
Нерухомість

Продам

Будинок дерев'яний, с.Цеперів 
Луцького р-ну, обмурований, 

житловий стан, 60 кв.м, земель-
на ділянка 0.85га + город 0.30га, 
є криниця, льох, хлів для худо-
би, металевий гараж, сад, 300 
дерев, ціна за домовленістю. 
Терміново. (067) 4947016

  Частину будинку, 3 кімнати + 
гардеробна, кухня з вмонтованою 
побутовою технікою, євроремонт, є 
підвал, сарай, р-н вул.Володимир-
ської, 370000грн. (050) 9554378, 
Оксана

  Поблизу траси Ковель-Луцьк, 
будинок новий, незавершений, 
9х10м, земельна ділянка 0.50га, є 
світло, газ, криниця, садок. (050) 
8689248; (098) 5152496

  28км від Луцька, будинок цегля-
ний, у хорошому стані, надвірні спо-
руди, газ, вода, земельна ділянка 
0.60га, садок, асфальтований доїзд. 
(050) 5913678; (050) 9693688

  Буяни Луцького р-ну, будинок не-
великий, 43 кв.м, шлаковий, є сарай, 
криниця, земельна ділянка 0.39га, 
приватизована, понад трасою, 
поруч школа, ліс, річка за 600м. 
(050) 3708923

  Дачу на масиві Промінь, земельна 
ділянка 0.085га, приватизована, є 
будинок, світло, вода, каналізація. 
(066) 4932559

  Продам. Олешковичі, Рожищен-
ського району, будинок 1.5-по-
верховий, недобудований, 92.1 
кв.м, металочерепиця, газ, світло, 
земельна ділянка 0.234га, поблизу 
річка та ставок. (063) 8194888

  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

  На межі Боратина та Луцька, 
приватизовані земельні ділянки 
під житлову забудову, 0.24га та 
0.12га, асфальтована дорога, світло. 
(099) 7777718

  Гаразджа, приватизовані зе-
мельні ділянки під забудову 0.12га, 
новобудови і 0.08га, комунікації 
на ділянці. (050) 8885767; (097) 
5150913

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

  Борохів, 10км від Луцька, 600м 
від траси Рівне-Луцьк, земельна 
ділянка 0.30га, під забудову, є газ, 
світло, вода. (050) 5485257

  Забороль, приватизовану 
земельну ділянку під забудову, 
0.35га, асфальтований доїзд, 150м 
від дороги, біля лісу, 4км від Луцька. 
(050) 9569131

  Боголюби, дві земельні ділянки 
по 0.11га, з документами. Терміно-
во. (095) 1854343

  Продам. Або здам в оренду 
торгівельний павільйон ТЦ "Пасаж". 
(095) 0364636

 ЦЕХ ПО ВИРОБНИЦТВУ ПА-
ЛИВНИХ БРИКЕТІВ З ТИРСИ ТА 
СОЛОМИ. (067) 4761453; (099) 
4929883; 

  Приміщення у ТЦ "Ювант", 24 кв, 
м.Луцьк. (050) 9201322

  Продам. Бутік 12 кв.м, у хорошо-
му місці, висока стеля, кладовка, 
примірочна, м.Рівне, речовий ри-
нок, вул.Замкова. (067) 9119336

  ТЕРМІНОВО ПРОДАМ ГАРАЖ 
ПІД БУС З ВЕЛИКИМ ЄВРОПІДВА-
ЛОМ В КООП."СТИР-2", ЦІНА ЗА 
ДОМОВЛЕНІСТЮ. (066) 1708399

Здам

  Здам. Двокімн.кв., в "старому 
місті", 1800грн з комунальними, 
перевага сімейній парі без дітей. 
(095) 0334701; (097) 7202333

В оренду офісні, виробничі 
приміщення 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

  Здам. В оренду гараж поблизу ТЦ 
"Адреналін-Сіті". (050) 8273001

  Зніму. Молода сім'я винайме 
житло у Луцьку. (066) 8332270; 
(097) 8078899

Підприємство здає в оренду за 
помірну ціну. В Луцьку: орема 
будівля під виробництво - 360 

