
Нерухомість

Продам

  Однокімн.кв., м.Ківерці, вул.За-
лізнична, заг.пл.21 кв.м, усі вигоди, 
ремонт. (050) 8851110

  Продається будинок в с. Борохів 
ківерцівського р-ну. 8 км. від 
Луцька. Площа 100 м2, 0,30 га землі, 
всі надвірні споруди, газ, вода, 
телефон. Недорого. 0973270741. 
0500773763. 0631208910.

  Вікторяни, Луцького р-ну, будинок 
незавершений, 10 км від Луцька, 
земельна ділянка 0.27га, недорого. 
(097) 4104411; (093) 8271654; (050) 
8831207

  Луцьк, вул.Гнідавська 59/1, 1/2 
частину будинку 70 кв.м, євроре-
монт, газ, вода, міська каналізація, 
гараж, льох, впорядковане подвір’я. 
(066) 5434373; (067) 1949192

  Продам. Земельну ділянку під за-
будову 0.10га, с.Липини, р-н ТЦ «Гло-
бус», гарне місце, асфальтований 
доїзд, 960000грн. (050) 1552444

Масив Гаївка, будинок півтора-
поверховий, заміський, якісний, 

165 кв.м, (2.5км від Луцька, 
100м до лісу), внутрішні чистові 
роботи, натяжні стелі, усі кому-
нікації, великі вітражі, можна 
встановити твердопаливний 

котел. Від власника. Терміново, 
торг. (097) 1227722

  Продам. Рованці, земельну ді-
лянку 0.12га, ціна за домовленістю. 
(050) 7366334; (099) 7327619

Здам

  Візьму на квартиру двох дівчат р-н 
ЛПЗ (р-н ресторану «Лаванда»), всі 
зручності, меблі, побутова техніка. 
(099) 3470797; (097) 7182437

  Здаю квартири подобово, є 
мангал, бесідка, автостоянка, звітні 
документи, р-н Теремно. (050) 
2350880

  Здам. Луцьк, однокімн.кв. та дво-
кімн.кв., р-н 33-го кварталу, є Wi-Fi, 
новий ремонт, подобово.  (095) 
7420603 

Послуги

Ремонт пральних машин-
автоматів: «Сіменс», «Бош», 

«Індезіт», «Арістон», «Кайзер», 
«Ханса», «Ардо», LG, «Самсунг», 
«Занусі», «Електролюкс», AEG та 
ін. на дому, гарантія. Продаж за-
пчастин. (099) 0273489; (095) 

3507374; (068) 0747490

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

Супутникове Телебачення. Про-
даж, гарантія, сервісне обслугову-
вання. КОНДИЦІОНЕРИ - продаж, 

монтаж. (0332) 285556; (066) 
1980828

Усунення засмічень, видалення 
жиру, бруду та нальоту. Гарантія 

якості. (050) 7360805; (096) 
4996132

Виготовляємо: дачні будинки, 
каркасні бані, кіоски, павільйо-
ни, контейнери, битовки, буд. 
вагончики, гаражі, блок-пости 

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

(098) 9071417

  Реставрація ванн, покриття на-
носиться 3 рази за 2 дні, вартість 
послуги від 650грн. (0332) 716705; 
(063) 7576288

Авто-мото

ЗІЛ-ММ 4502 в хорошому стані, 
6,0 бензин, л. 5т., документи в 
порядку, Ковельська реєстра-
ція, 1985, 130500 км пробігу, 
остання реєстрація 28.01.14, 
на гарному ходу. 50 000 грн. 

(066) 6091526

Будівництво

БЛОКИ БУДІВЕЛЬНІ (стінові, для 
огорожі, перестінні, «рваний 

камінь»), блок опалубочний, це-
глу «рваний камінь», бруківку, 
залізобетонні огорожі, бетонні 
каналізаційні люки, плитка для 
сходів, та інші бетонні вироби. 
КРЕДИТ. Постійно куплю піддо-
ни, 80х120см. (0332) 290078 

(Луцьк); (050) 3780078; (098) 
0800078

 ПРОДАМ. Б/В ЦЕГЛУ БІЛУ, 
ЧЕРВОНУ, БІЙ БЕТОНУ ТА ЦЕГЛИ 
НА ВИМОСТКУ ДОРІГ, АРМАТУРУ, 
КВАДРАТИ НА ВИГРІБНУ ЯМУ 
3.3Х3.3Х1.2М. (066) 3003911

 ПРОДАМ. МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЮ, 
МЕТАЛОПРОФІЛЬ «ARCELOR», 
ПОВНА КОМПЛЕКТАЦІЯ ДАХУ. 
САЙДИНГ. (050) 7015157; (068) 
0274679

Продам. Бутовий камінь, чорно-
зем, жом, пісок, щебінь, відсів, 
цеглу червону, білу, чорнозем, 

землю на вимощування, цемент, 
гній; дрова, торфобрикет, тор-
фокрихту, можна в мішках. Ви-
віз будівельного сміття. (066) 

8465604; (068) 7999678

Свердловини, міні-башти, 
глибинні помпи «під ключ». 

