
Нерухомість

Продам

  Двокімн.кв., просп.Грушевсько-
го, 4-й поверх, заг.пл.42 кв.м, житл.
пл.28 кв.м, на стадії завершення 
капітального ремонту. (050) 
6857370; (095) 7103769

  Кременець, будинок цегляний, 
вул.Ковельська, є світло, вода, 
земельна ділянка 0.25га. (096) 
7454157

  Обміняю будинок у с.Баківці 110 
кв.м, після капремонту, ділянка 
0.50га та трикімн.кв., в центрі Луць-
ка, 4/5-пов. цегл. буд., на велико-
габаритну квартиру у Луцьку. Або 
продам будинок. (066) 4355082

  Будинок, селище Жовтневе біля 
м. Нововолинськ, шлаковий 33х3м. 
Є Літня кухня, хлів, садок, льох, 
криниця. Ціна договірна (у. о.).  
(068) 899 78 00

  Продам. Малий Окорськ, буди-
нок з мансардою, на березі озера, 
160 кв.м, телефон, світло (трифазна 
лінія), газ, вода, опалення, з/д 
1.17га, огорожа, сад, господарські 
будівлі, 420000грн. (050) 6325824

  Дачу на масиві Промінь, Луцько-
го р-ну, є будинок 70 кв.м, надвірні 
споруди, світло, пасіка, привати-
зована, земельна ділянка 0.085га, 
ціна за домовленістю. (095) 
3045857

Продам. Поблизу дубнівського 
кільця, незавершене будівни-

цтво, 150 кв.м, коробка, газ, 
вода, світло підведене, зе-

мельна ділянка 0.12га. (096) 
6359139, Юрій; (098) 8905532

  Острожець, будинок житловий, 
в центрі, літня кухня, гараж, хлів, 
льох, газ, вода, 3 фази, 0.12га. Про-
дам. Незавершене будівництво в 
с.Острожець, підведено газ, ділян-
ка 0.25 або 0.08га. (096) 2120341    

  Смт.Шклінь, старенький 
дерев'яний будинок, земельна 
ділянка 0.00.85га, є сад, льох, 
цегляний сарай, проведено газ, 
електрику та воду, гарний краєвид, 
29000грн, торг. Можливий обмін на 
автомобіль. (050) 5637460

  Луцьк, р-н с.Великий Омеляник, 
земельну ділянку під с/г діяльність 
0.32га, можливість переоформ-
лення під будівництво, 40000грн. 
(050) 7166989, Олег

  Смт.Рокині, Луцького р-ну (р-н 
школи), приватизовану, земельну 
ділянку 0.15га, 50000грн. (098) 
2680485

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

Продам. Рибне господарство 
11га, 25км від Луцька, стави 
зариблені 100%. Можливий 

обмін на автомобілі, розгляну 
варіанти. (096) 6359139

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

  Гараж цегляний в 
кооп."Транспорт", р-н автозаводу, 
6х3.5м, оглядова яма, підвал. 
(050) 6857370; (095) 7103769

Здам

  Здам цегляний гараж 
кооп."Залізничник", в р-н залізнич-
ного вокзалу, є світло, охорона, 
недорого, ціна задомовленістю. 
(050) 5637460

  Візьму на підселення 1-го 
хлопця, працюючого або студента, 
в однокімн.кв., євроремонт, меблі, 
вся побутова техніка, бех господа-
рів, вул.Конякіна, 800грн/місяць. 
(095) 3512431

В оренду виробничо-складські 
приміщення площею 100-350 

кв.м. Бокси для ремонту 
автомобілів. Зручний доїзд, 

охорона, ціна від 10грн/кв.м.  
(050) 3782022

  Двокімн.кв., поблизу Покров-
ської церкви, для сім'ї без дітей. 
(050) 3781034

Зніму

  Зніму житло у Луцьк або перед-
місті, недорого, бажано з усіма 
зручностями, для працюючого чо-
ловіка,  без посередників. (095) 
6772326, Валерій

Послуги

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

  Виготовляємо гаражі будь-яких 
розмірів: металеві, оцинковані, 
з кольорового металопрофілю. 
Доставка та встановлення. (098) 
9071417; (095) 7699473