кв.м; виробничо-складські при-
міщення: 308, 207, 192, 140 кв.м, 

широкі, високі в'їздні ворота, 
380Вт; офісні приміщення 16, 19 

кв.м, територія асфальтована, 
огороджена, охороняється. В 
Ковелі: кабінет під офіс чи ви-

робничо-складське призначен-
ня, 47 кв.м, будівля з опаленням, 

огороджена, охороняється. 
У Володимирі-Волинському 

окрема будівля заг.пл.168 кв.м, 
з семи приміщень. (0332) 

719017; (03352) 59345 (Ковель); 
(050) 2955443

Зніму

  Зніму. Однокімн.кв., на тривалий 
термін, вмебльовану, без посеред-
ників. (050) 0616325

 ПЛАТОСПРОМОЖНА СІМ'Я 
ЗНІМЕ ЖИТЛО В ЛУЦЬКУ, НА 
ТРИВАЛИЙ ТЕРМІН, Р-Н МІСТА 
ОСОБЛИВОГО ЗНАЧЕННЯ НЕМАЄ. 
(050) 4386969; (096) 9744707

Послуги

Кредити до 8 000грн 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

Вартість: Кухні від 1850грн/пог.м, 
шафи-купе від 1500грн/пог.м. 

Договір, гарантія. Виїзд дизайнера, 
розробка проекту, доставка, вста-
новлення - безкоштовно. (098) 

7239028; (099) 2783674, Луцьк, вул.
Винниченка, 14-а, кімн.16

  Пам'ятники! Виготовлення, 
встановлення, оформлення. З 
мармурової крихти та натурального 
каменю. Доставка безкоштовна. 
(095) 1285106; (098) 5022024; 
(099) 2620282, Луцьк, вул.Рівнен-
ська, 54/5, ПОГ "Меморіал-Груп"

Пам’ятники. Виготовлення, вста-
новлення, гарантія, розстрочка без 
переплати, догляд. м. Луцьк, вул. Б. 
Хмельницького, 34. (0332) 28-50-
31; (0332) 28-72-28; (097) 323-90-75

  Встановлення OC Windows, 
розблокування комп'ютера, пакету 
програм, драйверів, оптимізація та 
налаштування роботи ПК. Підклю-
чення до мережі Інтернет. Можли-
вість виїзду до клієнта (на село), без 
вихідних. (095) 6697961

Усунення засмічень, видалення 
жиру, бруду та нальоту. Гарантія 

якості. (050) 7360805; (096) 
4996132

Здаємо на прокат костюми до 
Нового року в садочках та шко-
лах (є українські костюми та всі 
казкові герої), на дорослих Дід 
Мороз та Снігуронька. (0332) 

725027; (050) 6578701

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

Гарантія 3 роки. (067) 3021203; 
(063) 6201867

Автомото

  Куплю. Автомобіль будь-який на 
волинській реєстрації. Можливий 
дрібний ремонт. (066) 9262989; 
(066) 4404169 

  Продам. ГАЗ-3302 2006р., 2.5л, 
інжектор, 1 власник, кабіна дует, 
білий колір, подовжений кузов, 
газ-бензин, пробіг 110000грн, нова 
гума. (092) 2065328

  Продам. Фіат-Фіорино 1991р., 1.1 
бензин, хороший стан, ціна за до-
мовленістю. (050) 1523601

  Продам. Запчастини, аксесуари 
до китайських та японських ску-
терів, ремонт, діагностика. Луцьк, 
р-к "Завокзальний", ТЦ Пасаж, маг. 
"Самурайчик". (0332) 794919; 
(095) 0364636; (063) 8511500

  Продам. ВАЗ-2104 2006р., 1.5л, 
5-ст.КПП, зелений, 32500грн. (067) 
7357216; (099) 2625227

  Продам. ЗІЛ-131 шасі, бортовий, 
32000грн. (063) 2562256

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

(066) 8701542 

  Продам. Трактор Т-25, у м.Луцьку. 
(050) 1669111

Будівництво

ПІНОБЛОКИ ТА ГАЗОБЛОКИ 
виробник: Білорусь, Обухів, 

Бровари; цегла жовто-піщаного 
та червоного кольору, Білорусь, 
м.Мінськ, з доставкою. (03366) 

