
Нерухомість 

Продам

  Трикімн.кв., р-н ЛПЗ, 5/5-пов. 
цегл. буд., 61.7 кв.м, 2 балкони, є 
підвал. (093) 7394992

  Луцьк, вул.Ківерцівська, 
будинок на два входи, земельна 
ділянка 0.10га, від власника, 
без посередників. Можливий 
обмін, розгляну варіанти. (050) 
7306415, Світлана; (095) 3478699, 
Євгенія

  Луцьк, вул.Франка, будинок 
4 кімнати + тимчасівка, гараж, 
2 хліви, ділянка 0.05га, при-
ватизована, 2 входи, можна на 
2 сім'ї, 439000грн або 2 кімнати 
239000грн, тимчасівка 155000грн, 
1-кімната 155000грн. Можливий 
обмін. (0332) 243749; (066) 
6283386

  Прилуцьке, будинок новобудо-
ву, євроремонт, світло, газ, вода, 
земельна ділянка 0.18га, паркан, 
сад, від власника, 920000грн. 
(050) 3782371

 Масив Озерце, дачну ділянку 
площею 0.12га. (050) 2114854

  Забороль, земельну 
ділянку0.10га, рівна, поруч ліс, 
350м від траси, асфальтований 
доїзд, на ділянці світло, власник. 
(098) 4252187

  Ягодин, Любомльського р-ну, 
земельну ділянку 0.25га, під за-
будову, усі документи, прикор-
донна зона (власнику безвізовий 
в'їзд в Польщу), недорого. (093) 
4350776

  Дачу, земельна ділянка 0.07га, є 
заїзд з вул.Дубнівської та Рівнен-
ської, є будинок цегляний, сарай 
цегляний, хороший сад, вода, 
світло. (066) 3592433

  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

  Дачний масив Боголюби, прива-
тизовану земельну ділянку 0.06га, 
1.5км від лісу та зупинки по трасі 
Луцьк-Торчин, є вода, електри-
ка, сарайчик, фруктові дерева. 
(067) 2514930; (066) 3670162

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

  Продам. Контейнер на ринку 
"Завокзальний", сектор Б. (066) 
3688838

Куплю

  Куплю двокімн.кв. від власника 
без посередників, 2-6-й поверх, 
в районі 33-го, 40-го кварталів, 
просп.Відродження, бажано з 
ремонтом. (068) 8751867; (093) 
4369012

  Куплю. Однокімн.кв. або 
двокімн.кв., не "хрущовку", крім 
панельних будинків, можна без 
ремонту, без посередників, до 
250000грн. (066) 4320806

Здам

  Візьму на квартиру сім'ю або 
трьох дівчат бажано працюючих, 
р-н Львівської, є всі вигоди, ре-
монт, меблі, лічильники, передо-
плата за 2 місяці. (050) 9107372

  Здам. Однокімн.кв., подобово, 
потижнево, погодинно, по вул.
Московській. (099) 2754297; 
(098) 2306932

  Візьму на квартиру жінку або 
двох дівчат, що не палять, поблизу 
кінотеатру "Промінь", є безліміт-
ний Інтернет, 800грн. (0332) 
243749

  Здам в оренду кімнату 16 кв.м, в 
офісному приміщення, по просп.
Соборності. (095) 4225657; (097) 
0433942

  Здам. Кімнату без господарів 
для дівчини, район просп.Молоді. 
(066) 0513243; (063) 3387202

В оренду  офісні приміщення, у 
м.Луцьку по вул.Потебні поруч 
зі складом "Делівері" та ТНТ. Є  

велика автостоянка, охорона та 
комунікації, зроблений ремонт. 
(0332) 260797; (050) 3397002

Зніму

  Зніму. Кімнату в гуртожитку. 
(097) 8538313

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

Послуги

  Ремонт телевізорів, встанов-
лення кольору та звуку, заміна 
кінескопу, гарантія, виїзд до 
замовника. (098) 3770120; (050) 
8887903

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

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

  Вантажні перевезення а/м Ка-
мАЗ, самоскид, в/п 10-12т. (099) 
6182657; (097) 3476906

  Послуги евакуатором, буром; 
розчищення снігових заметів 
та вивезення снігу. Послуги 
"бобкетом", розгортаємо щебінь, 
навантажуємо землю, розванта-
жуємо цеглу, бруківку. Земельні 
роботи.  (050) 8483994

  Репетиторство з англійської 
мови. Можливий виїзд до учня. 
(0332) 243749

  Ремонт телевізорів, виїзд до 
замовника. (097) 3304802

Супутниковий двосторонній Інтер-
нет. Працює навіть там, де нема 
покриття сотової мережі. Виїзд 

по області. (099) 2054070; (093) 
5547606

Кредитуємо підприємців. Для 
пенсіонерів пільгові умови. Ліц. 

