
Нерухомість

Продам

  Однокімн.кв. Р-н ТЦ "Нова Лінія", 1-й 
поверх, ремонт. (050) 0894195

  Однокімн.кв., 4/5-пов. цегл. буд., вул.
Писаревського, заг.пл.35 кв.м.  (050) 
8616468

Однокімн.кв., м.Ківерці, вул.Заліз-
нична,  заг.пл.21 кв.м, 129990грн. 

(050) 8851110

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

Трикімн.кв., ринок "Північний", 
6/9-пов. пан. буд., 67 кв.м, вмонто-
вана кухня (бук), лоджії засклені, 

дубовий паркет, окрема кладовка, 
плитка, кімнати ізольовані. 

Терміново, від власника. (050) 
1677222; (067) 7704269; (063) 

2127873

  Прилуцьке, будинок новобудову, 
євроремонт, світло, газ, вода, земельна 
ділянка 0.18га, паркан, сад, від власни-
ка, 1380000грн. (050) 3782371

  Луцьк, половину будинку, євроре-
монт, гараж, земельна ділянка 0.05га. 
(050) 5524607; (096) 4425800

  Частину будинку в центрі Луцька, 3 
кімнати, комунікації, земельна ділянка 
0.02га, крите подвір'я, гараж. (099) 
2031692

  Рованці, будинок незавершений (є 
матеріали на перекриття), земельна 
ділянка 0.12га. (099) 7501607

  Луцьк, вул.Івана Франка, будинок 
4 кімнати, 2 ізольовані входи або 
половину. Можливий обмін. (0332) 
243749; (050) 9583894

  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

  Павловичі, Локачинський р-н, 
50км від Луцька, будинок 67кв.м., з 
надвірними спорудами, хлів, гараж, 
літня кухня, льох, газ та вода підведені 
в будинок, земельна ділянка 0.25га.  
(066) 3974962

 МАСИВ МАЯК, В МЕЖАХ МІСТА, 
ДАЧУ, ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА 
0.065ГА, ПРИВАТИЗОВАНУ, Є ДВА 
ДЕРЕВ'ЯНИХ БУДИНОЧКИ, СВІТЛО, 
ВОДА, ДЕРЕВ'ЯНИЙ ПАРКАН, 
80000ГРН. (095) 6634639

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

  Романів, земельну ділянку 0.4га, з 
дерев'яним будинком 34.3 кв.м, газ, 
вода, світло. (050) 9325900; (050) 
2661937

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

  ГАРАЗДЖА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, 
0.22ГА, СВІТЛО, ВОДА НА ДІЛЯНЦІ, 
ГАЗ ПОРУЧ, ХОРОШЕ МІСЦЕ, 
АСФАЛЬТОВАНИЙ ДОЇЗД, ПОРУЧ 
ЛІС, 192000ГРН, ВЛАСНИК. (066) 
7444028; (063) 1272007

  Смт.Рокині, Луцького р-ну (р-н шко-
ли), приватизовану земельну ділянку 
0.15га (24х60м), під забудову, світло - 
70м, газ- 300м, школа, дитсадок сільра-
да- 500м. Власник. (098) 2680485

  С.Боратин, земельну ділянку 0.24га, 
0.12га, приватизовану, під житлову 
забудову, зручний доїзд, комунікації, є 
сусіди, від власника. (099) 7777718

  Продам. Підгайці, земельну ді-
лянку 0.12га, комунікації поруч, поряд 
новобудови, хороший доїзд. (067) 
7517738; (066) 0073374

  Забороль, земельну ділянку під за-
будову 0.11га, біля ставка; будматері-
али: газоблоки, щебінь, цеглу, пісок, 
ціна договірна. (095) 3467898; (097) 
5004056

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

  Гараж цегляний, р-н риббази, прива-
тизований, є великий підвал, 90000грн, 
торг. (050) 6747477