Виготовляємо: дачні будинки, 
каркасні бані, кіоски, павільйо-
ни, контейнери, битовки, буд. 
вагончикигаражі, блок-пости, 

гаражі та ін. металоконструкції. 
Якісно, надійно, вчасно!!! (095) 

7699473; (098) 9071417

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

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

  Професійна фотозйомка весіль 
та інших урочистих подій (067) 
3322778, Тетяна

  Ремонт побутових холодильни-
ків, морозильних камер, імпорт-
них, вітчизняних, заміна комп-
ресорів, термостатів, заправка 
фреоном, виклик майстра платний. 
(050) 6313413

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

Усунення засмічень, видалення 
жиру, бруду та нальоту. Гарантія 

якості. (050) 7360805; (096) 
4996132

Автомото

 ПРОДАМ. БІО-ДИЗЕЛЬНЕ 
ПАЛИВО (ТЕХНОЛОГІЯ ПЕРЕ-
РОБКИ Б/В РОСЛИННОЇ ОЛІЇ), 
ЛІТР/7ГРН. (050) 3782758

  Продам. Форд-Фієста 1990р., 
на газу, на ходу, без документів, 
на запчастини, 5000грн. (050) 
6650980

  Продам. Двигуни до рефрижера-
тора "Термо-Кінг", 1-ї комплектнос-
ті. (050) 9450064; (095) 3272280

  Продам. ЗІЛ-4505 самоскид, 
у хорошому стані, двигун після 
капремонту.  (050) 9450064; (095) 
3272280

Продам. Трактор Т-25 1994р. з 
кабіною, Т-25 1990р. без кабіни 

у відмінному стані; комбайни 
картопле- та зернозбиральні, 
прес-підбирачі, різні марки; 

борони, косарки роторні, кінні; 
плуги, саджалки, культива-

тори, сівалки та ін. з Польщі. 
(099) 0834091; (067) 1253737

  Продам. Причіп тракторний 
2ПТС-4, ємкість металеву, 4 куб.м. 
(067) 3919790; (095) 6057399

  Продам. Комбайн однорядний 
бурякозбиральний "Посейдон" 
1990р. Дитячий квадроцикл, КПП-
автомат. КПП до Гольф-2, дизель. 
(096) 5438661; (096) 5925689

  Продам. Комбайн "Нива", у робо-
чому стані. (067) 5255947

Комбайни зернозбиральні, кар-
топлезбиральні, прес-підбирачі, 

картоплекопачки, трактори, 
косарки та інша техніка. (067) 

3910253; (066) 8701542 

Будівництво

 ПРОДАМ. ПІНОБЛОКИ 
20Х30Х60, 12Х30Х60 ТА ШЛАКО-
БЛОКИ. МОЖЛИВА ДОСТАВКА. 
(067) 7282946; (099) 4451353

  Продам. Щебінь різних фракцій, 
відсів, пісок, цеглу червону, білу; 
чорнозем, торф, земля на ви-
мостку.

 Можлива доставка. (050) 
5299520

  Продам. Піноблоки 20х30х60см, 
хорошої якості, цемент. Доставка, 
розвантаження. (063) 4777326; 
(050) 6891579; (096) 9905080

 ПРОДАМ. МЕТАЛОЧЕРЕПИ-
ЦЮ, ПРОФНАСТИЛ, "RUUKKI 
FINNERA", "SYPER KATEPAL", 
ПОВНА КОМПЛЕКТАЦІЯ ДАХУ. 
ЗАМІРИ ТА ДОСТАВКА БЕЗКО-
ШТОВНО. (096) 9035429; (096) 
8990250

 Шпали залізобетонні; двотаври, 
металеві труби; дуб кругляк, дошка 
для підлоги. (0332) 757593; (067) 
3329246

Кована брама від 3000грн. Кузня 
"Файна ковка". Каталог з цінами 
на сайті www.fayna-kovka.prom.

ua (050) 2962314; (097) 6139185

  ДАХИ ремонт та перекриття 
євроруберойдом: будинки, кварти-
ри, магазини, гаражі, склади, дачі, 
балкони. Металопрофіль, метало-
черепиця, ондулін, шифер, ринви, 
козирки, підвіконня. Монтаж та 
доставка. (099) 5633807; (050) 
5373648; (096) 7685558

 Металочерепиця, металопро-
філь, водостічні системи, комплек-
туючі, лист оцинкований, Польща, 
Німеччина, Словаччина, Китай. 
Заміри, доставка. (050) 1470845

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

РАКУШНЯК КРИМСЬКИЙ. Блоки 
з ракушняку (Крим). Висока 
якість. Міцні, рівні, відбірні. 