№222 від 17.10.2011р., НБУ. (097) 
8055414; (066) 7561018; (095) 

8817173

Усунення засмічень, видалення 
жиру, бруду та нальоту. Гарантія 

якості. (050) 7360805; (096) 
4996132

  Встановлення OC Windows, роз-
блокування комп'ютера, пакету 
програм, драйверів, оптимізація 
та налаштування роботи ПК. 
Підключення до мережі Інтернет. 
Можливість виїзду до клієнта 
(на село), без вихідних. (095) 
6697961

Автомото

  Куплю легковий а/м на Україн-
ській реєстрації, можна в неробо-
чому стані. (095) 4937864

  Продам. ВАЗ-2104 1991р., 
червоний, двигун 3-ка, ціна за до-
мовленістю. (099) 7074221 

  Продам. Мерседес-Віто 2005р., 
пасажирський, все крім конди-
ціонера. (067) 6977539; (066) 
7728551

  Продам. Шкода-Феліція 1997р., 
бензин-газ, 38000грн, торг. (096) 
8258558

  Продам. КамАЗ, самоскид "Кол-
госпник", відмінний стан. (099) 
6182657; (097) 3476906

  Продам. Копачку дворядну 
"Агромет" (Польща), перебра-
ну, готову до роботи. (050) 
8689374; (098) 6474580

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

  Продам. Комбайни, трактори, 
преси, саджалки та ін. с/г техніку 
з Польщі. Продам. Комбайн 
зернозбиральний "Вольво-830", 
жатка 2.7м, у хорошому стані, 
свіжопригнаний. (099) 0834091; 
(067) 1253737

  Продам. Косарку кінну з на-
вісним до трактора; віялку та 
молотарку, електричні. Метале-
вий гараж.  (067) 6977539; (066) 
7728551

  Продам. КрАЗ-250 гідромані-
пулятор 1985р., турбонаддув, 
120000грн, торг. (050) 5618008

  Продам. ВАЗ-2121 "Ниву" 
1977р., бежевий, у хорошому 
стані, на ходу, 12000грн. (068) 
8703108

  Продам. Трактор Т-40 АМ, Т-25, 
у доброму стані. Запчастини до 
трактора Т-40, Т-25. Покришки 
для міжрядного обробітку 9.5х42. 
Двигуни Д-21, Д-144. Причепи до 
тракторів 2ПТС-4, 2ПТС-3, 1ПТС-2. 
Запчастини до причепів. Борони 
важкі. (095) 3555530;  (067) 
7229915

  Продам. Трактор Т-40 та за-
пчастини до Т-40 + КПП в зборі + 
кран-маніпулятор гідравлічний + 
простий та ведучий міст, 2ПТС-4. 
(095) 4062800

Будівництво

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

 ЦЕГЛА ЧЕРВОНА ТА БІЛА, ПІ-
СОК, ЩЕБІНЬ, ВІДСІВ, КЕРАМЗИТ, 
ТОРФОБРИКЕТ, ДРОВА, ТОРФО-
КРИХТА, ЧОРНОЗЕМ, ГРУНТ НА 
ВИМОСТКУ. ВИВІЗ БУДІВЕЛЬНО-
ГО СМІТТЯ. (095) 5355663; (097) 
7516430

  Продам. Бетонні соги для кана-
лізацій, розм.3.2х3.2м, вис.1.1м. 
(095) 9232444

  Продам. Вироби з бляхи: вітро-
ві, підвіконня, ковпаки на стовпці, 
парапети, короби вентиляції, 
різного кольору. (097) 9413869; 
(095) 7075945 

