
Нерухомість

Продам

  Однокімн.кв., великогабаритну 60 
кв.м, переплановану під двокімн.кв., 
1-й поверх, кухня-студія, автономне 
опалення, ремонт, меблі. (099) 
2730604, власник

  Двокімн.кв., 33-й квартал, 49 кв.м, 
5/9-пов. цегл. буд. (093) 0270175; 
(099) 4431808

  Двокімн.кв., вул.Гірна, 3/5-пов. 
цегл. буд. (098) 2422858

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

  Луцьк, р-н вул.Шевченка, старий 
будинок, потребує ремонту, є газ, 
вода, туалет, земельна ділянка 
0.03га, Терміново. (066) 3716207, 
Людмила

  Ківерці, будинок 8х9м, 2 кімнати, 
кухня, газ, автономне опалення, 
септик, зроблено ремонт, літня 
кухня, сад, земельна ділянка 0.06га. 
Терміново. Можливий обмін на 
житло у Луцьку. (098) 7456970

 Жабка, будинок-тимчасівку, при-
ватна власність поруч березовий 
ліс, 0.30га землі, є світло, вода, за 
50м газ, територія огороджена, 
фруктові дерева, від власника, 
агентствам прошу не турбувати. 
Можливий обмін на двокімн.кв., з 
доплатою.  (050) 1411577

  Луцьк, вул.Франка, будинок 4 
кімнати + тимчасівка, гараж, 2 хліви, 
ділянка 0.05га, приватизована, 2 
входи, можна на 2 сім'ї, 437000грн 
або 2 кімнати 235000грн, тимчасівка 
153000грн, 1-кімната 153000грн. 
Можливий обмін. (0332) 243749; 
(066) 6283386

  Прилуцьке, будинок новобудову, 
євроремонт, світло, газ, вода, зе-
мельна ділянка 0.18га, паркан, сад, 
від власника, 920000грн. (050) 
3782371

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

  Забороль, земельну ділянку 
0.10га, рівна, поруч ліс, 350м від тра-
си, асфальтований доїзд, на ділянці 
світло, власник. (098) 4252187

 ПІДГАЙЦІ, ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ 
0.12ГА, КОМУНІКАЦІЇ ПОРУЧ, 
ПОРЯД НОВОБУДОВИ, ХОРОШИЙ 
ДОЇЗД. (067) 7517738; (066) 
0073374

  Рованці, поблизу АЗС, земельну 
ділянку 0.10га, під забудову. (095) 
3025877 

  Контейнер на ринку "Завокзаль-
ний", сектор Б. (066) 3688838

  Терміново у зв'язку з виїздом за 
кордон, діючий магазин 40 кв.м, 
під одяг, техніку, меблі на ринку 
"Центральний", є світло, бруківка, 
накриття, 55000грн. (099) 3161531

Куплю

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

Здам

  Здам кімнату для молодої жінки 
чи двох дівчат, без шкідливих зви-
чок, 800грн. (091) 9908834; (050) 
2558518

  Здам. Однокімн.кв., 40-а квартал, 
частково вмебльована. (0332) 
283143

  Візьму на квартиру порядну 
дівчину, на підселення, р-н авто-
станції №1, по вул.Кравчука. (096) 
6394430

  Здам кімнату в гуртожитку, в 
р-ні Київського майдану. (096) 
4633848; (050) 6748581

В оренду виробничо-складські 
приміщення площею 100-700 
кв.м. Бокси для ремонту авто-

мобілів. Зручне місце розташу-
вання, охорона, ціна від 7грн/

кв.м.  (050) 3782022

В оренду  офісні приміщення, 
у м.Луцьку по вул.Потебні по-
руч складу "Делівері" та ТНТ. Є  

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

Зніму

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

Послуги

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

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

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

  Послуги евакуатором, буром; 
розчищення снігових заметів та ви-
везення снігу. Послуги "бобкетом", 
розгортаємо щебінь, навантажу-
ємо землю, розвантажуємо цеглу, 
бруківку. Земельні роботи.  (050) 
8483994

Кредитуємо підприємців. Для 
пенсіонерів пільгові умови. Ліц. 

