
Нерухомість 

Продам

  Люблінець, 5км від Ковеля. Дво-, 
трикімн.кв., в новобудові, 3000грн/кв.м. 
(067) 7755819; (066) 0903637

  Однокімн.кв., р-н ТЦ "Нова Лінія", 1-й 
поверх, ремонт. (050) 0894195

  Однокімн.кв., великогабаритну, 40 кв.м, 
кімната 19 кв.м, кухня 13 кв.м, 2-й поверх, 
р-н ЛПЗ, ціна за домовленістю. Можливий 
обмін на двокімн.кв. з доплатою. (096) 
9804353; (095) 4249951

  Однокімн.кв., Кривий Вал, в центрі міста, 
1-й пов., цегла, 38.8 кв.м, можна під офіс, 
є можливість добудови, є можливість 
використовувати як медкабінет, ціна за 
домовленістю. (0332) 751175; (095) 
8082053

  Двокімн.кв., просп.Грушевського, 4-й 
поверх, заг.пл.42 кв.м, житл.пл.28 кв.м, ка-
пітальний ремонт (електрика, вода, вікна, 
плитка). (050) 6857370; (095) 7103769

  Луцьк, р-н с.Великий Омеляник, земель-
ну ділянку під с/г діяльність 0.32га, мож-
ливість переоформлення під будівництво, 
40000грн. (050) 7166989, Олег

  Будинок, Луцьк, р-н Львівської, 
вул.Н.Ужвій, 75 кв.м, всі комунікації, зе-
мельна ділянка 0.055га. (095) 1556601

 Малий Окорськ, будинок з мансардою, 
на березі озера, 160 кв.м, телефон, світло 
(трифазна лінія), газ, вода, опалення, з/д 
1.17га, огорожа, сад, господарські будівлі, 
480000грн. (050) 6325824

  Котів Ківерцівського р-ну, дерев'яний 
будинок, 60 кв.м, є сарай, льох, криниця, 
сад, земельна ділянка 0.30га, поряд газо-
провід, 20км до Луцька. (067) 6734027; 
(099) 2747412

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

  Земельну ділянку 0.13га, приватизована, 
під забудову, с.Забороль, права сторона, 
поруч ліс, прямокутна, комунікації поруч, 
є свердловина, фундамент з цоколем з 
червоного граніту, недорого. Телефонуй-
те - домовимося! (066) 3961884; (068) 
6348048

  Боголюби, дві земельні ділянки по 
0.11га, з документами. Терміново. (095) 
1854343

  Будинок, с.Городище, Ківерцівського 
р-ну, дерев'яний обкладений білою це-
глою, 82.5 кв.м, 3 кімнати, євроремонт, кух-
ня, кладовка, веранда, земельна ділянка 
0.50га, приватизована, надвірні споруди, є 
трифазна лінія, 75000грн. (068) 8569646

  25км від Луцька, с.Угринів будинок, є газ, 
вода, усі надвірні споруди, асфальтоване 
подвір'я, ціна за домовленістю. (050) 
8062883

  Великий Омеляник, земельну ділянку 
0.12га, ціна за домовленістю. (099) 
4036315; (066) 2250425

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

  Струмівка, земельну ділянку 0.18га, 
асфальтований доїзд, газ, вода, світло на 
ділянці. (050) 5270756

  Земельну ділянку 0.10га, Любомль, над 
трасою Київ-Ягодин. (050) 3784727; (098) 
5883431

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

 Жабка, будинок-тимчасівку, приватна 
власність поруч березовий ліс, 0.30га 
землі, є світло, вода, за 50м газ, територія 
огороджена, фруктові дерева, від власни-
ка, агентства прошу не турбувати. (099) 
3161531

  Луцьк, терміново, будинок півтора-
поверховий, новобудова 2006р., 340 кв.м, 
вул.Чорновола, р-н "Срібних Лелек", всі 
комунікації в будинку, чорнова стяжка, ме-
талочерепиця, євровікна, захисні ролети, 
ділянка 0.08га, приватизований. Власник.  
(099) 3161531

   Великий контейнер на ринку "Цен-
тральний", ряди "секонд-хенду". Недорого. 
Терміново. (099) 3161531

Торговий павільйон ринок "Завок-
зальний", в євроряду (біля "Юванта"), 

17.5 кв.м та магазин в ТЦ "Ювант" 
на 1-му поверсі, 34.7 кв.м. (050) 

5437300

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

  Гараж металевий, в 
кооп."Автомобіліст-3", вул.Карпенка-Каро-
го, поблизу ринку "Завокзальний", підвал 
на весь гараж, можливість добудови з роз-
ширенням, 46000грн. (066) 3502181

  Гараж металевий Луцьк, в 
кооп."Залізничник", р-н залізн вокзалу. 
(099) 5133044; (063) 2591421

Здам

  Здам. Двокімн.кв.в, р-ні стадіону "Аван-
гард"; здам кімнату подобово, потижнево 
або на тривалий термін, р-н обласної 
лікарні. (095) 3855665  

  Візьму на квартиру двох хлопців, в окре-
му кімнату, з господинею. (099) 3237831; 
(067) 8317301