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

3781732, (050)4380766

  СВЕРДЛОВИНИ НА ВОДУ. ОБ-
СЛУГОВУВАННЯ. ПРИЯМКИ, НА-
СОСИ, ВОДА "ПІД КЛЮЧ". ЯКІСТЬ 
ГАРАНТУЮ. (095) 5755705

  СВЕРДЛОВИНИ НА ВОДУ. 
ШВИДКО ТА ЯКІСНО. (096) 
3918453

  Виконуємо внутрішні ремонтно-
оздоблювальні роботи: гіпсокар-
тон, плитка, ламінат та ін. (095) 
1854343

 Шпаклюю стелі, стіни, відкоси, 
клею шпалери. (0332) 252391; 
(067) 1259857

  Євроремонти: шпаклювання, 
стяжка, плитка  та ін. роботи 
(0332) 738107; (095) 4944862

  Циклювання (шліфування) 
підлоги, плоскошліфувальною та 
барабанною машинами, вкладан-
ня паркету, дошки, ламінату; ла-
кування та шпаклювання. (066) 
1668415; (067) 8043815

 ЦИКЛЮВАННЯ ПАРКЕТУ, 
БЕЗ ПИЛУ, ВІД МЕРЕЖІ 220В, 
ШПАКЛЮВАННЯ, ЛАКУВАННЯ, 
ВКЛАДАННЯ ЛАМІНАТУ. (0332) 
729024; (063) 9927346; (099) 
4621778

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; (067) 
8100781

  Усім бажаючим оволодіти 
професією столяра пропонуємо 
навчання з гарантованим подаль-
шим працевлаштуванням. Довідки 
у відділі кадрів ТзОВ"Ніколь". 
(0332) 722934, 10.00-17.00

  На роботу потрібні охоронни-
ки, з досвідом роботи. (050) 
0723881; (097) 3317536

  ВІЗЬМУ НА РОБОТУ ВОДІЯ З 
ВЛАСНИМ ЛЕГКОВИМ А/М ДЛЯ 
ПОЇЗДОК ПО РЕГІОНАХ, РОЗХІД 
ПАЛИВА ДО 7Л, З/П ВІД 4000-
5000ГРН + ВІДРЯДНІ. (099) 
4806347

  ВІЗЬМУ НА РОБОТУ ЕКСПЕДИ-
ТОРА ДЛЯ ПОЇЗДОК ПО РЕГІО-
НАХ, З/П ВІД 2000ГРН + ВІДРЯДНІ 
+ ПРОЖИВАННЯ. (099) 4806347; 
(096) 7968366

На виробництво потрібен 
зварювальник. (068) 9908468, 
9.00-18.00, понеділок-п'ятниця

  Потрібен продавець у ЦУМ, ТЦ 
"Луцьк". (050) 6891400

  ВІЗЬМУ НА РОБОТУ АДМІНІ-
СТРАТОРА НА ТЕЛЕФОН ДЛЯ РО-
БОТИ З КЛІЄНТАМИ, З/П ВІД 2200 
ДО 2800ГРН. (099) 4806347; 
(096) 7968366

  ВІЗЬМУ НА РОБОТУ ЛЮДЕЙ 
В ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР, ДЛЯ 
ГАСТРОЛЕЙ ПО УКРАЇНІ, З/П 2800-
3500ГРН + ВІДРЯДНІ. (099) 
4806347; (096) 7968366

  На роботу потрібні швачки та 
прасувальники. (0332) 723780; 
(066) 5286167; (097) 8940851

Бізнес-пропозиція для тих, хто 
мріє про фінансову свободу 

та власний бізнес від компанії 
"Forever living Produkts". Запис 
на інформаційну зустріч за те-

лефоном. (050) 6950787; (098) 
4607538, Олена

  Робота! Відкриваємо новий 
філіал, набираємо персонал, є 
можливість кар'єрного росту, 
зарплата від 2600грн. (0332) 
292135; (050) 5460008

  Сезонна робота: збір спаржи, 
полуниці, огірків, проживання та 
харчування за рахунок робото-
давця, наявність закордонного 
паспорту. (096) 0848454; (093) 
5336200; (099) 0278579

