
Нерухомість

Продам

  Однокімн.кв., 40-й квартал, 9/9-пов. 
пан. буд., 36 кв.м., від власника, без по-
середників. (063) 9537738

  Однокімн.кв., у гуртожитку, заг.пл.23 
кв.м, 33-й квартал, приватизована, 
від власника. (050) 1046763; (067) 
3610107, Олександр

  Трикімн.кв., просп.Волі, 4, 4/4-пов. 
цегл. буд., 70 кв.м, 2 балкони.  (067) 
6979290; (067) 3704718

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

 Жабка, будинок-тимчасівку, приватна 
власність поруч березовий ліс, 0.30га 
землі, є світло, вода, за 50м газ, терито-
рія огороджена, фруктові дерева, від 
власника, агентствам прошу не турбува-
ти. Можливий обмін на двокімн.кв., 
вашою з доплатою  (050) 1411577

  Дерно, 26км від Луцька, будинок 
11х13м, новий, цегляний, всі вигоди, 2 
котли, на газта тверде паливо, є сарай, 
гараж, літня кухня, підвал, земельна ді-
лянка 0.25га, сад, зручний доїзд. (097) 
5273770; (066) 6942533

  Луцьк, терміново, будинок півторапо-
верховий, новобудова 2006р., 340 кв.м, 
вул.Чорновола, р-н "Срібних Лелек", всі 
комунікації в будинку, чорнова стяжка, 
металочерепиця, євровікна, захистні 
ролети, ділянка 0.08га, приватизований. 
Власник.  (099) 3161531

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

  Копачівка, земельну ділянку 0.21га, 
асфальтований доїзд, 200м від центра 
села. Терміново, недорого. (050) 
6710410

  Смт.Торчин, земельну ділянку 0.10га, 
під забудову. (095) 9126692

  Луцьк, на межі вул.Дубнівської та 
с.Підгайці, земельну ділянку 0.143га, 
комунікації поряд, ціна за домовленіс-
тю. (095) 5343783

  Луцьк, поблизу вул.Дубнівської, 
земельну ділянку 0.14га, комунікації 
поряд, ціна за домовленістю. (095) 
5343783

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

  Гірка Полонка, земельну ділянку 
0.06га, під забудову. (050) 1542206

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

Здам

  Однокімн.кв., для сім'ї на тривалий 
термін, просп.Соборності (кафе "Маль-
віна"), кімната з нішею, 20 кв.м, балкон, 
косметичний ремонт (не новий), без 
меблів, холодильник, кабельне TV, 
поруч ринок "Північний, 1700грн + 
комунальні приблизно 350грн. Власник. 
(066) 6222887

  Подобово у Луцьку: одно-, дво-, три-
кімн.кв., в центрі міста, з євроремонтом, 
побутова техніка, WI-FI, кабельне TV, 
недорого. Надаються звітні документи. 
(066) 7288014; (097) 4965043

  У власному будинку зі зручностями, 
в р-ні вул.Дубнівської, здам кімнату для 
порядних працюючих дівчат. (0332) 
248796; (095) 8160816

В оренду виробничо-складські 
приміщення площею 100-700 кв.м. 

Бокси для ремонту автомобілів. 
Зручне місце розташування, охо-
рона, ціна від 7грн/кв.м.  (050) 

3782022

В оренду офісні приміщення, у 
м.Луцьку по вул.Потебні поруч 

складу "Делівері" та ТНТ. Є  велика 
автостоянка, охорона та комуні-

кації, зроблений ремонт. (0332) 
260797; (050) 3397002

Зніму

  Зніму одно- двокімнатну квартиру, 
недорого. (066) 5217336

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

Послуги

  Вантажні перевезення мікроавто-
бусом "Мерседес-Бенц" по Луцьку 
та області, до 2.5т, недорого. (099) 
2578069, Павло