93818 (Ратно); (097) 7171691; 
(099) 3627425

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

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

3781732, (050)4380766

Блоки з ракушняку (Крим). Висо-
ка якість. Міцні, рівні, відбірні. 
Ціна від виробника. Доставка. 
(096) 8312304; (093) 3642483

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

Продам. Щебінь різних фракцій, 
відсів, пісок, цеглу червону, білу; 

чорнозем, торф. Можлива до-
ставка. (050) 5299520

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

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

  Виконуємо рентно-будівельні 
роботи; шпаклюємо стелі та стіни, 
лицювання плиткою, штукатурні 
роботи, клеємо шпалери, гіпсокар-
тон різної складності, декоративні 
штукатурки, обшиваємо вагонкою, 
вкладання підлоги, ламінат, пар-
кетна дошка. (0332) 299602; (066) 
7549017

  Виконую всі види сантехніч-
них робіт. (099) 0052519; (063) 
8410386

  ЯКІСНО ВИКОНУЄМО ВСІ ВИДИ 
УТЕПЛЕННЯ ДАХІВ, ГОРИЩ 
МІНЕРАЛЬНОЮ ВАТОЮ, ПІДШИ-
ВАННЯ ДОШКАМИ, ВАГОНКОЮ, 
ВКЛАДАННЯ ШПУНТОВАНОЇ ПІД-
ЛОГИ. КОНСУЛЬТАЦІЇ ТА ВИЇЗД НА 
ОБ'ЄКТ, ДОСВІД РОБОТИ. (050) 
7628395, РОМАН

  В новий бар потрібні: офіціанти, 
кухарі, бармени, адміністратор, 
прибиральниця. (099) 6373869; 
(099) 7910735

  Виконуємо ремонтно-покрі-
вельні роботи з євроруберойду та 
металопрофілю, ремонт старих по-
крівель, дахів, балконів, гаражів та 
ін. Промислова побілка приміщень, 
стель, стін. (050) 2065385; (050) 
1325368

Робота

Працівники на збір яблук, помі-
дорів, огірків, грибів, парники, 

теплиці, м'ясний цех, кухарі, 
ферми, будівельники, с/г робіт-
ники, догляд за садом, житло, 
харчування, візова підтримка 
надається, наявність закорд. 

паспорту. (095) 5566113; (068) 
0968845

  Найму на роботу офіціанта.  
(050) 9201322

  Потрібні продавці-консультанти 
в польську косметологічну компа-
нію, вільний графік роботи, робота 
на вихідні. (099) 7503290; (098) 
9801216; (093) 4161782

  Потрібні водії для доставки а/м 
з Європи, наявність закордонного 
паспорту та візи. (093) 4347574

  Потрібна на роботу манікюрни-
ця. (050) 6246120

Потрібен на роботу кухар та 
офіціант. (095) 2168112

  Додатковий заробіток для 
студентів у вихідні дні (польська 
косметична компанія). (099) 
7503290; (098) 9801216; (093) 
4161782

  Працевлаштування за кордоном, 
робочі запрошення (6 місяців, 
рік), Інтернет реєстрація, анкети, 
страховки. Вакансії у Польщі: 
швачки (терміново), будівельники, 
зварювальники, водії-далекобій-
ники, с/г роботи, ферми та ін. Адр: 
Луцьк, вул.Кафедральна, 25. Ліц.АВ 
585191, 10.07.12р., МСПУ. (0332) 
723738 (Луцьк); (099) 3469381

  Потрібен робітник з обслугован-
ня приміщень, в дитячий садочок. 
(050) 2894873, 9.00-18.00

  Робота: теплиці, парники, ферми, 
овочебази, м'ясокомбінати, рибба-
за (різні спеціальності, з/п висока), 
с/г роботи, перебирання яблук, 
швачки, наявність закордонного 
паспорту, візова підтримка.  (050) 
7325315; (096) 8708768

Візьму на роботу швачку, опла-
та праці дуже висока. (050) 

7010097

  Потрібен на роботу водій-да-
лекобійник по Україні. (050) 
6004516

  Візьму на постійну роботу в 
автосервіс слюсаря з ремонту 
автомобілів, моториста, з досвідом 
роботи. (050) 1761459