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

8817173

Ремонт пральних машин-авто-
матів: "Сіменс", "Бош", "Індезіт", 

"Арістон", "Кайзер", "Ханса", 
"Ардо", LG, "Самсунг", "Занусі", 

"Електролюкс", AEG та ін. на 
дому, гарантія. Продаж за-

пчастин. (099) 0273489; (095) 
3507374

Супутникове телебачення. Про-
даж, гарантія, сервісне обслу-

говування. Послуги електрика. 
Продаж, монтаж кондиціонерів. 
(0332) 285556; (066) 1980828

Усунення засмічень, видалення 
жиру, бруду та нальоту. Гарантія 

якості. (050) 7360805; (096) 
4996132

Автомото

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

  Продам. ВАЗ-2104 1991р., черво-
ний, двигун 3-ка, ціна за домовле-
ністю. (099) 7074221 

Преспідбирачі, комбайни зер-
нозбиральні та ін. с/г техніку та 
запчастини. Асортимент товару 
на сайті: www.fermeragro.com.

ua. (0332) 767912 (Луцьк); 
(066) 3542104; (066) 5281360

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

  Продам. Трактор Т-40 АМ, Т-25, у 
доброму стані. Запчастини до трак-
тора Т-40, Т-25. Покришки для між-
рядного 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-25, у м.Луцьку. 
(050) 1669111

Будівництво

  Продам. Відсів, щебінь різних 
фракцій, пісок дрібний та крупний, 
цегла біла та червона, глина, керам-
зит, чорнозем, торфокрихту, дрова, 
вугілля. Вивіз сміття та снігу. (050) 
1566665; (067) 3618487

  Продам. Вироби з бляхи: вітрові, 
підвіконня, ковпаки на стовпці, 
парапети, короби вентиляції, різно-
го кольору. (097) 9413869; (095) 
7075945

 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

(097) 3075038, Олександр

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

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

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

 ПРОДАМ. МЕТАЛОЧЕРЕПИ-
ЦЮ, ПРОФНАСТИЛ, "RUUKKI 
FINNERA", "SYPER KATEPAL", ПО-
ВНА КОМПЛЕКТАЦІЯ ДАХУ. ЗАМІ-
РИ ТА ДОСТАВКА БЕЗКОШТОВНО. 
(096) 9035429; (096) 8990250

Французькі натяжні СТЕЛІ від 
економних до розкішних, екс-

клюзивна комбінація кольорів, 
якісний фотодрук, встанов-

лення будь-яких світильників, 
стельових карнизів та поклейка 

плінтусів. Стелями можна пи-
шатися.  (0332) 269182; (066) 

5922882; (097) 6808868

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

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

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

3781732, (050)4380766

 (099) 7401095; (097) 8544994

  Поклейка шпалер від 7грн/кв.м, 
вкладання ламінату від 15грн/кв.м, 
виконання робіт з гіпсокартонними 
конструкціями від 25грн/кв.м та ін. 
(095) 7416208

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

  Ремонтні та оздоблювальні робо-
ти: гіпсокартон, плитка, шпаклівка, 
підлоги, декоративні штукатурки і 
пано, муровані кухні та ін. (0332) 
286683; (050) 5642645

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

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

  Заміна труб, лічильників, унітазів, 
умивальників, радіаторів, монтаж 
опалення, котлів, колонок, бойлерів, 
каналізація, тепла підлога, водо-
провід, якість вища за ціну. Ліц.АА 
№068300 24.04.04р., ВОДА. (0332) 
231510; (050) 9071397

Шпаклюю стіни та стелі. 
Вкладання керамічної плитки. 
(067) 9818598; (066) 6245694

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

Утеплюємо дахи, горища 
мінватою, укріплення дахів, 

підшивка дошками, дерев'яною 
вагонкою та ін. (нова технологія 
утеплення без конденсату, 100% 

тепловіддачі). (050) 7628395

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

  Візьму на роботу продавців у 
продовольчий магазин, обов'язково 
знання касового апарата та досвід 
роботи. (050) 6743347; (099) 
0250309

  Потрібен продавець у продукто-
вий магазин, робота по тижнях, з/п 
1800грн. (050) 6635653

