
Нерухомість

Продам

  Кімнату у секції гуртожитку, 19.5 
кв.м, євроремонт, кухня окрема, 
с/в на дві сім'ї, є перепланування. 
(095) 4486096; (095) 7008910

  Однокімн.кв., центр, 2/4-пов. 
цегл. буд., 39/27/6 кв.м, без ремонту, 
244000грн. (050) 5395582, Юрій; 
(050) 9854122, Олена

  Однокімн.кв., вул.Володимирська, 
97, 2/5-пов. цегл. буд., 37.9/20.1/8.0 
кв.м, новий євроремонт, нові меблі, 
269000грн. (099) 7345023; (050) 
8786609

  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 бруків-
кою 340 кв.м. (066) 4355082

  Луцьк. Поблизу кінотеатру 
"Промінь", будинок 4 кімнати + 
тимчасівка, гараж, 2 хліва, ділянка 
0.05га, приватизована, 2 входи, мож-
на на 2 сім'ї, 460000грн або продам 
по частинах, 2 кімнати 220000грн. 
Можливий обмін. (0332) 243749; 
(066) 6283386

  Гаразджа, будинок цегляний, є 
газ, вода, літня кухня, гараж, льох, 
земельна ділянка 0.29га, поблизу 
дорога, ліс та маршрутна зупинка. 
(063) 6242363

  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

 Шацьк, земельні ділянки, 
900м від озера 0.12га та 0.15га, 
8000грн/0.01га. (050) 6855364; 
(050) 9815814

  Коршів, центр, будинок 72 кв.м, 3 
кімнати, є хлів, кольодязь, сад, газ за 
15м,ділянка 0.25га, родючий грунт 
та 0.32га під забудову, суміжна. 
(096) 2438178

  Поблизу стадіону "Підшипник", 
приватизовану земельну ділянку 
0.10га, р-н ЛПЗ. (066) 4742376

  50км від Луцька земельну ділянку 
0.10га, поруч з дуже чистим озером. 
(050) 9262723

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.

  Рожище, приватизовану земельну 
ділянку 0.08га, під забудову, ціна за 
домовленістю. (095) 9495988

  Забороль, земельну ділянку 
0.10га, під забудову, приватизовану, 
комунікації поруч.  (097) 5962096

 Масив Гірка Полонка, 5км від 
Луцька, земельну ділянку, привати-
зовану 0.10га, під забудову, рівна, 
можливість підведення електрики 
та газу. (066) 3872248

  Земельну ділянку під житлову 
забудову, 0.12га, на межі Боратина 
та Луцька, асфальтована дорога, 
світло, 57000грн. (099) 7777718

  Володимир-Волинський, 
земельну ділянку 0.13га, по трасі 
Володимир-Волинський-Устилуг. 
(097) 5526507

Забороль земельну ділянку біля 
лісу, рівну, на ділянці світло, 

асфальтований доїзд, є готовий 
проект на будинок, власник. 

(098) 4252187

  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 ді-
лянку 0.1631га, комунікації поруч; 
с.Вербаїв Луцького р-ну, з/д 0.204га, 
комунікації поруч; с.Мстишин, 
з/д 0.17 + 0.23га, комунікації по-
руч. Можливий обмін на бус W 
LT-35, Мерседес-Спринтер. (050) 
3783171

  Голишів, 7км від Луцька, земельну 
ділянку 0.27га, для будівництва і ве-
дення с/г. Комунікації поруч, асфаль-
тований доїзд, план на забудову, 
64000грн, торг. (063) 7647503

  Продам. Гараж цегляний з ямою 
в кооп."Північний" (095) 5944046; 
(095) 5566446

  Або здам, обміняю 2 павільйони 
на ринку м.Ківерці, вул.Шевченка, 
під ключ, 33 кв.м, частини по 16.5 
кв.м, окремі входи, ел/лічильники, 
стелі, стіни металопрофіль, вітрини, 
захисні ролети, 45000грн, торг. 
(050) 4645704, Сергій

Кафе-магазин "Астрея", просп.
Відродження, 51, готовий 

бізнес, все обладнання, євро-
ремонт, 160 кв.м, земельна 
ділянка 0.06га, огороджена, 

