
Продам

Нерухомість

  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.

  Кімнату в гуртожитку, Луцьк вул.Ковель-
ська. Терміново, недорого, від власника. 
(095) 6706481

  Двокімн.кв., центр, 3/5-пов. цегл. буд. 
(095) 5413660

  Двокімн.кв., заг.пл.45.5 кв.м, у двоповерхо-
вому будинку, по вул.Шевченка, поблизу ГП 
"Нова Лінія", сучасне опалення, пластикові 
вікна, косметичний ремонт, є паркова, сарай 
з льохом, 324000грн. (050) 5734151; (050) 
9913298

  ГОРОХІВ, ТЕРМІНОВО ТРИКІМН.КВ., В 
Р-НІ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПАРКУ, З РЕМОН-
ТОМ, АВТОНОМНЕ ОПАЛЕННЯ, 80 КВ.М, 
2/2-ПОВ. ЦЕГЛ. БУД., У ЧОТИРИКВАРТИР-
НОМУ БУДИНКУ. (067) 7660712; (066) 
0830776

  Трикімн.кв. вул.Арцеулова, 5/5-пов. цегл. 
буд., 64/40/8 кв.м, покращеного планування, 
повний сучасний ремонт, від власника. 
(095) 0985489

  Трикімн.кв., вул.Коперніка, 3/3-пов. цегл. 
буд., 78/58/13 кв.м, житловий стан, авто-
номне опалення, камін, 450000грн, торг, від 
власника. (095) 5785390

  Трикімн.кв., Смт.Рокині, 10км від Луцька, 
65 кв.м, сучасне автономне опалення, 
свердловина, приватизована ділянка 0.07га, 
інфраструктура. (066) 9307073

 Масив Озерце, дачу, терміново, земельна 
ділянка 0.12га, будинок, вода, бруківка, 
садок, благоустрій. (050) 3785255

  Острожець, Млинівського р-ну, неза-
вершене будівництво, є літня кухня 9х9м, 2 
поверхи, гараж двоповерховий 6х18м, хлів 
6х9м, підведений газ, світло, земельна ділян-
ка 0.12га, приватизована. (096) 2120341

  Теремно, 1/2 будинку, поблизу стадіону, 
затишне місце, утемлений, нова система 
опалення та пластикові вівкна, придатний до 
проживання, ділянка 0.03га, житл.пл.80 кв.м, 
напівпідвал жилий 40 кв.м, плитка, опалення, 
гараж + окремий вхід, можливість зробити 
гарну мансарду. Поряд ділянка 0.18га, усі ко-
мунікації можна купувати разом або окремо. 
(050) 1570479; (096) 4727988

 Масив Маяк, дачу, вул.Дубнівська, 
земельна ділянка 0.07га, приватизовану, 
цегляний будинок та сарай, світло, вода. 
(099) 3345477

  Колки, Маневицького р-ну, будинок, усі 
надвірні споруди. (095) 3160724; (067) 
9290453

  Луцьк. Поблизу кінотеатру "Промінь", 
будинок 4 кімнати + тимчасівка, гараж, 2 хлі-
ва, 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

  Ягодин, Любомильського р-ну, земельну 
ділянку 0.25га, під забудову, усі документи, 
прикордонна зона (власнику безвізовий 
в'їзд в Польщу), недорого. (093) 4350776

  Сенкевичівка Горохівського р-ну, будинок, 
житлова площа 74 кв.м, вода в будинку, газ 
поруч, земельна ділянка 0.15га. Можливий 
обмін на однокімн.кв. у Луцьку. (050) 
7314262

  Баківці, терміново будинок 110 кв.м, 
капітальний ремонт, ділянка 0.50га, надвірні 
споруди: літня кухня, сарай, приміщення 
для бані, 0.25га огороджено залізобетонним 
парканом, двір вимощений бруківкою 340 
кв.м. (066) 4355082

  Острожець, Млинівського р-ну, житловий 
будинок, літня кухня, хлів, гараж, сарай, льох, 
газ, вода, земельна ділянка 0.12га. (096) 
2120342

