
Нерухомість

Продам

  Однокімнатн. кв., в цегляному 
будинку на вулиці Г.-Артемовського. 
Загальна площа 32,1 кв.м. Четвертий 
поверх. Сонячна сторона, засклений 
балкон, ремонт, газова колонка, 
лічильник на воду. Ціна 28 тисячі 
у.о. (050) 3780433.

  Однокімн.кв., р-н Відродження, 
вулиця Захарова, 8/9-пов. цегл. буд., 
35.6/17.1/12 кв.м. (095) 7004543, 
Катя 

  Двокімн.кв., просп.Соборності, 
8, 9/9-пов. цегл. буд., 50.2 кв.м. 
(050) 4380399; (067) 3613663; (050) 
6696647

  Двокімн.кв., вул.Арцеулова, 74.7 
кв.м, в зданій новобудові, 4/9-пов. 
цегл. буд., автономне опалення, без 
посередників. (099) 1455573; (095) 
8405060

  Трикімн.кв. вул.Новочерчицька, 
1/5-пов. цегл. буд., житлова пл.67 
кв.м, є лоджія, балкон, від власника, 
ціна за домовленістю. (050) 
7267118; (097) 4086553

  Бортяхівка, Рожищенського р-ну, 
будинок цегляний,  4км від села Пе-
респа, надвірні споруди, земельна 
ділянка 0.50га, все приватизоване, 
село газифіковане. (063) 3823140, 
Олександр; (093) 7619320, Світлана

  Продається половина будинку в 
центрі смт Локачі. Загальна площа 
80 кв. м. Зроблений капітальний 
ремонт. Є вода, газ, автономне опа-
лення, каналізація, пластикові вікна. 
 (050)3780433

  Луцьк. Р-н вул. Потебні-Мамсу-
рова, будинок двоповерховий, 
цегляний, новобудова, 160 кв.м, + 
гараж, торг. (095) 4841183

  Продам. Смт.Рокині, половину 
будинку, заг.пл.53.5 кв.м, земельна 
ділянка 0.1303га, від власника, без 
посередників. (095) 4790158; (099) 
7510170

  Острожець 20км від Луцька, буди-
нок новобудова, 180 кв.м, усі комуні-
кації, підвал, гараж, хлів. Можливий 
обмін на житло у м.Луцьк. (050) 
8330156; (067) 3328752

  Луцьк. Поблизу кінотеатру "Про-
мінь", будинок 4 кімнати + тимчасів-
ка, ділянка 0.05га, приватизована, 2 
входи, можна на 2 сім'ї, 460000грн 
або продам по частинах, 2 кімнати 
220000грн. Можливий обмін. 
(0332) 243749; (066) 6283386

  Луцьк за електроапаратним за-
водом, масив дубнівський, земельну 
ділянку 0.12га. (050) 5284668

  Продам. Земельні ділянки у 
хороших місцях за доступною ціною 
(с.Тарасове, с.Голишів, с.Боратин, 
с.Зміїнець "Наш край"). (050) 
3789040

Продам дві земельні ділян-
ки по 25 сот. під забудову 
в с.Трилісці та с. Топільне 

Рожищенського р-ну Волин-
ської обл. Поряд комунікації, 

асфальтований під’їзд. Ціна по 
40 тис. грн. за кожну.  (067) 

3320567.

  Боратин, земельну ділянку 0.12га, 
на межі Луцька, асфальтований до-
їзд, поряд є світло, 57000грн. (099) 
7777718

  ГАРАЖ ЦЕГЛЯНИЙ, В Р-НІ 
КИЇВСЬКОГО МАЙДАНУ, 
НАВПРОТИ АВТОЗАВОДУ, 
КООП."ТРАНСПОРТ-1", ВУЛ.КУ-
ПРІНА, 18, РОЗМ.3.1Х6.5, 20 КВ.М, 
Є СВІТЛО, ЯМА, ДОКУМЕНТИ, 
ПРИВАТИЗОВАНИЙ, 56000ГРН. 
(093) 1081027; (095) 5470093

Продам. Кафе-магазин "Астрея", 
просп.Відродження, 51, гото-
вий бізнес, все обладнання, 

євроремонт, 160 кв.м, земельна 
ділянка 0.06га, огороджена, 

з фонтаном, ціна за домовле-
ністю. Можна в кредит. (050) 