Бочки пластмасові 220л; «куби» 
1000л. Плівка теплична 4-сезон-

на польського виробництва, 
шир.6, 8, 12м. (050) 6709075; 

(097) 4824071

  Продам. Балки, дошки обрізні, 
необрізні, крокви, монтажну рейку. 
(095) 1865980; (096) 3247523

  Продам. Пісок, щебінь, цеглу, бій 
цегли, бутовий камінь, відсів, глину, 
цемент, чорнозем, торфокрихту, 
торфобрикет, дрова, гній, жом, зем-
лю на вимостку. Доставка в мішках. 
Вивіз будівельного сміття. (050) 
6097986; (098) 9125884

  Продам. Жом, пісок, щебінь, цеглу, 
чорнозем, бутовий камінь, землю 
на вимостку та ін. будматеріали з 
доставкою. (050) 6984495; (068) 
0595893

  Продам. Бутовий камінь, чорно-
зем, жом, пісок, щебінь, відсів, цеглу 
червону, білу, чорнозем, землю на 
вимощування, цемент, гній; дрова, 
торфобрикет, торфокрихту, можна 
в мішках. Вивіз будівельного сміття. 
(066) 8465604; (068) 7999678

 ПРОДАМ. ВАГОНКУ (СОСНА, 
СМЕРЕКА, ЛИПА, ВІЛЬХА, ДУБ), 
БЛОК-ХАУС, ФАЛЬШ-БРУС, ДО-
ШКУ ДЛЯ ПІДЛОГИ, ПЛІНТУС, 
ОБНАЛІЧКА, МОНТАЖНА РЕЙКА, 
КУТНИКИ. ЗАВЖДИ В НАЯВНОС-
ТІ. (095) 7699473; (098) 9071417

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

Бруківка вібропресована, сер-
тифікована - виготовлення та 

багаторічний досвід професій-
ного вкладання з вібротрам-

бовкою та «бобкатом». Низькі 
ціни, доставка. Цемент, щебінь, 

відсів. (099) 4937752; (093) 
7165575

  Продам. Щебінь різних фракцій, 
відсів, пісок, камінь бутовий, цеглу, 
піноблоки, газоблоки, блоки з 
цементу, клей, цемент, торф, чорно-
зем, землю на вимощування. (050) 
5299520; (096) 4296975 

  Продам. Камінь бутовий, цеглу, 
піноблоки, газоблоки, блоки з 
цементу, клей, цемент, щебінь 
різних фракцій, відсів, пісок, торф, 
чорнозем, землю на вимощування. 
(096) 4296975; (050) 5299520

Цегла червона та біла, пісок, 
щебінь, відсів, керамзит, тор-

фобрикет, дрова, торфокрихта, 
чорнозем, грунт на вимостку. 

Вивіз будівельного сміття. 
(095) 5355663; (097) 7516430

 ПРОДАМ. ДРОВА ТВЕРДОЇ ПО-
РОДИ, ТОРФОБРИКЕТ, ТОРФО-
КРИХТУ, ЧОРНОЗЕМ, ЗЕМЛЮ НА 
ВИМОСТКУ, ГНІЙ, ПІСОК, ЩЕБІНЬ. 
(095) 5355663; (097) 7516430

 ПРОДАМ. ПІСОК ДРІБНИЙ 
ТА КРУПНИЙ, ВІДСІВ, ЩЕБІНЬ 
РІЗНИХ ФРАКЦІЙ, ЦЕГЛА БІЛА 
ТА ЧЕРВОНА, ГЛИНА, ТОРФО-
КРИХТУ, КЕРАМЗИТ, ЧОРНОЗЕМ, 
ДРОВА, ВУГІЛЛЯ, 1Т-35Т. ВИВІЗ 
СМІТТЯ. (097) 4145198; (050) 
6710467

Продам. Відсів, жом, щебінь, 
бутовий камінь, пісок, цемент, 

цеглу червону, білу; дрова, 
торфобрикет, торфокрихту, 
чорнозем, землю на вимо-

щування. Вивіз будівельного 
сміття. (099) 7282934 

  Продам. Жом, відсів, щебінь, 
бутовий камінь, пісок, цемент, цеглу 
червону, білу; дрова, торфобрикет, 
торфокрихту, чорнозем, землю на 
вимощування. Вивіз будівельного 
сміття. (099) 7282934 