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

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

Виготовляємо: дачні будинки, каркас-
ні бані, кіоски, павільйони, контей-

нери, битовки, буд. вагончикигаражі, 
блок-пости, гаражі та ін. металокон-

струкції. Якісно, надійно, вчасно!!! 
(095) 7699473; (098) 9071417

Усунення засмічень, видалення жиру, 
бруду та нальоту. Гарантія якості. 
(050) 7360805; (096) 4996132

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

Вартість: Кухні від 1850грн/пог.м, 
шафи-купе від 1500грн/пог.м. Договір, 
гарантія. Виїзд дизайнера, розробка 

проекту, доставка, встановлення 
- безкоштовно. Знижка 30% 1.02-

28.02.2014р. (098) 7239028; (099) 
2783674; (093) 8302371

Ремонт пральних машин-автома-
тів: "Сіменс", "Бош", "Індезіт", "Аріс-
тон", "Кайзер", "Ханса", "Ардо", LG, 
"Самсунг", "Занусі", "Електролюкс", 
AEG та ін. на дому, гарантія. Про-
даж запчастин. (099) 0273489; 

(095) 3507374

  Відеозйомка весіль, ювілеїв, презен-
тацій, урочистих подій. Запис DVD, Full 
HD формат, на всіх видах носіїв. Висока 
якість, помірна ціна, досвід роботи 12 
років. Виїзд в межах області. (0332) 
710144; (050) 6635021, Руслан

  Вантажні перевезення мікроавтобу-
сом "Рено-Трафік" по місту, області та 
Україні. (099) 3286427

Кредитуємо підприємців. Для пенсі-
онерів пільгові умови. Ліц. №222 від 
17.10.2011р., НБУ. (097) 8055414; 

(066) 7561018; (095) 8817173

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

Супутникове телебачення. Продаж, 
гарантія, сервісне обслуговування. 

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

1980828

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

Автомото

  Куплю. Автомобіль будь-який на во-
линській реєстрації. Можливі незначні 
пошкодження. (066) 9262989

  Продам. Опель-Кадетт 1985р., хет-
чбек, 1.3л, червоний, ц/з, у хорошому 
стані, 14600грн, торг. (097) 3017755; 
(066) 9489938

  Продам. ВАЗ-21063 1990р., світло-бе-
жевий, сигналізація, 16000грн. (099) 
6429771

 ПРОДАМ. КАМАЗ-5511 З НА-
ПІВПРИЧЕПОМ МАЗ, ТЕРМІНОВО, 
НЕДОРОГО, МОЖЛИВИЙ ПРОДАЖ 
ОКРЕМО. (096) 9491520

  Продам. Запчастини до Т-25 б/в 
коробка з бортовими перехідна ступа, 
гідро бек, колеса з дисками б/в, а також 
нові Т-25, Т-40; колінвали КамАЗ, ЮМЗ, 
Т-25, Т-40. (066) 7892898

 ПРОДАМ. ЗАЗ "СЛАВУТА" 2006Р., 
57000КМ ПРОБІГУ, ТЕРМІНОВО, НЕ-
ДОРОГО. (096) 9491520

  Трактор Т-16 1980р., з документа-
ми, двигун Д-21 після капремонту, 
гідравлічна підвіска, у хорошому стані. 
(050) 5521906, після 18.00

  Продам. Трактор МТЗ-80 1992р., мала 
кабіна, є розкоплектований МТЗ-80, 
двигун Д-240; патрон токарний 300, з 
зворотніми кулачками. Запчастини до 
двигуна Д-240. (099) 7359139; (098) 
5169673

  Продам. Косарки роторні, кінні, гра-
барки, борони, копачки, культиватори, 
плуги, сівалки, обприскувачі, саджалки. 
Комбайни картоплезбиральні "Анна", 
"Болько", "Карлик", "Грімме" та ін.  
(050) 2305189; (098) 0841006

  Продам. Трактор Т-25 1993р., з 
кабіною, у відмінному стані та Т-25 без 
кабіни 1984 та 1990р. Картоплекопачки 
дво-, однорядні, нові та б/в; преспід-
бирачі "Клаас", "Сіпма", "Вельгер" та ін.  
(050) 2305189; (098) 0841006