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

3165139

  Продам. Контейнер "черепашку" 
на ринку "Центральний", м.Луцьк. 
(095) 0514606

  Продам. Контейнер на ринку 
"Завокзальний", сектор "Б", 2.38 кв.м, 
недорого. (095) 4486096; (095) 
7008910; (068) 7934779

  Терміново діючий магазин 40 кв.м, 
під одяг, техніку, меблі на ринку 
"Центральний", є світло, бруківка, 
накриття. (050) 1411577

Здам

  Здам. Кімнату для двох працюю-
чих дівчат. (066) 3077347

Двокімн.кв. На тривалий 
термін, вул.О.Гончара,  р-н "Там 

Там", нова вмебльована, 70 
кв.м, автономне опалення, під-
земна стоянка, дизайнерський 

євроремонт, сигналізація, Інтер-
нет, супутникове НТВ телеба-

чення, телефон, тепла підлога, 
побутова техніка, 5600грн/

місяць. (050) 3165139

  Візьму на квартиру хлопця, р-н 
33-го кварталу. (067) 7942900

  Здам або продам трикімн.кв., 
великогабаритну, в центрі міста, 
2/3-пов. цегл. буд.  (0332) 712194; 
(050) 6891757

  Здам. В оренду кабінет на два 
робочих місця перукаря та робоче 
місце майстра манікюру. (050) 
6767121

  Здам в оренду робоче місце ліка-
ря-стоматолога, позмінно. (050) 
6767121

В оренду офісні, виробничі при-
міщення по вул.Запорізькій (р-н 
Теремно), площею від 20 до 100 

кв.м, опалення, зручна тран-
спортна розв'язка, автостоянка, 

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

Послуги

Виготовляємо металеві та 
дерев'яні конструкції: дачні 

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

шиномонтажі, автомийки, міні-офі-
си, ангари та ін. Якість, надійність 
та вчасні терміни ГАРАНТУЄМО. 
(098) 9071417; (050) 6407504

  Приватний підприємець надає ви-
сококваліфіковані послуги з веден-
ня бухгалтерського та податкового 
обліку юридичних та фізичних осіб. 
(050) 6407155

Пам’ятники. Виготовлення, 
встановлення, гарантія, роз-

строчка без переплати, догляд. м. 
Луцьк, вул. Б. Хмельницького, 34. 
(0332) 28-50-31; (0332) 28-72-28; 

(097) 323-90-75

  Виготовлення корпусних меблів 
з ДСП на замовлення, за індивіду-
альним дизайном та розмірами, 
швидко, якісно за розумну ціну. 
(066) 0421517

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

  Ремонт телевізорів, встановлення 
кольору та звуку, заміна кінеско-
пу, гарантія, виїзд до замовника. 
(098) 3770120; (050) 8887903

Літня пропозиція. Відпочинок 
на узбережжі Чорного та Азов-

ського морів: Крим - Коктебель, 
Судак, Євпаторія, Саки, Феодо-

сія; Азовське море Генгорка, 
Щасливцеве, Генічеськ; Херсон-
ська обл. - Скадовськ, Лазурне, 

Залізний Порт; Миколаївська 
обл. - Коблево, Рибаківка. 

Виїзди з 18.06 кожні 2 дні. Ліц. 
АД№033971 від 23.05.12р. 

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

(093) 7599323

Комфортне перевезення за ніч 
мікроавтобусом "Спрінтер" на 

14 місць, відпочинок - курортне 
місто Залізний Порт, поселення 
на базах за 5-10хв до моря. Ліц. 
АВN422437 від 01.07.08р., МТЗУ. 
(050) 5404919; (050) 5283848

Поїздки на Чорне море, 
с.Залізний Порт, Херсонської 

області. Вартість проживання 
600-850грн/10днів, вартість 

проїзду в обидві сторони 
комфортабельним автобу-

сом, 550грн. Ліц.АВ N353929 
від 21.07.07р. МТЗУ. (050) 

6664178

Кредити до 8000грн без 
довідки про доходи. Безко-

штовне і швидке оформлення. 
Кредитуємо підприємців і 

пенсіонерів. "А-Банк", м.Луцьк, 
вул.Винниченка, 25. Ліц.№16 
від 09.10.2009р., НБУ. (066) 

4869012; (096) 7438977, Микола

  Ремонт, реставрація, перешиття 
меблів з шкіри та тканини. Виготов-
лення, дизайн брендових меблів для 
барів, пабів, ресторанів. Гарантія, 
якість, розуміння. (050) 5740766; 
(063) 2457023