  Пропоную роботу в будівельній 
сфері. (066) 4203098

 НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ У БАР 
ПОТРІБНІ: БАРМЕН, ОФІЦІАНТ, 
ШЕФ-КУХАР, ПОМІЧНИК КУХАРЯ, 
ПОСУДОМИЙНИЦЯ. (098) 
5814664

Потрібні на роботу працівни-
ки для роботи у сільському 

господарстві, вахтовий метод, 
тиждень через тиждень, з/п за 
домовленістю. (068) 1140909

  Потрібен старший продавець 
та продавець у гастроном по вул.
Львівській, вул.Ветеранів, просп.
Грушевського. (099) 2122227

  На роботу у великий бар потріб-
ні: адміністратор, офіціанти, кухарі, 
техпрацівники. (095) 5785390

Потрібен водій-експедитор 
з власним вантажним а/м до 
1.5т, для доставки продуктів 

харчування по Луцьку, графік 
понеділок-субота, 8.00-14.00, 

з/п 3000-3500грн + пальне. 
(066) 4354539; (067) 6741243, 

Руслан

 НА РОБОТУ ПОТРІБЕН ДИС-
ПЕТЧЕР З ПРИЙОМУ ЗАЯВОК. 
(0332) 788055; (050) 9781084

  Візьму на роботу водія кат.Е, 
для вантажних міжнародних пере-
везень та слюсаря по ремонту 
вантажних а/м; диспетчера-логіста 
для міжнародних перевезень, з 
досвідом. (067) 3320506; (095) 
8824607

 Шукаю роботу доглядальниці, 
є досвід роботи, жінка 49 років. 
(066) 6552000; (098) 1288435

Фермер

  Продам. Корову молочну, тільну, 
чорно-рябої масті. (098) 6401241

  Продам. Зерно пшениці, ячменю, 
вівса, кукурудзи, дерть, висівки. 
Можлива доставка. (0332) 
242165 (Луцьк); (067) 3320831

Куплю зерно: пшениці, ячменю, 
ціна за домовленістю. (068) 

1140909

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

  Куплю. Зерно пшениці, ячменю, 
вівса, кукурудзи, третикале. 
(0332) 795135 (Луцьк); (067) 
3320832

Різне

Продаж СЕКОНД-ХЕНДУ, оптом. 
(050) 8440986; (097) 8041558

  Продам. Ялинки до Нового року! 
Різного розміру. Бажано для гур-
тових покупців, 70км від Луцька, 
Горохівський район. Можлива до-
ставка в Луцьк або самовивіз. Не-
дорого. (095) 6114086, Валентин

  Продам. Cтінку "Моно", 3.2м, 
горіх; кутовий диван 3.2м, 
комп'ютерний стіл 1.25, у хоро-
шому стані. (050) 8689248; (098) 
5152496

  Продам. Котел "Фероллі", Італія, 
напольний. (050) 9201322

  Втрачене посвідчення водія 
видане на ім'я Наумчук О. М., про-
хання повернути за винагороду. 
(0332) 292150; (099) 3480444

Купуємо стружку кольорових 
металів: мідь, алюміній, бронзу, 

латунь, свинець, н/ж; акумулято-
ри, можливий демонтаж, самови-

віз. 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

Продам коляску 3 в 1 (люлька, 
літній варіант, автокрісло) 
1500грн. (068)1401785
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Інформаційне повідомлення ПАТ ДАК “НМАЦ” – 
філії “Волинський аукціонний центр” 

Приватизовано шляхом продажу на аукціоні
Назва об’єкту:
1. Частина нежитлового приміщення (№35-20) /літер А-4/ загальною площею  25,2 
кв.м. Адреса об’єкту приватизації: пр.Волі, 3, м.Луцьк, Волинської області.
Балансоутримувач: ДВТП „Волиньфармпостач”, код за ЄДРПОУ 01975330.
Приватизовано фізичною особою за ціною 219200,00 грн., у т.ч. ПДВ – 36533,33 
грн. 