  Продам. Трактори Т-40 1991р., Т-25 
1988р.; МТЗ-80 1991, 1994р.; запчастини 
б/в: МАЗ, КамАЗ, ЮМЗ. (067) 3609149; 
(050) 9936211

  Продам. Трактор Т-25, у м.Луцьку. 
(050) 1669111; (096) 1399028

Комбайни зернозбиральні, карто-
плезбиральні, прес-підбирачі, 

картоплекопачки, трактори, косарки 
та інша техніка. (067) 3910253; (066) 

8701542 

  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. 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 навантажувач на навіску до 
трактора МТЗ, ЮМЗ, висота підйому 
3.2м, в/п 3т, можна використовувати 
для сипучих матеріалів (вугілля, пісок, 
щебінь). (097) 4975300 

Преспідбирачі, комбайни зерноз-
биральні та ін. с/г техніку та запчас-

тини. Асортимент товару на сайті: 
www.fermeragro.com.ua. (0332) 

767912 (Луцьк); (066) 3542104; (066) 
5281360

Будівництво

(097) 3075038, Олександр

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

  Продам. Вироби з бляхи: вітрові, під-
віконня, 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

 ПРОДАМ. МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЮ, 
ПРОФНАСТИЛ, "RUUKKI FINNERA", 
"SYPER KATEPAL", ПОВНА КОМПЛЕК-
ТАЦІЯ ДАХУ. ЗАМІРИ ТА ДОСТАВКА 
БЕЗКОШТОВНО. (096) 9035429; 
(096) 8990250

РАКУШНЯК КРИМСЬКИЙ. Блоки з 
ракушняку (Крим). Висока якість. 

Міцні, рівні, відбірні. Ціна від 
виробника. Доставка. (068) 

1659117; (063) 3102170

 ЦЕГЛА ЧЕРВОНА ТА БІЛА, ПІСОК, 
ЩЕБІНЬ, ВІДСІВ, КЕРАМЗИТ, ТОР-
ФОБРИКЕТ, ДРОВА, ТОРФОКРИХТА, 
ЧОРНОЗЕМ, ГРУНТ НА ВИМОСТКУ. 
ВИВІЗ БУДІВЕЛЬНОГО СМІТТЯ. 
(095) 5355663; (097) 7516430

  Продам. Металочерепицю, метало-
профіль, комплектуючі різних країн-ви-
робників, широкий вибір, низькі ціни. 
Заміри, кошторис, доставка безкоштов-
на. (050) 7015157; (068) 0274679

Французькі натяжні СТЕЛІ від 
економних до розкішних, ексклю-

зивна комбінація кольорів, якісний 
фотодрук, встановлення будь-яких 

світильників, стельових карнизів 
та поклейка плінтусів. Стелями 

можна пишатися.  (0332) 269182; 
(066) 5922882; (097) 6808868

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

ПІНОБЛОКИ ТА ГАЗОБЛОКИ вироб-
ник: Білорусь, Обухів, Бровари; це-
гла жовто-піщаного та червоного 
кольору, Білорусь, м.Мінськ, з до-
ставкою. (03366) 93818 (Ратно); 

(097) 7171691; (099) 3627425

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

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

  ВИКОНУЄМО РЕМОНТНО-ОЗДО-
БЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ: ГІПСОКАРТОН, 
ШПАКЛЮВАННЯ, ФАРБУВАННЯ, 
ПЛИТКА, ЛАМІНАТ, ВАГОНКА ТА 
ІН., ПОСЛУГИ САНТЕХНІКА ТА 
ЕЛЕКТРИКА, ОПЕРАТИВНО, ЯКІСНО, 
ДОСТУПНО. (099) 2759777; (067) 
1751116

  Надаємо послуги з монтажу гіпсокар-
тону, шпаклівка, фарбування, гарантія. 
(095) 7079291

