЧЕРЕШНІ, ВИШНІ. 
З/П ВИСОКА, НАЯВНІСТЬ ЗАКОРДОН-
НО ПАСПОРТУ, ВІЗОВА ПІДТРИМКА. 
(066) 0321909; (093) 8317549

Охоронна фірма ТзОВ "КОН-ЛЕКС", ві-
зьме на роботу охоронниць. Бажано 

з досвідом роботи. Метод роботи 
вахтовий. (0332) 787966; (067) 

3618852

Фермер
  Продам. Коня 2 роки. Телицю, чорно-ря-

бу 1.2 роки. (097) 5268223; (066) 4202747

  Продам. Корову.  (050) 6227227

  Пропоную для в'язки кобеля німецької 
вівчарки з хорошим родоводом, костис-
тий, вище середнього росту, розв'язаний, 
вік 1.6 роки. (095) 4092868; (063) 1021802

Продам. Бочки пластмасові, дубові, 
металеві, 120-220л; "куби" 1000л. 
Плівку тепличну 4-сезонну поль-

ського виробництва, шир.6, 8, 12м.  
(050) 6709075

   Продам. Картоплю насіннєву сорт 
"Агаве" та дрібну. (050) 5637480

Різне

Куплю. 100кубів дров твердої породи, 
не далі 50км від Луцька, недорого. 
(050) 4963220; (067) 2804787

  Продам. Коляску дитячу "Тако", б/в 
1 тиждень, 1350грн, була придбана за 
2750грн. (066) 6253603, Сергій

  Продам. Верстат токарний ІТ-1М та САК 
дизельний. Намет військовий.  (050) 
1677829

  Продам. Дитячий диван-малюк та диван-
малюк для дорослих, б/в, у хорошому 
стані. (095) 1553781

  Продам. Ліжко двоспальне, б/в. Продам 
матраци півтораспальні. (097) 5815958; 
(050) 0813541

  Втрачений студентський квиток ВС 
№09005656, виданий 01.09.2011р., 
Луцьким коледжом технологій та бізнесу 
на ім'я Омельчук Софії Андріївни, вважати 
недійсним.

  Втрачений диплом ОКР "бакалавр" ВС 
№33266228 від 15.06.2008р., реєстра-
ційний номер 811/08, виданий Луцьким 
педагогічним коледжом, на ім'я Будь Марії 
Василівни, вважати недійсним.

  Втрачений договір купівлі-продажу на 
житло за адр: Луцьк, вул.Наливайка 8-а, 
квартира 15, від 21.04.2003р., виданий на 
ім'я Павляк Надії Петрівни, посвідчений 
приватним нотаріусом Луцького міськ 
округу Троц Ю. Б. від 04.04.2003р., за 
реєстр.№370, вважати недійсним.

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 
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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: Міщук  В.В. (м.Луцьк, вул.Конякіна 10 А/84). ЛОТ № 1. Однокімнатна квартира, загаль-
ною площею – 41,4 кв. м, житловою – 23,7 кв. м, що знаходиться за адресою: Волинська обл., 
м.Луцьк, вул.Б.Хмельницького, 36/9. Квартира знаходиться  на 3-му поверсі 3-х поверхового 
будинку; фундаменти – з/б; стіни та перегородки  – цегляні. Квартира складається: кімната – 
23,7 кв. м; кухня – 8,6 кв. м;комунікації – електропостачання, водопровід, опалення автономне, 
каналізація. Фізичний знос – 20 %.Стартова ціна – 221400,00 грн. без ПДВ.  Гарантійний внесок 
у розмірі 5 %  – 11070,00 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 ВАТ «ВТБ Банк». Торги 
відбудуться: 30.05.2014 року о 09.00 год. за адресою: м.Луцьк, вул.Дубнівська, 36, 1-й поверх. 
Остаточний термін подачі заяв: за годину до початку торгів.   Ознайомитися з майном можна 
кожен робочий день за його місцезнаходженням, звернувшись до організатора прилюдних 
торгів. Бажаючим взяти участь у прилюдних торгах необхідно 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 про-
ведення прилюдних торгів. Довідки за телефоном:  (0332) 28-39-01. 

Волинський аукціонний центр проводить повторний аукціон з продажу майна:  
лот І – автомобіль ВАЗ-21213, 2003 р.в. , реєстраційний № 030310. 
Об’єм двигуна – 1690 см3, пробіг – 107369 км, колір – білий, тип – легковий спец.
Первісна вартість – 42400,00 грн., сума зносу – 42400,00 грн., залишкова вартість  – 
0,00 грн. Технічний стан КТЗ: автомобіль не на ходу, технічно не справний, частково 
розукомплектований. Має знос основних вузлів та агрегатів, пошкоджено корозією: 
передню панель, щиток передка, крило переднє праве, крило переднє ліве, деко-
ративні накладки фар. Автошини зношені, потребують заміни, АКБ - відсутня. КТЗ 
потрібний відновлювальний ремонт. Початкова ціна – 25624,35 грн. з врахуванням 
ПДВ. 
лот ІІ – автомобіль ВАЗ-21099, 1995 р.в. , реєстраційний № 0471 ВНВ.  Об’єм двигуна 
– 1499 см3, пробіг – 35851 км, колір – світло бежевий, тип – легковий седан. Первісна 
вартість – 29262,00 грн., сума зносу – 29262,00 грн., залишкова вартість  – 0,00 грн. 
Технічний стан КТЗ: автомобіль не на ходу, технічно не справний, частково розу-
комплектований. Має знос основних вузлів та агрегатів, корозійні пошкодження 
порогів дверей, панелі передка, панелі даху, передні крила, деформована кришка 
багажника, неробочий двигун. Автошини і АКБ зношені, потребують заміни.КТЗ 
потрібний відновлювальний ремонт. Початкова ціна – 17178,10 грн. з врахуванням 
ПДВ.
лот III – автомобіль Деу Експеро, 1997 р.в. , реєстраційний № 030037. Об’єм двигуна 
– 1998 см3, пробіг – 267795, колір – зелений, тип – легковий седан.Первісна вартість 
– 27312,00 грн., сума зносу – 27312,00 грн., залишкова вартість  – 0,00 грн. Технічний 
стан КТЗ: автомобіль не на ходу, технічно не справний, частково розукомплектова-
ний. Має знос основних вузлів та агрегатів, розбитий передній правий вказівник 
повороту, корозійні пошкодження порогів правих та лівих дверей, відсутні ручки 
дверей, зламана обшивка задніх правих дверей, деформована зовнішня панель 
передка, пошкоджено корозією задню праву боковину, зламано ричаг перемикання 
передач та механізм перемикання передач, пошкоджено чохол ричала та чохол тяги 
ричала КПП, пошкоджено задню та передню праві покришки. Автошини зношені, по-
требують заміни, АКБ - відсутня. КТЗ потрібний відновлювальний ремонт. Початкова 
ціна – 17976,20 грн. з врахуванням ПДВ.
Балансоутримувач: Автогосподарство УМВС України у Волинській області. 
Код ЄДРПОУ – 13347870. Грошові кошти в розмірі 2562,44 грн. (лот №1), 1717,81 грн. 
(лот №2), 1797,62 грн. (лот №3), що становить 10% від початкової ціни об’єкта аукці-
ону (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 від-
будеться 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.