Ціна від виробника. Доставка. 
(068) 1659117; (063) 3102170

  Свердловини на воду, насоси, 
обслуговування. (067) 3326421; 
(050) 2742458

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

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

Свердловини на воду. Глибинні 
насоси "Водолій", обсадні тру-

би НПВХ. (050) 1927878

  Продам. Пісок, щебінь, цеглу, 
відсів, глину, чорнозем, дрова, гній, 
жом, землю на вимостку; вивіз бу-
дівельного сміття. (050) 6097986; 
(098) 9125884

Робочі дні понеділок-п'ятниця, 
8.00-16.00. Вихідні субота-неділя. 
(0332) 290078; (050) 3780078; 

(098) 0800078

  Продам. Цеглу, пісок, щебінь, 
відсів, глину, чорнозем, дрова, гній, 
жом, землю на вимостку; вивіз бу-
дівельного сміття. (066) 7181178; 
(066) 7181172

Продам. Цеглу червону б/в, 
відмінної якості. З доставкою. 

(050) 1732855

Французькі натяжні СТЕЛІ 
від економних до розкішних, 

ексклюзивна комбінація 
кольорів, якісний фотодрук, 
встановлення будь-яких сві-

тильників, стельових карнизів 
та поклейка плінтусів. Стелями 

можна пишатися!  (0332) 
269182; (066) 5922882; (097) 

6808868

(050) 3789372

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

Продам. Цеглу будівельну 
М-100, М-75, перепал, дешево. 

(097) 5423640

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

  Продам. Цеглу б/в, білу та чер-
вону, шифер, балки, крокви дошки, 
все б/в, у хорошому стані, В мішках 
та насипом: пісок, щебінь, відсів, 
керамзит та земля на вимостку. 
Можлива доставка на поверх, 
вивіз сміття. (050) 7227271; (096) 
8000567

  Продам. Пісок, щебінь, відсів, з 
доставкою. (050) 3381564; (098) 
7585943

  Продам. Пісок, щебінь, відсів, 
камінь, граніт та базальт різних 
фракцій, в/п 8-30т. З доставкою. 
(050) 9450064; (095) 3272280

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

  Виконую ремонтно-будівельні 
роботи: монтаж гіпсокартону, плит-
ка, шпаклівка, вкладання блоків, 
цегли, бетонні роботи. (050) 
5676596

  Виконуємо всі види ремонтно-
будівельних робіт: гіпсокартон, ва-
гонка, плитка, послуги сантехніка, 
електрика та ін. (095) 8767301

  Ремонтно-будівельні роботи; 
шпаклюємо стелі та стіни, лицю-
вання плиткою, штукатурні робо-
ти, клеємо шпалери, гіпсокартон 
різної складності, декоративні 
штукатурки, обшиваємо вагон-
кою, вкладання підлоги, ламінат, 
паркетна дошка. (0332) 299602; 
(066) 7549017

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

  Послуги "бобкетом", розгортає-
мо щебінь, навантажуємо землю, 
розвантажуємо цеглу, піноблоки, 
бруківку. Земельні роботи гусе-
ничним та колісним "бобкетом". 
Послуги евакуатором, буром. 
(050) 8483994

 ЦИКЛЮВАННЯ, ШПАКЛЮ-
ВАННЯ, ЛАКУВАННЯ ПАРКЕТУ 
ТА ФАРБОВАНИХ ДОШОК НО-
ВИМИ БАРАБАННИМИ ТА ДИС-
КОВИМИ МАШИНАМИ. (0332) 
293990; (099) 6427274