  ВІЗЬМУ НА РОБОТУ ВОДІЯ 
З ВЛАСНИМ А/М, В/П ВІД 2.5Т, 
ДВОКАТКОВИЙ, ДЛЯ ПОСТІЙНИХ 
АБО ОДНОРАЗОВИХ ПОЇЗДОК ПО 
УКРАЇНІ, З/П 900ГРН ЗА ПОЇЗДКУ 
+ ПАЛЬНЕ. (067) 6741243; (066) 
4354539, РУСЛАН

  ВІЗЬМУ НА РОБОТУ ВОДІЯ-ЕКС-
ПЕДИТОРА З ВЛАСНИМ А/М, В/П 
ДО 1.5Т, ДЛЯ РОЗВОЗКИ ПРО-
ДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ ПО МІСТУ, 
ГРАФІК ПОНЕДІЛОК-СУБОТА, 
8.00-15.00, З/П 3000-3500ГРН + 
ПАЛЬНЕ. (067) 6741243; (066) 
4354539, РУСЛАН

  Робота для студентів. Повна 
зайнятість, а також є можливість 
кар'єрного росту. (095) 8671822; 
(098) 3088099

  Потрібні на роботу флористи, 
територія ТЦ "Гостинець". (066) 
6684129; (050) 1583551

  ВІЗЬМУ НА РОБОТУ ВОДІЯ-
ДАЛЕКОБІЙНИКА З ДОСВІДОМ 
РОБОТИ. (050) 6775800

  Пропоную роботу прибираль-
ниці. (095) 2608391

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

  Потрібні на роботу: бармен, 
адміністратор, офіціанти та по-
судомийниця, з досвідом роботи. 
(0332) 255298; (095) 4580758

 Шукаю роботу продавця на 
ринку, промтовари, жінка, 38 ро-
ків, без шкідливих звичок. (097) 
8538313

Фермер

  Куплю зерно. Тварин живою ва-
гою: голуби, нутрії, фредки, кролі 
та ін. (0332) 243749

  Куплю. Картоплю сортову та 
столовий буряк (круглий). (095) 
6282680; (093) 1561181

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

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

  Продам. Зерно пшениці, ячме-
ню, вівса, кукурудзи, дерть, ви-
сівки. Можлива доставка. (0332) 
242165 (Луцьк); (067) 3320831

Продам. Плівку тепличну 4-се-
зонну польського виробництва, 
шир.6, 8, 12м. Бочки пластмасо-

ві, дубові, металеві, 120-220л; 
"куби" 1000л. Свердловини, 

міні-башти, глибинні помпи "під 
ключ". (050) 6709075

  Продам. Ячмінь, овес, редьку 
олійну. (050) 8689374; (098) 
6474580

Різне

  Куплю старі книжки, монети, 
листівки, марки, годинники, кар-
тини та ін. (0332) 243749

Дивани, ліжка, матраци. 
Конструювання та виготовлен-

ня м'яких меблів будь-яких 
розмірів, дизайну та функціо-
нальності. Реставрація м'яких 

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

  Продам. Спальню, Польща, май-
же нову та два односпальні ліжка 
з матрацами, нові, можливий 
продаж окремо. (097) 7111833, 
Валентина; (066) 7728551, Олек-
сандр

  Продам. Циркулярку б/в, стаціо-
нарну. (050) 9553200

  Продам. Пилораму стрічкову 
"Одеса", б/в, в хорошому стані, в 
комплекті заточно-розвідне об-
ладнання. (095) 5968998

  Продам. Шубу жіночу, довгу 
з фредки, 1500грн; дублянку 
розм.48, 600грн. Чоловічий шкі-
ряний плащ, 700грн. Меблі старі: 
шафу, стіл, трюмо, ліжко, крісла. 
(0332) 242749

  Продам. Калоприймачі для 
хворих після операції на прямій 
кишці та новий інвалідний візок. 
(050) 7359454

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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Волинський аукціонний центр проводить аукціон за методом зниження 
ціни 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; покриття – 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 через 20 днів після публіка-
ції інформації за адресою: м.Луцьк, вул.Мельнична, 13. Кінцевий термін прийняття 
заяв та плата грошових внесків – за три дні до початку аукціону. З питань подачі 
документів для участі в аукціоні, розрахунків та для отримання іншої додаткової 
інформації звертатись у філію “Волинський 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 продажу можна в робочі дні з 09.00.год. до 
18.00. год. за місцем його знаходження.