  Лікування алкоголізму, зайвої 
ваги. Лікар-психотерапевт вищої ка-
тегорії Володимир Пивоварчук. Ліц.
АД№071313 від 21.12.2012р., МОЗУ. 
Відгуки на сайті: healthguide.com.ua 
(050) 3423340; (097) 0798995

Усунення засмічень, видалення 
жиру, бруду та нальоту. Гарантія 

якості. (050) 7360805; (096) 
4996132

Автомото

  Продам. БМВ-Е36 без докумен-
тів на розбір, 10000грн. (050) 
6857370; (066) 2827883

  Продам. Диски до БМВ R15, 4шт., 
нові, оригінал, R16, 4шт., б/в з гумою, 
800грн/шт. (050) 6857370

  Продам. Пружини до 
Фольксваген-Т4; до ГАЗ-53, само-
скид: ККП та головка блока, кардан-
ний вал. (097) 5962096

  Продам. Трактор Т-40. (050) 
1669111; (096) 1399028

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

(066) 8701542 

  Продам. Картоплекопачку одно-
рядну до Т-25. (050) 1914848; (097) 
6870707

  Продам. Комбайн "FAHR", жатка 
220, на ходу, у хорошому стані. Про-
дам культиватор та КПП до 

  ГАЗ-561. (095) 4786322, Іван

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

  Продам. Косарки роторні, кінні, 
грабарки, борони, копачки, культи-
ватори, плуги, сівалки, обприскува-
чі, саджалки. Комбайни картоплез-
биральні "Анна", "Болько", "Карлик" 
та ін.  (050) 2305189; (067) 1253737

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

  Продам. Трактор Т-40. (050) 
5435848

Будівництво

  Продам. Блоки з ракушняку, 
20х20х40, без посередників, з 
доставкою. (095) 7169510; (097) 
7660368

Купуємо заготовку палетну: 
1200х143х22, 1200х98х22, 

800х143х22. (050) 7350160; (067) 
7535538

БРУКІВКА виготовлення та вкла-
дання бруківки. (099) 7108565

  Продам. Двері міжкімнатні білого 
кольору, б/в, у хорошому стані. 
(050) 6202570

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

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

3781732, (050)4380766

  Продам пісок крупно-, дрібнозер-
нистий, відсів, цегла червона, біла, 
камінь бутовий, торф, чорнозем, ще-
бінь, вивіз сміття. (050) 1523816; 
(050) 6710467

Продам. Лист оцинкований, 
плоский, рифлений, від 30грн/

кв.м, Металочерепиця, метало-
профіль та металопрофіль дво-
сторонній кольоровий, Польща, 

Німеччина, від 40грн/кв.м. 
Мінвата "Роквул", гуртові ціни. 
(067) 3344873; (050) 7249777; 

(097) 9143605

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

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

 ПРОДАМ. ПІНОБЛОКИ 
20Х30Х60, 12Х30Х60 ТА ШЛАКО-
БЛОКИ. МОЖЛИВА ДОСТАВКА. 
(067) 7282946

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

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

  Продам. В мішках та насипом: пі-
сок, щебінь, відсів, керамзит а також 
цегла нова та б/в, біла і червона 
та земля на вимостку. Можлива 
доставка на поверх, вивіз сміття. 
(050) 7227271; (096) 8000567

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

Продам. Металочерепицю, 
металопрофіль, водостічні сис-
теми, утеплювачі від виробни-
ка. Заміри та доставка.  (095) 

5559889; (096) 1466229

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

  Продам. Труби профільні ВГП, ДН 
та ін. металопрокат. (050) 1933114

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

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

Бригада виконує бетонні та 
штукатурні роботи. (096) 

6500290; (050) 3708494

Робота

Працівники на збір полуниці, 
вишень, черешень, помідо-

рів, огірків, парники, теплиці, 
м'ясний цех, житло, харчування, 
візова підтримка надається, на-
явність закордонного паспорту. 
(098) 0114340; (099) 7816496

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

  Візьму на роботу няню-домо-
господарку, 2-3 рази на тиждень, 
4-5 годин в день, з/п 10грн/година. 
(099) 3425342