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

  Бригада будівельників виконує 
внутрішні роботи: плитка, декоративні 
штукатурки, конструкції з гіпсокартону, 
вкладання ламінату, паркетної дошки та 
ін. Якість гарантуємо. (066) 5283354, 
Олександр

 ЦИКЛЮВАННЯ, ШПАКЛЮВАННЯ, 
ЛАКУВАННЯ ПАРКЕТУ ТА ФАРБОВА-
НИХ ДОШОК НОВИМИ БАРАБАННИ-
МИ ТА ДИСКОВИМИ МАШИНАМИ. 
(0332) 293990; (099) 6427274

  Виготовлення євродерев'яних вікон 
та балконних рам (зі склом, склопакета-
ми), обшивання вагонкою, якісно, недо-
рого. (095) 8975952; (096) 9690596

  Свердловини на воду, насоси, об-
слуговування. (067) 3326421; (050) 
2742458

  Євроремонт: лицювання плиткою, 
підмуровування ванн, стяжка, штука-
турка, шпаклювання, гіпсокартон та ін. 
(099) 3273653

Всі види ремонтно-будівельних 
робіт, зовнішніх та внутрішніх: 

євроремонт, косметичний, "еко-
ном" або люкс, плитка сантехніка, 

утеплення фасадів, вкладання 
каменю, художні роботи. Вантажні 
перевезення а/м до 2-х тон, послу-

ги вантажників. (066) 6286781

Робота

Працівники на збір яблук, по-
мідорів, огірків, грибів, парники, 

теплиці, м'ясний цех, ферми, буді-
вельники, с/г робітники, догляд за 

садом, з/п висока, житло, харчу-
вання, візова підтримка надається, 
наявність закорд. паспорту. (095) 

5566113; (067) 8100781

  Робота в дома, неважка та цікава 
(обробка кореспонденції), від ПП 
"Новація", з/п 2500грн/місяць. Регіон, 
стать, вік, будь-які. Від Вас: два конверти 
на адресу: 87502, Маріуполь Донецької 
обл., а/я 2075. Інформацію надсилаємо 
безкоштовно! e-mail: novaship@list.ru.
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Будь красивою цілий рік!

Солярій 1 грн/ 1 хв
Якщо ви бажаєте, бути при-
вабливою цілий рік, вам 
обов’язково потрібно завітати 
в солярій, що знаходиться за 
адресою: м. Луцьк, проспект 
Перемоги, 15 (приміщення 
«Західінкомбанку», перший 
поверх). Послуги надає 
спеціаліст вищої кваліфікації. 
При бажанні можна замовити 
якісний манікюр.

Пред’явнику даного купона - знижка 40%.
(050) 37-86-600

Волинський аукціонний центр проводить аукціон з продажу майна зі зни-
женням початкової ціни на 30%:

лот І – автомобіль ВАЗ 210990, 2006 р.в. , реєстраційний № АС 0058 АЕ. 
Об’єм двигуна – 1499 см3, пробіг – 145986 км, колір – синій, тип – легковий седан.
Первісна вартість – 41475,00 грн., сума зносу – 41478,00 грн., залишкова вартість  
– 0,00 грн. Технічний стан КТЗ: автомобіль у задовільному стані. Наявні корозійні 
пошкодження кузова, присутні ознаки відновлювальних лакофорбних робіт. 
Салон транспортного засобу у занедбаному стані. Початкова ціна – 21117,00 грн. 
з врахуванням ПДВ. Балансоутримувач: Управління фінансів Шацької РДА Волин-
ської області.  Код ЄДРПОУ – 20124313. Грошові кошти в розмірі 2111,70 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 від-
будеться через 15  робочих днів після публікації інформації за адресою: м.Луцьк, 
вул.Мельнична, 13. Кінцевий термін прийняття заяв та плата грошових внесків 
– за три робочі дні до початку аукціону. Заяви на участь в аукціоні приймаються 
у робочі дні з 9.00 до 17.00 за адресою: м.Луцьк, вул.Мельнична, 13, тел. для до-
відок: (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 — КП „Луцькмістобуд”, код ЄДРПОУ – 34649165 .