  Городок, 12км від Луцька, будинок це-
гляний з надвірними спорудами, 3 кімнати, 
водяне опалення, газ, вода, електрика, 
земельна ділянка 0.54га. Можливий обмін 
на житло в Луцьку. (0332) 285699; (050) 
4380045

  Продається дерев’яний будинок (80 кв. м.) 
шальований дошками з верандою (2,8х1,8м), 
всі надвірні споруди (відмінний стан), 
рухоме майно, 0,64 га землі (держ. акт), село 
газифіковане, над асфальтною трасою, 24 
км від Луцька (біля смт. Острожець, Млинів-
ський р-н),  (098) 502-77-58

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

  Продам. Вікторяни, Луцького р-ну, 10км 
від Луцька, газифіковане, будинок, земельна 
ділянка 0.27га, недорого. (097) 4104411; 
(096) 6427528

  Будинок 1.5-поверхи, Луцьк, р-н спирт-
заводу, 170 кв.м, земельна ділянка 0.04га, 
житловий стан. (050) 1961771

  Луцьк, вул.Гущанська, земельну ділянку 
0.20га, під забудову, 240000грн. (099) 
5133542

  Луцьк, вул.Мамсурова, земельну ділянку 
0.45га, терміново, є металева споруда. 
(050) 3789959

  Велика Городниця, Млинівського р-ну, 
Рівненської обл., 13км від Луцька, земельну 
ділянку 0.20га під забудову, газ поруч, ціна за 
домовленістю. (095) 4039627, Алла

  Боженка, земельна ділянка 0.18га, під 
комерцію, можливість придбати ще 0.18га, 
комунікації, доїзд з 2-х сторін. Шепель, з/д 
0.25га, під забудову, новий масив, від траси 
400м, неподалік газ, електрика. (095) 
5413660

  Земельні ділянки 0.18га, с.Тарасове, та с. 
Богушівка, земельні ділянки 4шт., по 0.135га. 
(067) 8131540

  Боратин, з/д 0.12га, новий масив, поблизу 
річки, поруч комунікації, асфальтована до-
рога. Підгайці, ділянка 0.25га, поблизу траси 
Луцьк-Дубно, комунікації поруч. Гірка Полон-
ка, з/д 0.10га під забудову. (095) 5413660

  Гаразджа, терміново продається земельна 
ділянка 0.12га, (поблизу церкви), під забудо-
ву.  (096) 7863365

Продам дві земельні ділянки по 25 сот. 
під забудову в с.Трилісці та с. Топільне 
Рожищенського р-ну Волинської обл. 

Поряд комунікації, асфальтований 
під’їзд. Ціна по 40 тис. грн. за кожну. 

 (067) 3320567

 Маяки, земельну ділянку 0.145га, гарне 
місце та земельну ділянку у Луцьку р-н маг. 
"Наш Край", 0.10га. (098) 9878080

  Борохів, приватизовану земельну ділянку 
0.17га, 4км від Луцька, з сторини Липин, 
комунікації поруч. (063) 4365072; (066) 
3771624

  Продам. Підгайці, земельну ділянку 0.29га, 
під забудову, поруч газ і вода. (0332) 
704744, після 20.00; (050) 9933564

  Земельну ділянку 0.10га, Кульчин, 7км від 
Луцька, є світло, поруч ліс. (095) 3220602

  Продам. Богушівка, земельну ділянку 0.22га 
та садок площею 0,12га. (066) 0127516

  Вербаїв, земельну ділянку 0.58га, під 
ведення с/г господарства ОСГ, друга лінія, 
поблизу р.Стир, 102000грн. Можливий обмін 
на бус W LT-35, "Мерседес-Спринтер". (050) 
3783171

  Рованці, поблизу заправки "Укрнафта", 
по 0.10га, 2 ділянки № 15, 16, с.Голишів, 
земельну ділянку 0.1631га, комунікації поруч; 
с.Вербаїв Луцького р-ну, з/д 0.204га, кому-
нікації поруч; с.Мстишин, з/д 0.17 + 0.23га, 
комунікації поруч. Можливий обмін на бус W 
LT-35, Мерседес-Спринтер. (050) 3783171