 ПРОДАМ. МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЮ, 
ПРОФНАСТИЛ, ПОВНА КОМП-
ЛЕКТАЦІЯ ДАХУ. ЗАМІРИ ТА ДО-
СТАВКА. (098) 7768836

(096) 7458757

 ПРОДАМ. ВІДСІВ, ЩЕБІНЬ РІЗ-
НИХ ФРАКЦІЙ, ПІСОК ДРІБНИЙ 
ТА КРУПНИЙ, ЦЕГЛА БІЛА ТА 
ЧЕРВОНА, ГЛИНА, КЕРАМЗИТ, 
ЧОРНОЗЕМ, ТОРФОКРИХТУ, 
ДРОВА, ВУГІЛЛЯ, ВІД 1Т ДО 35Т. 
ВИВІЗ СМІТТЯ. (050) 1566665; 
(067) 3618487

  Послуги «бобкетом», розгорта-
ємо щебінь, навантажуємо землю, 
розвантажуємо цеглу, піноблоки, 
бруківку. Земельні роботи гусенич-
ним та колісним «бобкетом». По-
слуги евакуатором, буром. (050) 
8483994

  Цілодобово послуги сантехніка. 
(0332) 290901

  РЕМОНТНІ РОБОТИ: ШПАКЛІВ-
КА, ШТУКАТУРКА, ГІПСОКАРТОН, 
ПЛИТКА, ЛАМІНАТ, ШПАЛЕРИ 
ТА ІН. ДОСВІД РОБОТИ, РІЗНИЙ 
ОБ’ЄМ І СКЛАДНІСТЬ РОБІТ; 
РЕМОНТ «ПІД КЛЮЧ». (095) 
7293777, ОЛЕКСАНДР

  Виконуємо ремонтно-будівельні 
роботи: штукатурка, стяжка, монтаж 
та шпаклювання гіпсокартону, муру-
вання лицювальною цеглою. (096) 
0175512; (066) 1965982

  Ремонтно-покрівельні роботи: 
вкладання металу та бітумної че-
репиці, металопрофілю, утеплення 
дахів, встановлення водостічної 
системи, підшивка підсофітів. 
(095) 8948709

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

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

  Свердловини на воду. Обслуго-
вування. Приямки, насоси, вода 
«під ключ». Якість гарантую. (095) 
5755705

  Свердловини на воду, вода «під 
ключ». Швидко та якісно. (096) 
3918453

  Виготовлення сходових маршів, 
дубового плінтуса та ін. столярних 
виробів, обшивання деревом (дуб, 
сосна) металевих та бетонних сходо-
вих маршів. (050) 5936435

Робота

Шукаю на роботу швачок в 
швейний цех для пошиття біг-

бегів (мішків). (099) 0362575; 
(097) 9301914

Потрібні робітники на збір 
помідорів, огірків, грибів, пар-
ники, теплиці, м’ясний, рибний 
цех, ферми, будівельники, с/г 

робітники, догляд за садом, з/п 
висока, житло, харчування, ві-

зова підтримка надається, наяв-
ність закорд. паспорту. (066) 

7466549; (096) 4932837

  Потрібен продавець в продо-
вольчий магазин з досвідом роботи. 
(050) 8608406

  Потрібен продавець в продоволь-
чий магазин зі стажем роботи та 
знанням касового апарата. (050) 
3379698; (099) 0250393

(050) 9201704

  Робота за кордоном. Робочі 
запрошення Німеччина: доглядаль-
ниці, будівельники; Польща: зва-
рювальники, водії-далекобійники, 
будівельники, опікунки, с/г роботи 
та ін. Ліц.АВ 585191, 10.07.12р., 
МСПУ. (0332) 723738 (Луцьк); (099) 
6142874; (097) 4453925. Адр: Луцьк, 
вул.Кафедральна, 25

ТОВ «МЕГАМЕТИЗ МАРКЕТ» 
шукає на роботу в магазин бу-
дівельних кріплень продавця-
консультанта. (067) 3321402

  Робота: м’ясокомбінати (різні 
спеціальності, з/п висока), збір 
малини, яблук, с/г роботи, парники, 
теплиці, водії кат.С. Е, будівельники 
різних спеціальностей терміново, 
з/п висока, наявність закордонного 
паспорту, візова підтримка. (050) 
7325315; (096) 8708768