  Гараж кооп. "Автомобіліст-5", вул.
Електроапаратна 2-а, заг.пл.20.3 кв.м, 
6х3.6м, проведений капремонт, підвал 
на весь гараж, приватизований, всі до-
кументи, ціна за домовленістю. (096) 
0963182

  Продам. Ставкове господарсво 
площею 10га, с.Несвіч Луцького р-ну. 
Продам. Луцьк, 1/2 частину будинку 
79 кв.м, євроремонт, газ, вода, міська 
каналізація, гараж, льох, впорядко-
ване подвір'я. (050) 1866963; (067) 
1949192

Продам. Торговий павільйон 
ринок "Завокзальний", в євроряду 
(біля "Юванта"), 17.5 кв.м та мага-
зин в ТЦ "Ювант" на 1-му поверсі, 

34.7 кв.м. (050) 5437300

  Гаразджа, земельну ділянку 0.45га, 
комунікації на ділянці, 9600грн/0.01га, 
торг. (050) 6747477

Здам

  Здам. Облаштовану двокімнатну 
квартиру в районі 33-го кварталу. 
(095) 8764709

  На тривалий термін трикімн.кв., р-н 
ЛПЗ, біля маг."Вопак" (маршрутка №10, 
11, 9, 28), євроремонт, вмебльовану, 
холодильник, плита газова, кухня, 
пластикові вікна, два засклені балкони, 
ліфт працює, Інтернет, телефон, супут-
никове TV, 3000грн + комунпослуги. 
(095) 8772688

  Здам. Однокімн.кв., подобово. 
(095) 5522586

Здам в оренду офіс 107 кв.м, 
м.Луцьк, вул.Потебні, в приміщен-

ні що знаходиться над дорогою 
4 кабінети, санвузол, коридор, 

зроблений ремонт, є автостоянка, 
охорона, комунікації. Можливий 

продаж. (050) 3397002

Здам в оренду склади 65 та 50 
кв.м та офісні приміщення, Луцьк, 
вул.Потебні, є автостоянка, охоро-

на, комунікації. (050) 3397002

В оренду офісні, виробничі при-
міщення по вул.Запорізькій (р-н 
Теремно), площею від 10 до 100 

кв.м, опалення, зручна транспорт-
на розв'язка, автостоянка, ціло-

добова охорона. (066) 4963220; 
(067) 2804787

  В оренду приміщення під офіси 
(12-20 кв.м) та склад 500 кв.м, по вул.
Рівненській, 123. (0332) 250308; (050) 
4340005

Послуги

Відпочинок на березі Чорного 
моря, смт.Затока, база відпочику 

зі зручностями. Перевезення 
комфортабельними автобусами. 

Вартість путівки 1790грн. Ліц. 
АГ№587009, від 22.06.2011р. 
(0332) 724762; (099) 4811051; 

(096) 1556401

  Послуги вантажників (меблі, буд-
матеріали, побутова техніка) та різно-
робочих з автотранспортом. Квартирні 
та офісні переїзди. Вивіз будівельного 
сміття. (096) 1986665

  Професійна відео та фотозйомка: ве-
сілля, ювілеї, корпоративи та випускні 
вечори. vk/com/sasha_kuharyk (097) 
8096912; (050) 2059092, Олександр

Супутникове телебачення. Продаж, 
гарантія, сервісне обслуговування. 

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

(066) 1980828

  Відео-, фотозйомка урочистих по-
дій. 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

  Приватні уроки німецької мови для 
початківців. Індивідуальний підхід до 
кожного учня. (050) 7309690, e-mail: 
deletedmary@ukr.net

ПАМ’ЯТНИКИ.
Виготовлення, встановлення, 

художнє оформлення.
Гарбо, базальт, граніти.