  Продам. Луцьк, контейнер на ринку 
"Привіз", центральний ряд, недорого. (050) 
9013194

Здам

  Здам. Однокімн.кв., в центрі міста, з усіма 
зручностями, з меблями, технікою, є авто-
номне опалення. (050) 5413884

  Здам. Подобово, погодинно, потижнево 
однокімн.кв. по вул.Московській. (066) 
3430009; (098) 2306932

  Здам в оренду металевий гараж в привок-
зальному районі Луцька, недорого. (050) 
3875140; (099) 0364824

Здам в оренду склад 150кв.м, та офісне 
приміщення у м.Луцьку по вул.Потебні. 

(0332) 260797; (050) 3397002

В оренду офісні, виробничі приміщення 
по вул.Запорізькій (р-н Теремно), 

площею від 20 до 100 кв.м, опалення, 
зручна транспортна розв'язка, авто-

стоянка, цілодобова охорона. (066) 
4963220; (067) 3348810

  Зніму. Однокімн.кв., або кімнату, р-н ТЦ 
"Слон", "Барвінок", ринку "Завокзальний", р-н 
"Риббази" для самотнього чоловіка, оплата 
попередня гарантована. (095) 4557649

  Здам. Складські приміщення в оренду, по-
близу ринку "Завокзальний" та приміщення 
з оглядовою ямою. Здам в оренду земельну 
ділянку вул.Лідавська, для комерційного 
використання. (050) 1725868

Послуги

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

7360805; (096) 4996132

Кредити до 8000грн без довідки 
про доходи. Безкоштовне і швидке 

оформлення. Кредитуємо підприємців 
і пенсіонерів. "А-Банк", м.Луцьк, вул.Ви-
нниченка, 25. Ліц.№16 від 09.10.2009р., 

НБУ. (066) 4869012; (096) 7438977, 
Микола

«ДОМАШНІЙ МАЙСТЕР»!
Пропонуємо послуги: Сантехніка, 

Електрика, Вантажників, Зварюваль-
ника, Столяра, • Мулярів-штукатурів, 
Налаштовувача комп'ютерів. Прості 
рішення складних проблем! Будемо 

раді вашому дзвінку! (066) 889-14-20, 
(095) 443-73-01, (0332)29-09-01

Пам’ятники. Виготовлення, встановлення, 
гарантія, розстрочка без переплати, до-
гляд. м. Луцьк, вул. Б. Хмельницького, 34. 
(0332) 28-50-31; (0332) 28-72-28; (097) 

323-90-75

Літня пропозиція. Відпочинок на узбе-
режжі Чорного та Азовського морів: 
Крим- Коктебаль, Судак, Євпаторія, 

Саки, Феодосія; Азовське море - Генгор-
ка, Щасливцеве, Генічеськ; Херсонська 

обл. - Скадовськ, Лазурне, Залізний 
Порт; Миколаївська обл. - Коблево, 

Рибаківка. Виїзди з 18.06 кожні 2 дні. 
Ліц. АД№033971від 23.0512р. (095) 

4320828; (097) 8245585; (095) 4317515; 
(097) 6927260; (093) 7599323

 Супутникове телебачення. Продаж, га-
рантія, сервісне обслуговування. Послуги 
електрика. Продаж, монтаж кондиціоне-

рів. (0332) 285556; (066) 1980828

Поїздки на Чорне море, с.Залізний 
Порт, Херсонської області. Вартість про-

живання 500-800грн/10днів, вартість 
проїзду в обидві сторони комфорта-
бельним автобусом, 550грн. Ліц.АВ 

N353929 від 21.07.07р. МТЗУ. (050) 
6664178

Автомото
  Куплю легковий а/м (іномарку) до 

17000грн. Нерозмитнений не пропонувати. 
(093) 4355333

  Послуги лаветою, в усіх напрямках. (095) 
3220602

  Продам. Вісь до тракторного одновісного 
причепа з колесами, відвали до плуга, 
млин на камінні, металевий гараж. (0332) 
254116; (066) 7728551 

  Продам. БМВ-Е36 без документів на роз-
бір, 10000грн. (050) 6857370; (066) 2827883