  Приватна фірма виконує: 
шпаклювання, фарбування стін 
та стелі, плиточні, штукатурні, 
сантехнічні роботи, кладка цегли, 
стяжку, підлогу, монтаж ГКЛ, підві-
сної стелі, вагонки, форма оплати 
будь-яка та ін. роботи. (099) 
2286964; (098) 2306932

  Усі види ремонтно-будівельних 
робіт: плитка, штукатурка, гіпсо-
картон, ламінат, стяжка, муруван-
ня парканів, вагонка. сайдинг, 
земляні роботи та ін. (0332) 
281004; (066) 0253608

  РЕМОНТ У ВАШІЙ КІМНА-
ТІ: СТЕЛЯ, СТІНИ, ПІДЛОГА. 
ЯКІСТЬ, ДОСВІД. (099) 
7401095; (097) 8544994, СЕРГІЙ

Робота

Працівники на збір полуниць, 
вишень, черешень, помідо-

рів, огірків, грибів, парники, 
теплиці, м'ясний цех, ферми, 
будівельники, с/г робітники, 
догляд за садом, з/п висока, 

житло, харчування, візова під-
тримка надається, наявність 

закорд. паспорту. (095) 
5566113; (067) 8100781

  Потрібні працівники на авто-
мийку р-н Вишкова, бажано з до-
свідом роботи. (066) 0527683

  Потрібен бармен у кафе. (095) 
2197638

  На роботу в агенство нерухо-
мості потрібен рієлтор. (066) 
2111010 

  Візьму на роботу продавця без 
шкідливих звичок, в продоволь-
чий магазин р-н ЗОШ №23, графік 
роботи тиждень через тиждень, 
8.00-22.00, з/п 700грн - тиждень. 
(050) 5424990

  Найму продавця для торгівлі 
продуктами на ринку біля готелю 
"Лучеськ". (050) 6095553

  Працевлаштування за кордо-
ном, робочі запрошення, Інтернет 
реєстрація, анкети, страховки. 
Вакансії у Польщі: швачки, 
будівельники, зварювальники, 
водії-далекобійники, с/г роботи. 
Доглядальниці у Німеччину. Ліц.АВ 
585191, 10.07.12р., МСПУ. (0332) 
723738 (Луцьк); (099) 3469381, 
Луцьк, вул.Кафедральна, 25.

  Потрібен на роботу слюсар 
по ремонту автобусів "Богдан", 
"Еталон". (096) 3642166

Візьму на постійну або тим-
часову роботу ШВАЧКУ з до-
свідом роботи на промисло-

вому швейному підприємстві 
у м.Луцьк. (0332) 728261, 

9.00-17.00; (050) 5395421

  Візьму на роботу відповідаль-
ного водія кат.В, С. Без шкідливих 
звичок, поїздки по Україні. (066) 
7989690; (097) 6687632

 ОХОРОННА ФІРМА "АР-
СЕНАЛ" ВІЗЬМЕ НА РОБОТУ 
У М.НОВОВОЛИНСЬК ТА 
ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ 
МОНТАЖНИКІВ ТА ІНЖЕНЕРІВ 
ОХОРОННО-ПОЖЕЖНОЇ СИГНА-
ЛІЗАЦІЇ, ОСВІТА СЕРЕДНЯ-СПЕ-
ЦІАЛЬНА ТА ВИЩА. (0332) 
789336

  Візьму на роботу в ательє швач-
ку. (050) 9405305

Потрібні на роботу вантажни-
ки та вкладальники-пакуваль-

ники. (066) 9496977

  Робота: с/г роботи, прополю-
вання та збір полуниці, польові 
роботи, теплиці, парники, 
ферми, м'ясокомбінати, риббаза 
(різні спеціальності, з/п висока), 
швачки, будівельники різних спе-
ціальностей, наявність закордон-
ного паспорту, візова підтримка.  
(050) 7325315; (096) 8708768

  Потрібні працівники будівель-
них спеціальностей для форму-
вання бригад. (066) 0903685

  Потрібні на роботу вантажники, 
різноробочі, підсобники, охорон-
ці, пакувальники. (0332) 723846; 
(096) 3834195; (099) 9465541; (063) 
9928350