Вироби з каменю: каміни, підві-
коння, сходи, лицювальна плитка, 

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

Автомото

 Фіат-Скудо 2002р., 2.0дизель, 70кВт, 
максі-база, щойно пригнаний з Німеч-
чини, не битий; двигун, КПП, ходова в 
ідеальному стані; нова гума, 4950 на 
довідці-рахунку, торг. (066) 1775662; 
(067) 3340147

  ГБО. Встановлення газобалонного 
обладнання на а/м та його ремонт. 
(050) 3781081

  Продам. Запчастини до МАЗ-500: 
колінвал, вкладиші, кільця, до ЗІЛ-130: 
гідропідсилювач керма та стартер. 
(067) 3320832

  Продам. Рено-Канго 2006р., 1.5ди-
зель, максі-база, 115000км., пасажир, 
7 місць, щойно пригнаний з Франції. 
повна комплектація: кондиціонер, 
бортовий компютер, ел/склопідіймачі, 
CD-MP3 з управлінням на кермі, ц/з, 
сигналізація, сервокермо, антибукс, 
антизанос, нова гума. Стан машини як 
з конвеєра, все працює ідеально, 7850, 
торг. (066) 1775662; (067) 3340147

Комбайни зернозбиральні, карто-
плезбиральні, прес-підбирачі, 

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

(066) 8701542 

  Продам. Комбайн однорядний 
бурякозбиральний "Посейдон", 1 
рік в Україні; плуг двокорпусний та 
культиватор. Дитячий квадроцикл, 
КПП-автомат. КПП до Гольф-2, дизель. 
(096) 5438661; (096) 5925689

Будівництво

  Продам. Пісок, щебінь, відсів, камінь 
різних фракцій, пісок в мішках, цегла 
червона, біла нова та б/в, чорнозем, 
гній, дрова, земля на вимостку. Достав-
ка. Вивіз будівельного сміття.  (099) 
3374034; (096) 9943100

  Продам. Пісок, щебінь, відсів, камінь 
різних фракцій, пісок в мішках, цегла 
червона, біла нова та б/в, чорнозем, 
гній, дрова, земля на вимостку. Достав-
ка. Вивіз будівельного сміття.  (099) 
6114575; (097) 3443386

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

Продам. Металочерепицю, мета-
лопрофіль, комплектуючі різних 

країн-виробників, широкий вибір, 
низькі ціни. Заміри, кошторис, 
доставка безкоштовна. (050) 

7015157; (068) 0274679

  Продам. Пісок, щебінь, цеглу, чорно-
зем, бутовий камінь та ін. будматеріали 
з доставкою. (050) 6984495; (068) 
0595893

Блоки будівельні (стінові, для 
огорожі, перестінні), "рваний 

камінь", цеглу "рваний камінь", 
3.5грн/шт., бруківку, залізобетонні 

огорожі, бетонні каналізаційні 
люки, сходи та інші бетонні ви-
роби. Висока якість, доставка. 
Робочі дні понеділок-п'ятниця, 

8.00-16.00. Вихідні субота-неділя. 
(0332) 290078; (050) 3780078; 

(098) 0800078

 ПРОДАМ. ЦЕГЛУ ЧЕРВОНУ, БІЛУ, 
ПІСОК, ЩЕБІНЬ, ВІДСІВ, ЧОРНОЗЕМ. 
З ДОСТАВКОЮ. (050) 9816591; 
(097) 7528284

  РАКУШНЯК КРИМСЬКИЙ. Блоки з ра-
кушняку (Крим). Висока якість. Міцні, 
рівні, відбірні. Ціна від виробника. До-
ставка. (068) 1659117; (063) 3102170

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

Луцьк, вул.Городецька, 17

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

  Продам. Пісок, щебінь різних фракцій, 
цегла червона, біла, відсів, чорнозем, 
глина,  земля на вимостку, торфокрихта, 
з доставкою. Вивіз будівельного сміття, 
м.Луцьк. (050) 5396261