3165139

Здам, Зніму

  Здам. Подобово однокімн.кв. 
(095) 5522586

Здам. На тривалий термін, 
вул.О.Гончара, нова вмебльова-

на, 70 кв.м, автономне опалення, 
підземна стоянка, дизайнер-

ський євроремонт, сигналізація, 
Інтернет, супутникове НТВ теле-
бачення (400 каналів), телефон, 
тепла підлога, побутова техніка, 
6500грн/місяць. (050) 3165139

  Візьму на квартиру хлопця 
(кімната на двох), р-н ЛПЗ. (099) 
7848541; (096) 1253758

  Зніму двокімн.кв., для працюючої 
сім'ї, без посередників, розгляну 
варіанти, порядність гарантую. 
(050) 8260986

Здам в оренду виробничо-
складські приміщення площею 

100-1500 кв.м. Бокси для ремон-
ту автомобілів. Зручне місце 

розташування, охорона, ціна за 
домовленістю. (050) 3782022

 ДОБРОПОРЯДНА СІМ'Я, БЕЗ ДІ-
ТЕЙ, ЗНІМЕ ЖИТЛО У ЛУЦЬКУ, ЗА 
ДОСТОЙНУ ТА ВЧАСНУ ОПЛАТУ. 
РОЗГЛЯНЕМО РІЗНІ ВАРІАНТИ. 
(050) 3783577; (067) 7091218; 
(063) 8674432

  Візьму приміщення в оренду до 
100 кв.м, для торгівлі вживаним 
одягом. (050) 2078798

Послуги

Виготовляємо металеві та 
дерев'яні конструкції: дачні 

будинки, бані, магазини, кіоски, 
павільйони, гаражі, автонавіси, 

шиномонтажі, автомийки, міні-офі-
си, вольєри, ангари та ін. Доставка 

по Україні, безкоштовна, низькі 
ціни. (098) 9071417

Пасажирські перевезення на за-
мовлення автобусом "Мерседес-

Бенс-312 Спрінтер", 18 місць, 
зручні сидіння. Недорого. Ліц. 

АЕ№264412, 09.11.2011р. МТЗУ. 
(050) 5576076, Віталій

  Пам'ятники! Виготовлення, 
встановлення, оформлення. З 
мармурової крихти та натурального 
каменю. Доставка безкоштовна. 
(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

  Недорого проводимо РЕСТАВРА-
ЦІЮ ПОДУШОК, перин, кварцюємо, 
перешиваємо, пересипаємо. Робимо 
якісні ковдри з пір'я (касетний варі-
ант). Під'їзджаємо до кожного двору. 
(096) 1701933; (099) 0965840

Пам’ятники. Виготовлення, вста-
новлення, гарантія, розстрочка 
без переплати, догляд. м. Луцьк, 

вул. Романюка, 1.  Тел. (0332) 28-50-
31; (097) 323-90-75

Автомото

  Продам. ВАЗ-2109 2004р., у 
м.Луцьку, 1.5л, інжектор, темно-зе-
леного кольору, центральний замок, 
сигналізація, нова гума, титанові 
диски, Мр3. (067) 7357216; (099) 
2625227, Анатолій

Комбайни зернозбиральні, карто-
плезбиральні, прес-підбирачі, кар-
топлекопачки, трактори, косарки 
та інша техніка. (067) 3910253; 

(066) 8701542 

  Продам. Колінвали до тракторів 
Т-40, МТЗ-50, МТЗ-80, ЮМЗ, Т-150, 
а/м Волинянка, Москвич-408, Мо-
сквич-412, ВАЗ-2101, 2106, 2108, ГАЗ-
69, УАЗ-469, ГАЗ-24, Газель, ГАЗ-51, 
52, 53, ЗІЛ-164, -130; паливні насоси. 
Запчастини до УАЗ, ГАЗ-24. (03357) 
23077 (Камінь-Каширський); (050) 
5676752

Будівництво

Кована брама від 3000грн. Кузня 
"Файна ковка". www.fayna-kovka.

prom.ua (050) 2962314; (097) 
6139185

  Продам. Піноблоки 20х30х60см, 
хорошої якості, цемент. Доставка, 
розвантаження. (050) 6891579; 
(099) 7614570; (096) 9905080