 ФІРМА ВІЗЬМЕ НА РОБОТУ 
ЕКСПЕДИТОРА, ПРОДОВОЛЬЧА 
ГРУПА ТОВАРІВ, З/П ВІД 1800ГРН. 
(067) 1643050

  Візьму на роботу помічницю 
для допомоги по господарству, 
з освітою вчительки, кухаря або 
медпрацівниці. Потрібен сантехнік, 
столяр, водій. (091) 9908834; (050) 
2558518

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

  Страхова компанія "WONA" наби-
рає експертів, менеджерів по роботі 
з клієнтами та страхових агентів, з/п 
від 2745грн. (095) 8671822; (098) 
3088099

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

Потрібні на роботу зварюваль-
ники 4-5го розряду. (066) 

0289175

  Потрібні кухарі, офіціанти. 
(0332) 757565; (066) 8709333; (066) 
8709399

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

  Потрібні на роботу: бармен, адмі-
ністратор, офіціанти та посудомий-
ниця, з досвідом роботи. (0332) 
255298; (095) 4580758

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

  Сезонна робота: збір спаржи, 
полуниці, огірків, проживання та 
харчування за рахунок роботодав-
ця, наявність закордонного паспор-
ту. (096) 0848454; (093) 5336200; 
(099) 0278579

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

  Візьму на роботу дві швачки для 
пошиття взуття. Можливе навчання, 
зарплата висока. (050) 9049114

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

Фермер

  Продам. Корову тільну та телицю 
1 рік, ціна за домовленістю. (066) 
4640509; (096) 7510251

  Віддам вівчарку 8 місяців, чисто-
кровного хлопчика, вихованого, у 
відповідальні руки. (098) 9871424; 
(098) 9871425

  Продам. Цуценят німецької ві-
чарки, віком 5місяців та 1 місяць. 
(066) 1616670

  Продам. Капусту, моркву товарну 
та моркву на корм. (095) 5599992; 
(097) 5455553

  Продам. Зерно пшениці, ячменю, 
вівса, кукурудзи, дерть, висівки. 
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

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

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

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

Різне

  Продам. Спальний гарнітур "Екс-
таза", Біла Церква. (095) 1450026; 
(050) 9508347

  Продам. Дублянку жіночу, 
розм.48; шубу жіночу з фредки, 
1200грн, розм.58. довгу; старі меблі: 
шафу, стіл, трюмо, люстру, крісло. 
(091) 9908834; (050) 2558518

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

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

  Продам. Матрац протипролеж-
невий, у хорошому стані; пелюш-
ку-клейонку на ліжко, 90х180см, 2 
упаковки. (050) 9040897

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
Волинського аукціонного центру про оголошення конкурсу 

з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до 
проведення незалежної оцінки майна, що належить Управлінню

Служби безпеки України у Волинській області.
Назва об’єктів:

1. Автомобіль ВАЗ 21053, 1999 р.в., реєстраціний № 00116ВК.
2. Автомобіль ВАЗ 21061, 1999 р.в., реєстраціний № 00158ВК.
3. Автомобіль ВАЗ 2107, 2002 р.в., реєстраціний № 01920ВК.
4. Автомобіль БМВ 525, 1992 р.в., реєстраціний № 00038ВК.
5. Автомобіль Форд Транзит, 1994 р.в., реєстраціний № АС0549АІ.
6. Автомобіль Нісан Патрол, 1988 р.в., реєстраціний № 00306ВК.
7. Автомобіль ВАЗ 2107, 2001 р.в., реєстраціний № ВС1606ВТ.
8. Автомобіль УАЗ 31512, 1995 р.в., реєстраціний № 03-80 ВНВ.

Балансоутримувач: Управління Служби безпеки України у Волинській області.
Код ЄДРПОУ 20001487. Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єктів з 
метою їх відчуження шляхом продажу на аукціоні. Конкурс відбудеться 06.02.14р. 
об 11 год. за адресою: м.Луцьк, вул.Мельнична, 13.  Кінцевий термін подання до-
кументів: 30.01.14р. Конкурсна документація подається в запечатаному конверті 
з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. Перелік документів, 
необхідних для участі в конкурсі, можна отримати за вищевказаною адресою. 
Телефон для довідок (0332) 24-41-88, 24-20-65.