  Запрошуємо на роботу ератора 
ПК, в офіс, кредитного експерта 
(можливо без досвіду роботи), з/п 
висока; різальники скла, секрета-
ря, 12 вільних вакансій продавця-
консультанта. (0332) 723846; 
(096) 3834195; (099) 9465541; (063) 
9928350

  В кафе на автомийці по вул.
Набережній, 14, потрібен офіціант, 
графік роботи тиждень через 
тиждень, 1600грн + чай. (050) 
4384845

  Пивний ресторан у зв'язку із 
розширенням запрошує на ро-
боту бармена, офіційне працев-
лаштування, соц.пакет, достойні 
умови праці і відповідна з/п. 
(050) 2675207

Фермер

  Продам. Кобилу великовагову 
віком, 10 років. (095) 4459054 

  Продам. Бджолосім'ї з вулика-
ми, бджолопакети, рої, в м.Луцьк. 
(067) 8976280

  Продам. Сіно польове в ква-
дратних тюках, Рожищенський 
р-н, можлива доставка. Продам 
косарку тракторну, навісну, 
сигментну. (096) 6142117; (050) 
6107839

  Продам. Саджанці голландської 
малини, сортові, можлива гуртова 
партія. (0332) 757593; (067) 
3329246

  Продам. Картоплю насіннє-
ву сорт "Слов'янка" та "Агаве". 
(050) 5637480

  Продам. Телицю 5 тижнів, від 
великої молочної корови, 18грн/
кг, Р-е Луцького цукрового заводу. 
(095) 4517179

  Продам. Робочу кобилу 7 років, 
7000грн, с.Липно, Ківерцівського 
р-ну. (099) 7404283, Любов Фе-
дорівна; (096) 8300540, Оксана

Різне

  Продам. Диван, ліжко, диван-
малюк, шафу, прихожу, трюмо, ве-
лосипед, шифер б/в, газову плиту. 
(0332) 760753; (095) 8369530

  Куплю. Меблі б/в, холодильник, 
шифер б/в, газову плиту, пральну 
машину "малютку", не автомат. 
(0332) 760753; (095) 8369530

  Продам. Шафу тридверну 
з антресолями, коричневу, 
2.15х1.33х0.56м, 500грн, торг. 
(050) 7138841

 Купуємо стружку кольоро-
вих 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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Вартість політичної реклами в газеті «Відомості» 
Ціна 1 кв см 8,40 грн з ПДВ

Волинський аукціонний центр проводить аукціон з продажу майна, що належить територіальним 
громадам сіл, селищ і міст Волинської області в особі Волинської обласної ради

лот І – частина нежитлового приміщення загальною площею  231,60 кв.м., в т.ч.: І поверх - 129,60кв.м.; 
підвал – 102,00кв.м. Місцезнаходження  – вул.Незалежності, 81, смт.Торчин, Луцького району, Волинської 
області.  Балансоутримувач: ДВТП „Волиньфармпостач”, код ЄДРПОУ – 01975330.  Рік побудови – 1970, 
кількість поверхів – 2, загальна площа – 231,60 кв.м, площа забудови – 341,70 кв.м, об’єм будинку – 
1027,00куб.м.  Конструктивні елементи: фундамент – бетонний моноліт; стіни, перегородки – цегляні; 
перекриття – з/бетонне; отвори – дерев’яні; підлога – плитка, покрівля – шифер, внутрішнє сан.-технічне 
і електро обладнання – звичайне; оздоблення - звичайне. Приміщення знаходиться в багатоквартир-
ному будинку в першій лінії, вхід з тильної сторони будівлі. Середньозважений фізичний знос – 51,70%. 
Початкова ціна – 150828,00 грн. з урахуванням ПДВ.  Грошові кошти в розмірі 15082,80 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 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 публікації інформації в приміщенні Волинського аукціонного 
центру – філії ПАТ ДАК „НМАЦ” 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, 
розрахунків та для отримання іншої додаткової інформації звертатись у філію “Волинський аукціонний 
центр” за вищевказаною адресою в робочі дні з 09.00.год. до 16.00. год., тел. для довідок: (0332) 244-188, 
242-065. Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.