  Продам. Вагончик будівельний, 
розм.3.75х2.15м, верстат для ви-
готовлення будівельних блоків 
20х20х40. Можливий обмін. (097) 
5962096

ПІНОБЛОКИ ТА ГАЗОБЛОКИ 
виробник: Білорусь, Обухів, 

Бровари; цегла жовто-піщаного 
та червоного кольору, Біло-
русь, м.Мінськ, з доставкою. 
(03366) 93818 (Ратно); (097) 

7171691; (099) 3627425

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

  Продам. Відсів, щебінь, пісок дріб-
ний та крупний, цегла біла та червона, 
глина, чорнозем, торфокрихта, дрова, 
вугілля. (050) 1566665; (067) 3618487

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

  Продам. Цеглу червону та білу, 
пісок, щебінь, відсів, керамзит, 
торфобрикет, дрова, торфокрихту, 
чорнозем. Вивіз будівельного сміт-
тя. (095) 5355663; (097) 7516430

Свердловини на воду. Швидко 
та якісно. (096) 3918453

  Продам. Пісок дрібно та крупно-
зернистий, щебінь різних фракцій, 
відсів, цеглу, доставка. Вивезу сміт-
тя. (050) 9049130; (063) 4117874; 
(097) 5590422

 ПРОДАМ. МЕТАЛОЧЕРЕПИ-
ЦЮ, ПРОФНАСТИЛ, "RUUKKI 
FINNERA", "SYPER KATEPAL", ПО-
ВНА КОМПЛЕКТАЦІЯ ДАХУ. ЗАМІ-
РИ ТА ДОСТАВКА БЕЗКОШТОВНО. 
(099) 2757631; (096) 8990250

  Продам. В мішках та насипом: 
пісок, щебінь, відсів, керамзит а 
також цегла нова та б/в, біла і чер-
вона, Шифер б/в. Можлива доставка 
на поверх, вивіз сміття. (050) 
7227271; (096) 8000567

Французькі натяжні СТЕЛІ. 
Якісно. (0332) 269182; (066) 

5922882; (097) 6808868

  Продам. Металочерепицю, 
металопрофіль, комплектуючі 
різних країн-виробників, широкий 
вибір, низькі ціни. Заміри, кошторис, 
доставка безкоштовна. (050) 
7015157; (068) 0274679

  Ремонт дахів євроруберойдом: 
квартири, балкони, козирки, гаражі, 
магазини, дачі + гідроізоляція при-
міщень. Швидко, якісно, надійно. 
(050) 6925900; (098) 8282600

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

3781732, (050)4380766

Будівельні роботи, ремонт 
та реконструкція: внутрішні 

роботи, утеплення, лицювання 
плиткою, малярні, сантехніч-

ні, штукатурні роботи. Ліц. 
АВ№343711, ДАБІУ. (066) 

2222313; (063) 5838144

  ВИКОНУЄМО РОБОТИ ПО ФА-
САДУ: "КОРОЇД", "БАРАНЕК", НА 
АКРІЛОВИХ, МІНЕРАЛЬНИХ ТА 
БОКСИДНИХ ОСНОВАХ, ТАКОЖ 
ШТУКАТУРКА ТА ПІДШИВКА. 
(099) 7219872; (097) 1796480, 
МИКОЛА

Робота

Працівники на м'ясокомбінат, 
птахоферму, на збір грибів, 

полуниці, вишень, черешень 
помідорів, огірків, сортування 

яблук, польові та с/г роботи, 
парники, теплиці; водії, житло, 
харчування, візова підтримка 

надається, наявність закордон-
ного паспорту. (067) 8100781; 

(099) 7816496

  Потрібні кухарі, офіціанти, мий-
ники посуду. (0332) 757565; (066) 
8709333; (066) 8709399

  Потрібен офіс-менеджер в торгів-
лю, з/п за домовленістю, Вимоги: ко-
мунікабельність, бажано з досвідом 
роботи, знання ПК. (099) 1982913

  Потрібні торгові представники у 
Луцьку та Ковелі. (095) 1518031

  Потрібен продавець в гастроном 
р-н залізн.вокзалу. (099) 7770302

  Запрошуємо на роботу офіціантів, 
кухарів, барменів, піцмайстрів, 
прибиральниць-посудомийниць, 
кухаря-кондитера, водіїв з власним 
а/м (бус). (095) 6551001