  Продам. Відсів, щебінь різних 
фракцій, пісок дрібний та крупний, 
цегла біла та червона, глина, керамзит, 
чорнозем, торфокрихту, дрова, вугіл-
ля, від 1т до 35т. Вивіз сміття. (050) 
1566665; (067) 3618487

  Продам. Пісок дрібний та крупний, 
відсів, щебінь різних фракцій, цегла 
біла та червона, глина,   торфокрихту, 
керамзит, чорнозем, дрова, вугілля, 
1т-35т. Вивіз сміття. (097) 4145198; 
(050) 6710467

  Продам. Щебінь різних фракцій, 
пісок дрібний та крупний, відсів, цегла 
біла та червона, глина,   торфокрихту, 
керамзит, чорнозем, дрова, вугілля. 
Вивіз сміття. (050) 7601191

 ПРОДАМ. МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЮ, 
ПРОФІЛЬ, ВИРОБИ З БЛЯХИ: ВІ-
ТРОВІ, ПІДВІКОННЯ, КОВПАКИ 
НА СТОВПЦІ, ПАРАПЕТИ, КОРОБИ 
ВЕНТИЛЯЦІЇ, РІЗНОГО КОЛЬОРУ, 
ПАРОІЗОЛЯЦІЯ, ШУРУПИ, ЦВЯХИ. 
(097) 9413869; (095) 7075945 

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

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

  Продам. Щебінь різних фракцій, 
відсів, пісок, цеглу червону, білу; 
чорнозем, торф, земля на вимостку. 
Можлива доставка. (050) 5299520

  Продам. Дошки соснові, свіжопиля-
ні, обрізні та необрізні, балки, крокви, 
брус, рейки. Можлива доставка. 
(067) 3614149

  Продам. Цеглу червону. Доставка. 
(096) 7504581

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

  СВЕРДЛОВИНИ НА ВОДУ, ВОДА 
"ПІД КЛЮЧ". ШВИДКО ТА ЯКІСНО. 
(096) 3918453

  Продам. Щебінь будь-яких фракцій, 
відсів, пісок з доставкою. (098) 
4831519

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

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

 ПРОДАМ. РАКУШНЯК КРИМ-
СЬКИЙ. МОЖЛИВА ДОСТАВКА. 
(098) 6661666

  Продам. Дошки обрізні та необрізні, 
балки, крокви, свіжопил та сухі, дрова, 
власне виробництво.  (099) 5010907; 
(097) 7348322

  ДАХИ ремонт та перекриття 
євроруберойдом: будинки, квартири, 
магазини, гаражі, склади, дачі, балко-
ни. Металопрофіль, металочерепиця, 
ондулін, шифер, ринви, козирки, під-
віконня. Монтаж та доставка. (099) 
5633807; (050) 5373648

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

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

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

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

  Виконуємо всі види внутрішніх та 
зовнішніх робіт. (050) 6761574

Робота

Працівники на збір вишень, 
черешень, помідорів, огірків, 

грибів, парники, теплиці, м'ясний 
цех, ферми, будівельники, с/г 
робітники, догляд за садом, 

з/п висока, житло, харчування, 
візова підтримка надається, на-

явність закорд. паспорту. (067) 
8100781; (095) 5566113

  На роботу потрібен газо, ел/зварю-
вальник, з досвідом роботи. (050) 
3781081

  На роботу потрібен автослюсар. 
(050) 3781081

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

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

  Потрібні продавці морозива, р-н 
Львівської. (050) 6743347; (099) 
0250309

  Потрібен на роботу бухгалтер з д/р, 
знання 1С:Підприємство V7.7 (прихід, 
розхід, переміщення, переоцінка, 
складський облік, обробка звітності, 
податкова звітність). (0332) 250308, 
255187

  На роботу агроном з засобів захисту 
рослин. Обов'язково агрономічна 
освіта, знання програми 1С. Потрібен 
на роботу водій кат.С1, С. (0332) 
250308; (050) 4340005