  Перспективна робота активним 
студентам. (063) 3597773

  Робота в інформайційній сфері 
для комунікабельних, відповідаль-
них людей, без вікових обмежень. 
(097) 0800551

  Потрібні працівники можливість 
перекваліфікації. (066) 2112266

  Найму підсобного працівника 
на роботу, робота у Луцьку, оплата 
потижнева. (050) 1425957

 ОФІЦІАНТ-БАРМЕН ПОТРІБЕН 
НА РОБОТУ. (067) 3687763; 
(099) 0826487

  Візьму на роботу в продовольчий 
магазин продавців, робота по-
тижнева, з/п 2600грн/місяць (050) 
6635653

В комерційну організацію по-
трібні співробітники з досвідом 
керівника (095) 1711731; (063) 

7464721

Візьму на постійну або тимчасо-
ву роботу ШВАЧКУ з досвідом 

роботи на промисловому швей-
ному підприємстві у м.Луцьк. 
(0332) 728261, 9.00-17.00; 

(050) 5395421

  Потрібні працівники на камене-
обробний завод: різальники, шліфу-

вальники по каменю та різноробочі, 
з/п висока. (067) 5001381; (066) 
8880442

  В КАФЕ НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ 
ПОТРІБНІ ОФІЦІАНТИ, КУХАРІ, 
МИЙНИКИ ПОСУДУ ТА ТЕХПРА-
ЦІВНИКИ. (0332) 210470, ДЛЯ 
АДМІНІСТРАТОРІВ; (0332) 724841; 
(050) 7141820, 10.00-21.00

 ПОТРІБЕН НА РОБОТУ БАН-
ЩИК, ОХОРОНЕЦЬ, ЗАВГОСП, 
ПОКОЇВКА В ГОТЕЛЬ, КУХАР 
ГАРЯЧОГО ЦЕХУ. (050) 3719797

  ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ 
КВАЛІФІКОВАНОГО СТОЛЯРА. 
(066) 4389797

  Торгове підприємство запрошує: 
експедитора, торгового агента, авто-
слюсаря з досвідом зварювальних 
робіт; технолога хлібобулочних ви-
робів, комірника. (0332) 234474; 
(099) 4803923

  В НІЧНИЙ КЛУБ «ОПЕРА» 
ПОТРІБНІ КУХАРІ З ДОСВІДОМ 
РОБОТИ, ВИСОКА ЗАРПЛАТА, 
ХОРОШІ УМОВИ ПРАЦІ. (050) 
8315504

  Візьму на роботу робітників на 
пилораму, з/п від 2500грн. Офіційне 
працевлаштування. (050) 5193734

Охоронна фірма візьме на 
постійну роботу охоронників, 

гнучкий графік роботи, можли-
вість кар’єрного росту, вчасна 
виплата зарплати, з/п висока. 
(0332) 787966; (067) 3618859; 

(067) 3614727

  В новий заклад потрібні: при-
биральниця, офіціанти, кухар, пі-
цейола та бармен. (099) 6373869; 
(099) 7910735

 НА М’ЯСОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИ-
ЄМСТВО ПОТРІБНА ПРИБИРАЛЬ-
НИЦЯ. (066) 9496977

 НА М’ЯСОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИ-
ЄМСТВО ПОТРІБЕН ФОРМУ-
ВАЛЬНИК КОВБАСНИХ ВИРОБІВ. 
(066) 9496977

 НА М’ЯСОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИ-
ЄМСТВО ПОТРІБЕН ЛОГІСТ НА 
СКЛАД ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ, З/П 
ВИСОКА. (066) 9496977

 НА М’ЯСОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИ-
ЄМСТВО ПОТРІБЕН ВАНТАЖНИК. 
(066) 9496977

 НА М’ЯСОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИ-
ЄМСТВО ПОТРІБЕН ЖИЛУВАЛЬ-
НИК М’ЯСА. (066) 9496977

  Робота офісно-кадрового харак-
теру на постійній основі. (050) 
5549419

 НА М’ЯСОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИ-
ЄМСТВО ПОТРІБЕН ОПЕРАТОР НА 
ВИПИСКУ НАКЛАДНИХ. (066) 
9496977

Робота. Терміново потрібні спів-
робітники в офіс. Вимоги: зна-
ння PC, вміння грати у футбол. 
(063) 7464721; (095) 1711731

Фермер

  Продам. Телицю. (099) 4430907

 ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 
«АННАСТАСІЯ» (ТРОСТЯНЕЦЬ). 
ПРОПОНУЄ СОРТОВІ САДЖАНЦІ: 
СМОРОДИНИ, ЯБЛУНІ, ГРУШІ, 
МАЛИНИ, ПОРИЧКИ, ПОЛУНИЦІ, 
ЛОХИНИ, КЛЮКВИ. ДОСТАВКА. 
МЕД НАТУРАЛЬНИЙ. (063) 
2276552; (095) 8971026