  Продам. Роторну косарку, обприскувач, 
обгортач картоплі та ін. польску с/г техніку. 
Продам мачту-підйомник на навіску до МТЗ, 
два цепи на солідній рамі, вис. підйому 3.2м. 
(050) 6605959; (097) 4975300

  Продам. Тракторну дискову борону.  
(066) 0424163

  Продам. Зернозбиральний комбайн 
"Форд-Шрід-512, -514", шир. жатки 4.2м, 
70000грн. (050) 5461385

  Продам. Комбайн "Мейсон-Фергюсон-31", 
жатка 1.8м, у хорошому стані, готовий до 
жнив. (095) 7234204

  Продам. Комбайн "Farh M66", жатка 2.5м. 
продам. Шини 400-610/15-24 В-31. Найму 
на роботу хорошого комбайнера.  (050) 
4382284 

Комбайни зернозбиральні, картоплезби-
ральні, прес-підбирачі, картоплекопачки, 
трактори, косарки та інша техніка. (067) 

3910253; (066) 8701542 

  Продам. Косарки роторні, кінні, грабарки, 
борони, копачки, культиватори, плуги, сівал-
ки, обприскувачі, саджалки. Комбайни кар-
топлезбиральні "Анна", "Болько", "Карлик" та 
ін.  (050) 2305189; (067) 1253737

  Продам. Трактор Т-30 1990р., 1988р., 
1986р., з кабінами, привезені з-за кордону, 
передній привід, помірні ціни. Карто-
плекопачки дво-, однорядні, нові та б/в; 
преспідбирачі "Клаас" та ін.  (050) 2305189; 
(067) 1253737

  Продам. Трактори Т-25 1983 та 1992р., 
у хорошому стані, з Польщі. Продам ЛуАЗ 
"Волинянку". (067) 3610506; (067) 2862999

  Продам. Зернозбиральний комбайн 
МФ-31, шир. жатки 2.1м. (050) 8689374; 
(098) 6474580

Будівництво
 ПРОДАМ. МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЮ, ПРО-

ФНАСТИЛ, "RUUKKI FINNERA", "SYPER 
KATEPAL", ПОВНА КОМПЛЕКТАЦІЯ ДАХУ. 
ЗАМІРИ ТА ДОСТАВКА БЕЗКОШТОВНО. 
(096) 9035429; (096) 8990250

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

  Продам пісок крупно-, дрібнозернистий, 
відсів, цегла червона, біла, камінь бутовий, 
торф, чорнозем, щебінь, вивіз сміття. (050) 
1523816; (050) 6710467

  Продам. Відсів, щебінь, пісок дрібний та 
крупний, цегла біла та червона, глина, чор-
нозем, торфокрихта, дрова, вугілля. (050) 
1566665; (067) 3618487

  Бруківка вібропресована, виготовлення та 
професійне вкладання з вібротрамбовкою. 
Низькі ціни, доставка. Цемент, щебінь, відсів. 
(099) 4937752; (093) 7165575

  Продам. Цеглу керамічну з доставкою, 
блоки стінові, кільця колодязні, залізобетон-
ні вироби. (050) 6742465

 Кована брама від 3000грн. Кузня "Файна 
ковка". www.fayna-kovka.prom.ua (050) 

2962314; (097) 6139185

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

Продаємо та встановлюємо залізобетонні 
ємкості під вигрібну яму та каналізацію. 

(066) 3003911

  Продам. Щебінь, відсів, камінь бутовий, пі-
сок крупно та дрібнозернистий з доставкою, 
вивіз будівельного сміття. (050) 7219771; 
(097) 8346125

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

  Продам. Пісок дрібно та крупнозернистий, 
щебінь різних фракцій, відсів, цеглу, до-
ставка. Вивезу сміття. (050) 9049130; (063) 
4117874; (097) 5590422

Продам. Лист оцинкований, плоский, 
рифлений, від 30грн/кв.м, Металочере-
пиця, металопрофіль та металопрофіль 