  Працевлаштування за кордоном, 
робочі запрошення, реєстрація, 
анкети, страховки. Вакансії у Польщі: 
швачки, будівельники, зварювальни-
ки, 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

  ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ НА 
РОБОТУ ПРОДАВЦІ В ЦІЛОДОБО-
ВИЙ ПРОДУКТОВИЙ МАГАЗИН, 
С.ЛИПИНИ. (050) 3772778

  На роботу потрібні охоронники, з 
досвідом роботи. (050) 0723881; 
(099) 2578135

  Візьму на роботу на ринок майстра 
з ремонту електро- та бензоінстру-
менту. (066) 0800444 

  Збір вишні, огірків, с/г роботи. 
З/п висока, наявність закордонного 
паспорту, візова підтримка. (066) 
0321909; (093) 8317549

  Додатковий заробіток в інформа-
ційній сфері. (066) 1289313; (096) 
8982018

  В кафе потрібні кухар і прибираль-
ниця. (095) 2197638  

  Потрібні на постійну роботу пра-
цівники на автомийку р-н Вишкова, 
бажано з досвідом роботи. (066) 
0527683

  ЗБІР вишні, огірків, теплиці, пар-
ники, ферми, м'ясокомбінати (різні 
спеціальності, з/п висока), с/г роботи,  
польові роботи, будівельники, 
зварювальники, електрики та слюсарі, 
наявність закордонного паспорту, 
візова підтримка.  (050) 7325315; 
(096) 8708768

Робітники на збір вишень, по-
мідорів, огірків, грибів, парники, 

теплиці, м'ясний, рибний цех, 
ферми, будівельники, с/г робітни-

ки, догляд за садом, з/п висока, 
житло, харчування, візова під-

тримка надається, наявність за-
корд. паспорту. (066) 7466549; 

(096) 4932837, Ольга

  Потрібні на роботу покрівельники, 
будівельники, досвід роботи, з/п 
5000грн/місяць. (050) 7732853, 
Віктор

  Візьму на роботу людей для валки 
лісу, або бригаду з досвідом роботи 
та тракториста на МТЗ-82, з досвідом 
роботи у лісовому господарстві. 
(067) 3614149

 Шукаю бажано працюючу людину 
середнього віку для постійного 
проживання та часткового догляду 
за чоловіком похилого віку, центр 
Луцька, в окремій кімнаті. Вимоги: 
охайність, відповідальність, досвід. 
(095) 8890760

  Потрібні на роботу працівники 
в сферу торгівлі, різні вакансії, 
комунікабельність, з/п 1700-3000грн 
+ преміальні. (099) 6669255; (098) 
8988288

Шукаю бригаду мулярів (кладка 
цегли) і бригаду на будівництво 

огорожі поблизу Луцька. (098) 
6992251

  Візьму на роботу автокранівника. 
(050) 9053159

  Потрібні на роботу працівники 
в охорону, вахтовий метод, проїзд, 
проживання, триразове харчування 
за рахунок підприємства, зарплата 
від 1800грн і вище/місяць. (098) 
5967193; (099) 4555229

 ОХОРОННА ФІРМА "АРСЕНАЛ" 
ВІЗЬМЕ НА РОБОТУ ОПЕРАТОРА 
НА ПУНКТ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОЇ 
ОХОРОНИ, МОНТАЖНИКА ЗАСОБІВ 
ОХОРОННОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ, ІНЖЕ-
НЕРА ПУЛЬТА ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО 
СТЕЖЕННЯ. ВИМОГИ ЗНАННЯ ПК 
ТА КОМУНІКАБЕЛЬНІСТЬ. (0332) 
789336

  Візьму на роботу: швачку в ательє, 
манікюрницю в перукарню. (095) 
8925550; (050) 6246120