 ПРОДАМ. ТОРФОБРИКЕТ, ЖОМ 

З ДОСТАВКОЮ. (050) 6445959; 
(097) 1879050

  Зелена гречка, гречаний мед та 
лушпиння гречки. (095) 8971026; 
(063) 2276552

  Продам. Дрібну картоплю та 
пшеницю. (067) 4276926

Різне

Продаж. Техніка б/в, з Німеччи-
ни: холодильники, морозильні 

камери, холодильні вітрини, 
пральні машини, газові та 

електричні плити, колонки, ге-
нератори, телевізори, мікрохви-

льові печі, кухонні комбайни 
та ін. Сервіс та обслуговування. 

(099) 2777200 

ГОТІВКА та будь-який товар 
у кредит без довідки про до-
ходи. Оформлення кредитів 
за адресами: м.Луцьк: просп.

Соборності, 36, маг.»СофтЛайн», 
(050) 3128596; вул.Рівненська, 

83, маг.»Обнова», (050) 4463178. 
Ліц. №217 від 20.10.2011р. НБУ 

«Platinum Bank»

Можливий самовивіз. АЕ№271264 
28.10.2013р. МЕРТУ. (095) 

5106889

Купуємо стружку кольорових 
металів: мідь, алюміній, бронзу, 

латунь, 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) 200221; (095) 4091285; 

(098) 5266032; (067) 6492168; (095) 
1264199 

  Дорого купуємо вторсировину 
(макулатура, стрейч-плівка, плівка 
ВТ, пластмаса). (0332) 285361; 
(063) 5993185; (095) 0377091

  Загублене посвідчення потерпі-
лого ЧАЕС серія А №408169 на ім’я 
Ковальчука Степана Олександрови-
ча вважати недійсним
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Волинський аукціонний центр проводить аукціон
з продажу майна, що належить територіальній громаді селищної ради в особі 
Грибовицької сільської ради Іваничівського району Волинської області:
Продавець — Грибовицька сільська рада Іваничівського району Волинської 
області, код ЄДРПОУ — 04335217.
лот І — нежитлове приміщення, нежиле господарське приміщення складського 
типу (господарська будівля), заг.площею 391,2 кв.м., літера А-1. 
Місцерозташування — вул.40-річчя Перемоги, 117, с. Грибовиця, Іваничівський 
р-н, Волинської області.
Загальна площа — 961,2 кв.м., площа забудови — 434,4 кв.м., об’єм — 2125 куб. м., 
рік побудови — 1960, , група капітальності - ІІІ.
Конструктивні елементи: фундамент — бетонний; стіни — цегла; перегородка 
— цегла; перекриття — дерев’яне; покриття — шифер; підлога — бетонна; 
вікна — подвійні; двері — однопільні; оздоблювальні роботи — звичайні. 
Середньозважений фізичний знос — 60,0%.
Початкова ціна лоту — 21190,00 грн. без врахування ПДВ. 
Грошові кошти в розмірі 2119,00 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.
Заяви на участь в аукціоні приймаються у робочі дні з 9.00 до 16.00 за адресою: м. 
Луцьк, вул.Мельнична, 13, тел. для довідок: (0332) 244-188.
Ознайомитися з об’єктом продажу можна в робочі дні з 09.00.год. до 18.00. год. за 
місцем його знаходження

Прийом
 оголошень 

за телефоном 
(0332) 200-650

У вартість системи входить твердопаливний котел потужніс-

тю 15 кВт, циркуляційний насос, група безпеки котла, розши-

рювальний бак.  Гарантія на котел - 30 місяців.

ОПАЛЮВАЛЬНА
СИСТЕМА 
на твердому паливі
від 9980 грн*

* Вказана ціна за обладнання без врахування монтажних робіт та матеріалів 
для здійснення монтажу (труб, арматури, димоходу, кріплень та інших 
супутніх матеріалів). Вказана ціна є приблизною та може змінюватись.

Тел. (066) 609-15-26
www.ecoheattechnology.com
mail: info@ecoheattechnology.com
Адреса: м. Луцьк, вул. Романюка, 1

Можливість оформлення 
зеленого кредиту та відшко-

дування до 20% вартості 
котельного обладнання по 

державних програмах 
енергозбереження

Також у продажу є велика кількість додаткового обладнання 
для оптимізації та здешевлення процесів опалення