  Візьму на роботу кухаря. (050) 
2154156, 12.00-18.00

  Робота: теплиці (огірки, по-
мідори), ферми, м'ясокомбінати, 
птахоферми, с/г роботи, збирання 
полуниці, вишні черешні, наявність 
закордонного паспорту, візова 
підтримка. (050) 7325315; (096) 
8708768

  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

  На роботу потрібні різноробочі у 
цех та вкладальники-пакувальники 
на склад. (0332) 794949

  Візьму на роботу водія важних 
а/м, кат. С; зварювальника, сторожа. 
(050) 5863682

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

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

  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

  Потрібен водій-експедитор кат.Е 
з досвідом не менше 3-х років, з/п 
12% + відрядні. (067) 3611121; 
(093) 7954808

  Потрібен логіст, досвід роботи з 
вантажними а/м від 2-х років, ставка 
+ %. (067) 3611121; (093) 7954808

  Візьму на роботу працівника для 
виготовлення корпусних меблів. 
(050) 2071082

  В новий бар потрібні: офіціанти, 
кухарі, бармени, адміністратор, при-
биральниця, продавець та бухгал-
тер. (050) 5686600; (099) 7910735

  Потрібні: формувальник ковбас-
них виробів (учень), обвальник 
м'яса, фаршескладач, помічник 
фаршескладача, жилувальник м'яса 
(учень), прибиральниця, вантажник, 
зав.виробництва, коптильник ков-
басних виробів. (0332) 719069 

  Потрібна прибиральниця та охо-
ронець. (095) 2608391

  Найму бригаду будівельників, 
житлом забезпечу, у м.Луцьк. (050) 
1418333

  Потрібен торговий представник 
(чай, кава), права водія обов'язково. 
(099) 7777718

  Потрібен продавець у продук-
товий гастроном, вул.Львівська. 
(099) 2122227

Фермер

  Продам. Корову вік 9 років, 
рудої масті, ціна за домовленістю, 
с.Борохів, Ківерцівського р-ну. 
(066) 2712793, Ніна

  Продам. Курчата- бройлери, 
каченята, індик-бройлер, кури, 
гуси та корм. (099) 4649397; (098) 
2473532; (063) 3683647

  Продам. Кози.  (099) 2616772

  Продам. Телицю, тільну 7 місяців, 
с.Крупа. (093) 0085502; (093) 3238337

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

Продам. В'єтнамських поросят. 
(050) 6717365

  Віддам цуценят метисів, чорні з 
короткими хвостиками, виростуть 
великими, розумними, гарними 
охоронцями приватного будинку, 
у добрі руки. (0332) 769968; (099) 
1538548

Різне

 ПРОДАМ. ЦІЛІСНИЙ КОМПЛЕКС 
ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ДЕРЕВ'ЯНИХ 
ПІЛЕТ (БІОПАЛИВА). (050) 
4958821

  Продам. Стінку, Польща, колір 
дуб, 1600грн. (0332) 760535; (050) 
7217818

  Продам. Холодильник двокамер-
ний "Конструкта Серва", мікрохви-
льову піч; бетонозмішувач. (050) 
2363765; (099) 4313793

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

  Продам. ГАЗ-53: нові шини, 
передні, ресори, кардан, новий 
стартер до ГАЗ-24; тракторні борони 
з кріпленням, 3шт.; нову машинку 
для зашивання мішків; Т-подібний 
кутник до теплиці та нарізне скло 
40х40см, до неї, з кріпленням. 
(096) 5950959

  Продам. Січкарню з електродвигу-
ном, 650грн. (066) 6253603

 ПРОДАЄМО ТА ЗДАЄМО В 
ОРЕНДУ МЕТАЛОШУКАЧІ, 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 
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Повідомлення про результати земельних торгів
Лот №1: Місце розташування земельної ділянки: вул. Незалежності, 91 А, с. Дольськ, 
Любешівський район, Волинська область, площа 0,0786 га ; кадастровий номер земельної 
ділянки 0723184800:01:001:0288. Ціна продажу земельної ділянки 23200,00 грн. Цільове 
призначення земельної ділянки (код КВЦПЗ) для будівництва та обслуговування будівель 
торгівлі. Дата проведення земельних торгів: 01 липня 2013 року; Найменування організато-
ра земельних торгів: Дольська сільська рада Любешівського району Волинської області.