Волинський аукціонний центр проводить аукціон з продажу майна:  
лот І – автомобіль MAZDA E 2200, 1996 р.в. , реєстраційний № 003-18 ВК. 
Об’єм двигуна – 2184 см3, пробіг – 794187 км, колір – білий, тип – мікроавтобус.
Первісна вартість – 37961,40 грн., сума зносу – 37961,40 грн.
Технічний стан КТЗ: КТЗ має ознаки корозійного пошкодження днища, елементів 
жорсткості (лонжеронів, ніші стійок амортезаторів), оперення КТЗ (крила передні, 
панелі боковин), кришка передня та задня (капот, багажник). Наявні ознаки від-
новлювальних робіт кузова (зварювальні, слюсарні та малярські роботи). Салон 
транспортного засобу у незадовільному стані. Газовідвідна система втратила 
щільність, присутні ознаки підтікання олив. Кузов КТЗ цілісний без ознак пере-
косів. Знос шин 40%. Початкова ціна – 17087,00 грн. з врахуванням ПДВ.
Балансоутримувач: Філія «Волинський аукціонний центр” ПАТ ДАК „НМАЦ”. Код 
ЄДРПОУ – 21733635. Грошові кошти в розмірі 1708,70 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 ВОД ВАТ „Райффайзен 
Банк Аваль”, МФО 380805, код 21733635. Отримувач: ПАТ ДАК “НМАЦ“ – філія 
“Волинський аукціонний центр”. Аукціон відбудеться 26 грудня 2013 року об 11.00 
год. за адресою: м.Луцьк, вул.Мельнична, 13. Кінцевий термін прийняття заяв та 
плата грошових внесків – 20 грудня 2013р. до 16.00 год. 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.

Волинський аукціонний центр проводить аукціон з продажу майна:
Продавець — Омельненська сільська рада Ківерцівського району Волинської 
області, код ЄДРПОУ – 04333767.
лот І – будівля школи загальною площею 362,0 кв.м. Місцерозташування – вул. 
Центральна, буд. 32 А, с. Омельне, Ківерцівського району, Волинської області.
Загальна площа – 362,0 кв.м. , площа забудови – 386,8 кв.м., об’єм – 1356,0 куб. м.
Конструктивні елементи: фундаменти – стріч.цегляний; стіни, перегородки – 
дерев’яні; перекриття – дощатий накат по балках, підшито; підлога – дошка; по-
криття – 2-х схилий шифер; вікна, двері – дерев’яні. Середньозважений фізичний 
знос – 75,0%. Початкова ціна лоту – 18934,00 грн. без врахування ПДВ. 
Площа земельної ділянки для обслуговування об’єкту – 0,3222 га. 
Кадастровий номер земельної ділянки – 0721884301:01:001:0833.
Питання землекористування вирішується покупцем після укладання договору 
купівлі-продажу відповідно до вимог ст.91 Земельного кодексу України. 
Грошові кошти в розмірі 1893,40 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 25 грудня 2013 року об 11.00 год. за адресою: м.Луцьк, вул.
Мельнична, 13. Кінцевий термін прийняття заяв та плата грошових внесків – три 
дні до початку аукціону. З питань подачі документів для участі в аукціоні, роз-
рахунків та для отримання іншої додаткової інформації звертатись у філію “Волин-
ський аукціонний центр” за вищевказаною адресою в робочі дні з 09.00.год. до 
17.00. год., тел. для довідок: (0332) 244-188, 242-065. Ознайомитися з об’єктом про-
дажу можна в робочі дні з 09.00.год. до 18.00. год. за місцем його знаходження .

Кур’єр Діда Мороза !

Ви хочете приємно здивувати своїх 
рідних та знайомих на свято Святого 
Миколая, Різдвяні свята та Новий рік! 
В період з 18.12.2012р. по 20.01.2013р. 
Дід Мороз та Снігуронька за доступними 
цінами доставлять до Вашої оселі, офісу 
поштові відправлення, речі подарунко-
вого характеру, подарунки, тощо.
Дану послугу можна замовити по тел.: 
(0332) 24-32-55 – 0674435981  дільниця 
“Кур’єрської доставки” у м. Луцьку: за 
адресою: вул. Кривий Вал, 19 або в 
дільниці кур’єрської доставки Вашого 
району.

Волинська дирекція УДППЗ «Укрпошта»