двосторонній кольоровий, Польща, 
Німеччина, від 40грн/кв.м. Мінвата 

"Роквул", гуртові ціни. (067) 3344873; 
(050) 7249777; (097) 9143605

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

  Вкладаю недорого, професійно облицю-
вальну плитку: ванни, санвузли, кухні, тераси 
та балкони. (063) 8383089

  РОБИМО ВИМОСТКУ ДОРІГ В 
СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ З ЧЕРВОНОЇ 
ПОРОДИ. ПРОДАМ ПИЛОМАТЕРІАЛИ; 
ПІСОК ЩЕБІНЬ, ВІДСІВ З ДОСТАВКОЮ. 
НАДАЄМО ПОСЛУГИ САМОСКИДАМИ.  
(067) 3618464

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

  Послуги кваліфікованого сантехніка, усі 
види робіт: заміна, ремонт будь-якої склад-
ності; встановлення зрошувальних систем 
та автоматичного поливу газонів. (066) 
0813938; (068) 3376785

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

 ЦИКЛЮВАННЯ, ШПАКЛЮВАННЯ, 
ЛАКУВАННЯ ПАРКЕТУ ТА ФАРБОВАНИХ 
ДОШОК НОВИМИ БАРАБАННИМИ ТА 
ДИСКОВИМИ МАШИНАМИ. (0332) 
293990; (099) 6427274; (094) 9084990

  Виконуємо ремонтно-покрівельні роботи 
з євроруберойду та металопрофілю, ремонт 
старих покрівель, дахів, балконів, гаражів та 
ін. Великий досвід роботи.  (050) 2065385; 
(050) 1325368

Французькі натяжні стелі, 80 грн. м 
кв.  (0332) 251097, (050) 3781732, 

(050)4380766

Будівельні роботи, ремонт та 
реконструкція: внутрішні роботи, уте-
плення, лицювання плиткою, малярні, 

сантехнічні, штукатурні роботи. Ліц. 
АВ№343711, ДАБІУ. (066) 2222313; 

(063) 5838144

  Ремонтно-покрівельні роботи: металоче-
репиця, профіль, ондулін, шифер. Утеплення 
та обшивка коминів. Монтаж ринв. (050) 
7004314; (098) 8244538

  Ремонт балконів: обшивання, утеплення, 
фарбування, монтаж ринв, козирків. (050) 
7004314; (063) 4777421

Робота

Працівники на м'ясокомбінат, пта-
хоферму, на збір грибів, сортування 

саджанців, садівники, збирання полу-
ниці, сортування яблук, польові та с/г 

роботи, парники, теплиці; водії, житло, 
харчування, візова підтримка надаєть-
ся, наявність закордонного паспорту. 
(067) 8100781; (099) 7816496

  На роботу у великий  бар потрібні: 
адміністратор з досвідом роботи, офіціанти. 
(095) 5785390

  Працевлаштування за кордоном, робочі 
запрошення (6 місяців, рік), Інтернет реє-
страція, 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

  Надомна робота не потребуюча квалі-
фікації, 2500грн/місяць. Деталі поштою Від 
Вас: 2 конверти на адресу. 87502, Маріуполь 
Донецької обл., а/я 2075

  Потрібні працівники на автомийку, бажано 
з досвідом роботи. (066) 0527683; (050) 
6503695

  Додатковий дохід в інформаційній сфері, 
для тих, хто хоче завтра жити краще, ніж 
сьогодні, повна або часткова зайнятість, 
фізичної праці немає, перспектива високих 
доходів. (063) 5212139

  В перукарню "Дежавю" потрібні майстри 
чоловічого та жіночого залу. (050) 4384845

Потрібен продавець стартових пакетів, 
оплата 20грн/година + бонуси, розраху-

нок щотижневий. (067) 6666660 

  Найму кухаря, з досвідом роботи, в кафе, 
р-н вул.Дубнівської. (095) 2025258

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

  Потрібні на роботу офіціанти, кухарі, 
бармени, піцмайстри, прибиральниці-посу-
домийниці, кухар-кондитер, водії з власним 
а/м (бус). (066) 1244446