  В ковбасний цех на постійну роботу 
потрібні: фаршескладач, помічник 
фаршескладача, формувальник та 
запікальник ковбасних виробів, при-
биральниця, коптильник. (0332) 
719069

Потрібен бармен-офіціант з хоро-
шою зовнішністю, у кафе-бар, на 

АЗС "Укрнафта", вул.Карпенка-Ка-
рого, 1-б. (066) 6254404

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

  Потрібні на роботу продавці на 
відділ "кава-чай", терміново. (050) 
2800053, Дмитро

  Потрібен продавець на ринок 
"Завокзальний", з/п висока. (095) 
8926383

Фермер

  Продам. Зерно пшениці, ячменю, 
вівса, кукурудзи, дерть, висівки. Мож-
лива доставка. (067) 3320831

  Продам. Бочки пластмасові, дубові, 
металеві, 120-220л; "куби" 1000л. 

  Плівку тепличну 4-сезонну поль-
ського виробництва, шир.6, 8, 12м.  
(050) 6709075

  Куплю. Зерно пшениці, ячменю, 
вівса, кукурудзи, третикале. (067) 
3320832

Купуємо свіжозірвані ягоди чер-
воної та чорноплідної горобини, 
ожини, лохини, бузини. (0332) 

784920; (068) 2333313; (050) 
4373212

  Куплю. Зерно пшениці, ячменю, 
вівса, ціна за домовленістю. (098) 
6488880; (099) 7083226

Різне

  Продам. Побутову техніку, ел/
інструмент та м'які меблі з Німеччини, 
б/в та нові: холодильники, пральні 
машини, мікрохвильові печі, дивани, 
болгарки та ін. (067) 3322259; (050) 
9683831  

  Продам. Шафи коричневого кольо-
ру, 4шт., з тумбочками, розм.1х2.4м, 
400грн/кожна. (050) 6635775; (068) 
5543567
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Вартість політичної реклами в газеті «Відомості» 
Ціна 1 кв см 8,40 грн з ПДВ

Волинський аукціонний центр проводить повторний зі зниженням по-
чаткової вартості на 30% аукціон з продажу майна:  

лот І – автомобіль Опель Омега, 2002 р.в. , реєстраційний № 33317 ВК. 
Об’єм двигуна – 2198 см3, пробіг – 282562 км, колір – сірий, тип – легковий 
седан.
Первісна вартість – 136788,17 грн., сума зносу – 136788,17 грн., залишкова 
вартість  – 0,00 грн.
Технічний стан КТЗ: автомобіль знаходиться у задовільному технічному 
стані. Кузов – царапини лакофарбового покриття, корозія задніх арок; салон 
– потертості салону автомобіля, царапини обшивок дверей; автошини – 
часткове зношення протектора. 
Початкова ціна – 41823,26  грн. з врахуванням ПДВ.
лот II – автомобіль УАЗ 3909, 2000 р.в. , реєстраційний № 01379 ВК. 
Об’єм двигуна – 2445 см3, пробіг – 98090 км, колір – зелений, тип – вантажо-
пасажирський.
Первісна вартість – 25575,00 грн., сума зносу – 25575,00 грн., залишкова 
вартість  – 0,00 грн.
Технічний стан КТЗ: автомобіль знаходиться у задовільному технічному 
стані. Кузов – часткова корозія, дирки, потертості салону, відсутність ручки 
відкривання дверей водія; двигун – підтікнання масла; кпп – часткове зно-
шення сцеплення; передній міст – потребує часткового ремонту; задній міст 
– потребує часткового ремонту; автошини – часткове зношення протектора. 
Початкова ціна – 9909,90 грн. з врахуванням ПДВ.
Балансоутримувач: Управління національного банку України у Волинській 
області. Код ЄДРПОУ – 09303021. Грошові кошти в розмірі 4183,00 грн. (лот 
№1), 991,00 грн. (лот №2), 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 публі-
кації 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.