лот І – тахеометр Total Station TCR407, 2004 р.в.
Зовнішній стан характеризується як задовільний. Часткове пошкодження 
елементів корпусу, аккумуляторні батареї несправні, відсутні електрошнури для 
заряджання, зарядний пристрій не працює, частково пошкоджений корпус. 
Початкова ціна – 32704,80 грн. з врахуванням ПДВ.
лот II – відбивач  однопризмений GPR111, 2007 р.в.  
Зовнішній стан характеризується як задовільний. Часткове знищення фарбового 
покриття корпусу, елементи тріщин відбиваючого пристрою. 
Початкова ціна – 1166,40 грн. з врахуванням ПДВ.
лот ІII – вішка телескопічна GLS114, 2007 р.в. 
Зовнішній стан характеризується як незадовільний. Часткове знищення фарбово-
го покриття, відсутній рівень, елементи корозії, відсутні кріпильні болти. 
Початкова ціна – 940,20 грн. з врахуванням ПДВ.
лот IV – нівелір НИК-2, 2007 р.в. 
Зовнішній стан характеризується як задовільний. Часткове знищення фарбового 
покриття корпусу, установочні гвинти вийшли з ладу. 
Початкова ціна – 2101,70 грн. з врахуванням ПДВ.
лот V – штатив ШР-140, 2007 р.в.  
Зовнішній стан характеризується як незадовільний. Часткове знищення фарбово-
го покриття, елементи корозії, відсутні кріпильні болти. 
Початкова ціна – 374,40 грн. з врахуванням ПДВ.
лот VІ – рейка геодезична РН-3-3000 СП, 2007 р.в. 
Зовнішній стан характеризується як незадовільний. Часткове знищення фарбово-
го покриття, елементи корозії, відсутні кріпильні болти. 
Початкова ціна – 216,00 грн. з врахуванням ПДВ.
лот VІІ – штатив PFW5B-R, 2007 р.в.
Зовнішній стан характеризується як незадовільний. Часткове знищення фарбово-
го покриття, елементи корозії, відсутні кріпильні болти. 
Початкова ціна – 1375,20 грн. з врахуванням ПДВ.
лот VIII – автомобіль Пежо Партнер, 2003 р.в., реєстраційний № АС 2251 ВС.
Об’єм двигуна – 1868 см3, пробіг – 184853 км, колір – жовтий, тип – легковий 
вантажопасажирський.
Первісна вартість – 62075,80 грн., сума зносу – 22761,20 грн., залишкова вартість  
– 39314,60 грн.
Технічний стан КТЗ: автомобіль перебуває у задовільному стані. Двигун (дизель) 
в справному стані, не потребує ремонту, потьокі масла, рульове управління – по-
требує ремонту підсилювач керма та рульова рейка, задня підвіска – потребує ре-
монту, кузов – незначні дефекти, пошкодження, не працює ручка дверей, потре-
бує ремонту, салон – незначне зношення обшивки сидінь, незначні пошкодження 
деталей обшивки дверей, відсутня обшивка салону (будки), електрообладнання 
– потребує заміни електроламп, акумуляторна батарея потребує зарядки, 
гальмівна система – потребує заміни гальмівної рідини, покришки коліс – знос 
протектора шин. В автомобілі установлені центральний замок та сигналізація.
 Початкова ціна – 66258,00 грн. з врахуванням ПДВ.
Грошові кошти в розмірі 3270,48 грн. (лот №1), 116,64 грн. (лот №2), 94,02 грн. (лот 
№3), 210,17 грн. (лот №4), 37,44 грн. (лот №5), 21,60 грн. (лот №6), 137,52 грн. (лот 
№7), 6625,80 грн. (лот №8), 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 26.02.14р. об 11 год. 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 аукціон-
ний 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.