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

Візьму на роботу мулярів та покрівель-
ників. (066) 2222313; (063) 5838144

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

  Запрошуємо на роботу в салон-магазин 
продавців та продавців-консультантів. 
(067) 3322259; (099) 7169473

  На склад потрібні вантажники та паку-
вальники, з/п висока. (0332) 290639; (099) 
7169473  

  Візьму на роботу колишніх працівників 
фірми "Імекс". (067) 3322259; (099) 7169473

Потрібен водій на роботу на а/м 
Фолькваген ЛТ, середня база, для до-

ставки продуктів харчування по місту, 
графік: понеділок-субота, 6.00-15.00, 

з/п 2500-3000грн. (066) 4354539; (067) 
6741243, Руслан

  На постійну роботу в автомобільну май-
стерню потрібні спеціалісти: ел/зварюваль-
ник на напів автомат, слюсар, автоелектрик. 
(099) 3228903

  Потрібен водій-далекобійник, для поїздок 
за кордон. (099) 1374161

  Запрошуємо на роботу столяра. (050) 
5564458

  Потрібні продавці у фірмовий магазин 
заморожених напівфабрикатів, заробітна 
плата висока, за домовленістю. (099) 
0901884; (097) 0115200

  Потрібен на роботу офіціант, кухар, по-
мічник кухаря, продавець, довіз до дому. 
(050) 2758486; (067) 2848445

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

  Запрошуємо в команду молодих і амбітних 
офіціантів, барменів, піц-майстрів, кухарів, 
сушистів, техпрацівників. (066) 3414241

 Шукаю роботу для жінки можна на ринку 
торгівельна освіта або домогосподарки, няні 
по догляду за дітьми. (095) 6131207

  ВІЗЬМУ НА РОБОТУ ЛЮДЕЙ З АКТОР-
СЬКИМИ ЗДІБНОСТЯМИ, ДЛЯ ГАСТРОЛЕЙ 
ПО УКРАЇНІ, З/П 2500-3200ГРН + ВІДРЯД-
НІ. (050) 4806347

  Потрібен на роботу бармен та кухар, мож-
на без досвіду, у бар по вул.Володимирській. 
(095) 8100567

Терміново потрібен майстер по підго-
товці а/м до фарбування, майстер по 
фарбуванню автомобілів, з/п висока. 
(067) 4999204; (095) 3679355

  Візьму на постійну роботу: малярів, 
штукатурів, плиточників. (099) 2286964; 
(098) 2306932

Потрібні офіціанти можна без досвіду 
роботи та бармена або помічника 

бармена. (095) 2168122

  Деревообробне підприємство прийме на 
роботу бригаду з 5-ти чоловік для дерево-
обробки. (067) 3640208

Фермер
  Продам. Курчат породистих, великих 

порід та кролів з великих порід. Можливий 
обмін на зерно. (097) 9753051

  Продам. Кролі різних порід. (050) 
1984464, Володимир 

  Продам. Курчат породи: брама, кохінхін, 
фавероль, араукана. (050) 1523601

  Продам. Коня 7 років, каштанової масті, 
робочого. (063) 3705284

  Продам. Корову дійну. (099) 0433192, 
Наталя

  Продам. Цуценят московської стороже-
вої вівчарки, біло-рудої масті, з хорошим 
родоводом. Надійний друг та охоронець! 
(067) 3857688; (050) 8319959

  Продам. Цуценят німецької вівчарки, 
метиси, 400грн, цуценят такси 800грн, 
цуценят мальтійської болонки 1500грн, 
Можливий обмін на с/г продукти, зерно. 
(050) 6493229

Різне
  Продам. Коляску дитячу.  (095) 8794967

  Продам. Шафу для магазину або дому, 
б/в, у відмінному стані, бежевого кольору, 
шир.3.40м, вис2м. (096) 2422083

  Продам. Кухню 2.10м, у хорошому стані, 
фабрики "Нова", колір золотистий дуб; 
м'який куточок кухонний, плиту газову 
Білорусь, витяжку. (0332) 719673; (050) 
2578548

  Продам. Нові та б/в: холодильники, 
морозильні камери, газові плити, витяжки, 
з Німеччини та Голландії. (050) 1621061