  Потрібні на роботу офіціанти, 
кухарі, бармени, піцмайстри, при-
биральниці-посудомийниці, кухар-
кондитер, водії з власним а/м (бус). 
(066) 1244446

  Візьмемо на роботу офіціантів, 
кухарів, барменів, піцмайстрів, 
прибиральниць-посудомийниць, 
кухаря-кондитера, водіїв з власним 
а/м (бус). (099) 7522226

  На роботу потрібні: офіціанти, 
кухарі, бармени, піцмайстри, при-
биральниці-посудомийниці, кухар-
кондитер, водії з власним а/м (бус). 
(099) 5055556

  В бар потрібні: офіціанти, кухарі, 
бармени, адміністратор, приби-
ральниця, продавець та бухгалтер. 
(050) 5686600; (099) 6373869; (099) 
7910735

  Потрібні робітники на автомийк-
ку, р-н ЛПЗ вул. Мамсурова. (099) 
7777718

  Робота в дома Не важка та цікава 
(оператор по обробці кореспонден-
ції)! Від ПП "Новація". З/п 2500грн/міс. 
Регіон, стать, вік будь-які. Від Вас: 2 
конверти на адр. Інформацію надси-
лаємо безкоштовно! 87502, Маріуполь 
Донецької обл., а/я 2075 "Новация"

  Працевлаштування в Польщі: бу-
дови фабрики, заводи, відпочинкові 
комплекси, тепличне господарство, 
сезонна праця. Шопінг-тури. Візо-
вий супровід. Консультація. Ліц. 
АВ№585198 МСПУ. (096) 9563796; 
(099) 7402032

  Візьму на роботу оббивника меблів, 
з досвідом роботи. (050) 7010097

  На швейне підприємство потрібна 
швачка. (095) 4611031

  Працевлаштування за кордоном, 
робочі запрошення (6 місяців, 
рік), Інтернет реєстрація, анкети, 
страховки. Вакансії у Польщі: 
будівельники, зварювальники, 
токарі, водії-далекобійники, с/г 
роботи, ферми та ін. Адр: Луцьк, вул.
Кафедральна, 25. Ліц.АВ 585191, 
10.07.12р., МСПУ. (0332) 723738 
(Луцьк); (050) 3731019

  Творча робота для молодих 
енергійних людей, з акторськими 
здібностями, постійні відрядження 
по Україні. З/п 2000-2800грн/місяць 
+ відрядні. (096) 9051734

  Запрошуємо на роботу приби-
ральницю. Офіційне працевлашту-
вання, достойні умови праці, висока 
з/п та соцпакет. (050) 2675207

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

Фермер

  Куплю КАРТОПЛЮ. (050) 9816534; 
(099) 6429596

  Продам. Бджолосім'ї з вуликами та 
без них, бджолопакети, воскову міль, 
трутневий гомогенат, прополіс, перга, 
підмор бджіл. (0332) 719720; (067) 
8976280

  Продам. Кобилу 5 років "шпак в 
яблуках". Привезу козенята під за-
мовлення, карпатської новгошерстої, 
надій 3-5літрів. (050) 0846149; 063 
4513219; (098) 2473062

  Продам. Саджанці голландської 
малини, сортові, можлива гуртова 
партія. (0332) 757593; (067) 3329246

  Продам гречку для посіву. (066) 
7344264

  Куплю КАРТОПЛЮ. (099) 6429596; 
(050) 9816534

Різне

  Продам. Обладнання для пекарні: 
піч, тістоміс, розстойка, форми для хлі-
ба, візки, борошнопросіювач, столи. 
Або здам в оренду.(050) 5461385

  Продам. Вживаний одяг, гуртом та в 
роздріб. (050) 2078798

  Продам. Альтанку нову, 2.5х4м. 
(050) 2743828; (097) 6869922

 ПРОДАЄМО ТА ЗДАЄМО В 
ОРЕНДУ МЕТАЛОШУКАЧІ, НИЗЬКІ 
ЦІНИ, ВЕЛИКИЙ ВИБІР. WWW.
MADZHAK.COM (095) 8288066; 
(098) 0353350

  Продам. Меблі офісні, нові, 
комп'ютерну техніку. (050) 5284668

  Продам. Торгівельне обладнання 
б/в, (вітрини, прилавки). (050) 
5500925; (097) 4449899