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

  Продам. Телевізор "Панасонік" діаг.51см 
2005р.; звукові колонки 25Вт, 8Ом, 2шт. 
(066) 1953152

  Продам. Морозильну камеру "Канді", 
в-ва Італія, сірого кольору, вертикального 
завантаження. (099) 3619392

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

  Продам. Ларьок (без місця) металевий 
2х3м, пластикове вікно, ролета, трифазний 
лічильник, недорого. (050) 5539169

  Продам. Пилку торцювальну "De Walt 
717XPS", площа перерізу 88х320мм, висота 
плінтуса 152мм, 9000грн. (095) 5348095

  Куплю газові колонки б/в на запчас-
тини, можна в пошкодженному стані.  
(0332)233304, (066) 2177724

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

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 

Втрачені страхові поліси ПрАТ 
"СК Провідна" серії 95/0004501, 

95/0004502, 95/0004505, 95/0004506, 
95/0004525, 95/0004535, 95/0004548, 
95/0004304, 96/0004520, 96/0004530, 
96/0004531, 96/0004546, 96/0004548, 
96/0004324, 96/0004348 вважати не-

дійсними.

Втрачені страхові поліси ПрАТ 
"СК Провідна" серії: 97/0004510, 

97/0004512, 97/0004531, 97/0004532, 
97/0004542, 97/0004543, 98/0004512, 
98/0004519, 98/0004532, 98/0004533, 
98/0004342, 98/0004343, 99/0004531, 
99/0004545, 99/0004549 вважати не-

дійсними.

  Продам хлібопічку ORION OBM-27G по-
тужність 650 Вт. 13 програм випічки, макс. 
розмір хлібця – 1 кг. LED-дисплей. Функція 
збереження температури готової випічки 
60 хвилин. Ціна – 250 грн.  (097)827-33-79 
(м. Луцьк).

Відомості.інфо

№24 (664)

13 - 19 червня 2013 року

http://www.vidomosti.info/ Магазин10 Прийом оголошень за телефоном (0332) 290-860

Волинська філія ТОВ «Укрспецторг групп» (43021, м. Луцьк, вул. Ів. Франка,44) 
проводить прилюдні торги з реалізації майна, що є предметом іпотеки, а саме:
Лот №1 1\3 частина трикімнатної квартири від заг. пл. 65,0 кв.м. за адресою: 
м.Ковель, вул..Володимирська, 105/117. Квартира знаходиться на 3 поверсі 9 повер-
хового будинку. Ванна кімната і туалет роздільні, наявні лоджія і балкон. Стіни-цегла, 
перекриття-залізобетонні плити, вікна – металопластикові, двері - деревяні, підлога 
– паркет, наявне повне інженерне забезпечення, право власності- Свідоцтво про 
право власності на житло від 30.12.1998р. Стартова (початкова) ціна – 62 665,80 грн. 
без ПДВ. Гарантійний внесок у сумі  8773,21 грн. без ПДВ. Прилюдні торги відбудуть-
ся 01.07.2013 о 10год. 00 хв. за адресою: м. Ковель, вул.Кармелюка,4. 
Лот №2 Земельна ділянка для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд  площею 0,20га. Знаходиться за адресою: Луцький 
р-н., с.Підгайці. Право власності – згідно Державного акту на право приватної  
власності.  Стартова (початкова) ціна – 74 888,000грн. без ПДВ. Гарантійний внесок 
у сумі  3 744,40грн. без ПДВ. Прилюдні торги відбудуться 01.07.2013 о 12год. 00 хв. 
за адресою: м. Луцьк, вул.І.Франка,44. Кінцевий термін реєстрації для участі у при-
людних торгах припиняється за годину до початку проведення торгів по кожному 
лоту. Оплата гарантійного внеску - на р/р 26000013006122 АТ “Сбербанк Росії”, МФО 
320627, код ЄДРПОУ 36303404. Одержувач:  ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП». Організатор 
прилюдних торгів Волинська філія ТОВ «Укрспецторг групп» (43021, м. Луцьк, вул. Ів. 
Франка, 44). Довідки за телефоном: (098) 1277714.