  Загублено ключі від а/м з брелоком 
"Мерседес", прохання повернути зв 
винагороду. (066) 7728551; (097) 
7111833 

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) 767992; (095) 4091285; 

(098) 5266032; (067) 6492168; (095) 
1264199
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Інформація про повторний продаж на аукціоні об’єкта обласної комунальної 
власності зі зниженням початкової вартості на 30%

Назва об’єкта: цілісний майновий комплекс (адмінприміщення з гаражем на 2 авто-
мобілі, склад №1, склад №2, критий навіс навіс №2, водонапірна башта, сауна). Адреса: 
Волинська обл., м.Луцьк, вул.Єршова, 1а. Балансоутримувач: комунальне підприємство 
„Волиньінтехбуд”, код за ЄДРПОУ 30473651.
Відомості про об’єкт: до складу ЦМК входять об’єкти нерухомості:
– адмінприміщення з гаражем на 2 автомобілі: заг. пл. – 858,6 кв.м; об’єм – 3691 куб.м; 
фундамент – стрічковий, бетонні блоки; стіни – цегляні в 2 цегли; перегородки – цегляні; 
перекриття – з/бетонні панелі; підлога – лінолеум, бетон, паркет; покрівля – 2-схил., 
шифер; вікна – 3ств., дерев’яні; оздоблення – звичайне.
– склад №1: заг. пл. – 644,6 кв.м; об’єм – 4881 куб.м; фундамент – бетонний; стіни – з/
бетонні панелі;  перекриття – з/бетонні панелі; підлога – асфальт; покрівля – суміщена, 
руберойд; вікна – металеві глухі; двері – ворота металеві.
– склад №2: заг. пл. – 163,0 кв.м; об’єм – 556 куб.м; фундамент – стрічковий бетонний; 
стіни – цегляні в 0,5 цегли;  підлога – асфальт; покрівля – 1-схил., шифер; двері – ворота 
металеві; оздоблення звичайне. 
– критий навіс: заг. пл. – 419,1 кв.м; об’єм – 1513 куб.м; фундамент – стійкі стін металеві; 
стіни – металеві листи, сітка;  підлога – асфальт; покрівля – 1-схил., шифер; двері – воро-
та металева сітка.
– навіс №2: заг. пл. – 218,1 кв.м; об’єм – 1154 куб.м; фундамент – бетонний під стійки; 
стіни – а/цем. листи плоскі;  підлога – асфальт; покрівля – 1-схил., шифер; двері – ворота 
металеві. 
– водонапірна башта: заг. пл. – 0,9 кв.м; об’єм – 15 куб.м; фундамент – цегляний; стіни – 
металеві листи.
– сауна: заг. пл. – 50,0 кв.м; об’єм – 228 куб.м; фундамент – стрічковий, бетонний; 
стіни – цегляні в 2 цегли; перегородки – цегляні; перекриття – з/бетонні панелі; під-
лога – керам. плитка, дошки; покрівля – суміщена, руберойд; вікна – 2ств., дерев’яні; 
двері – 1-пол. дерев’яні; оздоблення – звичайне. Фізичний знос – 30%.  Майновий 
комплекс розташований на земельній ділянці площею 0,8713 га.  Кадастрові номери 
– 0710100000:42:011:0075; 0710100000:42:011:0076. Питання землекористування 
вирішується покупцем після укладання договору купівлі-продажу згідно з чинним 
законодавством.  Початкова ціна продажу об’єкта аукціону з урахуванням ПДВ (знижена 
на 30%) – 991871,30 грн в т.ч. ПДВ – 165311,88 грн. Продаж об’єкта здійснюється за 
грошові кошти. Грошові кошти в розмірі 99187,13 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 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 в приміщенні Волинського 
аукціонного центру – філії ПАТ ДАК „НМАЦ” за адресою: м.Луцьк, вул.Мельнична 13.
Кінцевий термін прийняття заяв та плата грошових внесків – три дні до початку аукціо-
ну. З питань подачі документів для участі в аукціоні, розрахунків та для отримання іншої 
додаткової інформації звертатись у філію “Волинський аукціонний центр” за вищевка-
заною 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 18.00. год. 
за місцем його знаходження (вул. Єршова, 1 а, м. Луцьк).
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