  Здам. Квартиру ТІЛЬКИ для студентів-за-
очників, м.Луцьк. (063) 4575913

  Здам. Кімнату для двох хлопців, р-н вул.
Львівської. (095) 4243956 

  Здам. Луцьк однокімн.кв. та двокімн.
кв., р-н 33-го кварталу, подобово. (095) 
7420603; (050) 9401666; (097) 3181145

  Здам в оренду офісне приміщення (ка-
бінет), 1-й поверх, 18 кв.м, вул.Коперніка. 
(066) 7199861

Організація здає офісне при-
міщення в центрі Луцька, 

вул.Б.Хмельницького, цоколь 17.2 
кв.м, 3-й поверх 19.3 кв.м; гараж - 72.3 

кв.м, з внутрішнім двором 110 кв.м 
та зовнішнім двориком 180 кв.м.  
(050) 9787634; (066) 6043704

Послуги

ПАМ’ЯТНИКИ.
Виготовлення, встановлення, 

художнє оформлення.
Гарбо, базальт, граніти.

Вироби з каменю: каміни, підвіконня, 
сходи, лицювальна плитка, столешниці. 
 (067) 420 47 01, (067) 500 13 81, 

(0332) 24 25 94

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

  Відео-, фотозйомка урочистих подій. 
Виготовлення альбомів, виїзд по області. 
www.Youtube 11jodia. (050) 1772873, 
Ігор; (097) 6107769; (093) 5466798

Ремонт пральних машин-автоматів: 
"Сіменс", "Бош", "Індезіт", "Арістон", 
"Кайзер", "Ханса", "Ардо", LG, "Сам-

сунг", "Занусі", "Електролюкс", AEG та 
ін. на дому, гарантія. Продаж запчас-
тин. (099) 0273489; (095) 3507374

Виготовляємо: дачні будинки, каркасні 
бані, кіоски, павільйони, контейнери, би-
товки, буд. вагончикигаражі, блок-пости, 

гаражі та ін. металоконструкції. Якісно, 
надійно, вчасно!!! (095) 7699473; (098) 

9071417

  Скошування трави, бур'янів, різної 
величини. Порізка дров. Ел/зварювальні 
роботи (електроди). (066) 1468931; (096) 
8754749

  Схуднення, як побічний ефект очистка 
організму, підвищення імунітету, результат 
гарантований. (099) 1967069, Ольга

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

  Пам'ятники! Виготовлення, встанов-
лення, оформлення. З мармурової крихти 
та натурального каменю. Доставка без-
коштовна. (095) 1285106; (098) 5022024; 
(099) 2620282, Луцьк, вул.Рівненська, 54/5, 
ПОГ "Меморіал-Груп"

Усунення засмічень, видалення жиру, 
бруду та нальоту. Гарантія якості. (050) 

7360805; (096) 4996132

Автомото
  Продам. Тойота-Каріна 1981р., без лобо-

вого скла, кондиціонер, ел/дзеркала, 1.6л, 
бензин, 6500грн. (066) 6253603, Сергій

  Продам. ГАЗ-21 "Волга" 1967р., на ходу, 
сірий колір, 6500грн. (099) 3318384

  Продам. Москвич-2140, 7000грн. (050) 
9403410  

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

Комбайни зернозбиральні, картоплез-
биральні, прес-підбирачі, картоплеко-

пачки, трактори, косарки та інша техніка. 
(067) 3910253; (066) 8701542 

Преспідбирачі, комбайни зернозби-
ральні та ін. с/г техніку та запчастини. 

Асортимент товару на сайті: www.
fermeragro.com.ua. (0332) 767912 

(Луцьк); (066) 3542104; (066) 5281360

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

  Продам трактор Т-25, двигун до Т-25, 
1ПТС-2, трактор Т-40 та запчастини до Т-40 
+ КПП в зборі та причіп 2-ПТС-4. (095) 
4062800

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

мінному стані; комбайни картопле- та 
зернозбиральні, прес-підбирачі, різні 

марки; борони, косарки роторні, 
кінні; плуги, саджалки, культивато-
ри, сівалки та ін. з Польщі. (099) 

0834091; (067) 1253737

  Продам. Двигуни до рефрижератора 
"Термо-Кінг", 1-ї комплектності. (050) 
9450064; (095) 3272280

  Продам. Саморобний трактор Т-25. 
(095) 5812078

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

Будівництво

Блоки будівельні (стінові, для огоро-
жі, перестінні), "рваний камінь", цеглу 
"рваний камінь", 3.5грн/шт., бруківку, 
залізобетонні огорожі, бетонні кана-
лізаційні люки, сходи та інші бетонні 

вироби. Висока якість, доставка. 
Робочі дні понеділок-п'ятниця, 8.00-

16.00. Вихідні субота-неділя. (0332) 
290078; (050) 3780078; (098) 0800078

Кована брама від 3000грн. Кузня "Файна 
ковка". Каталог з цінами на сайті www.
fayna-kovka.prom.ua (050) 2962314; 

(097) 6139185

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

Французькі натяжні СТЕЛІ від економ-
них до розкішних, ексклюзивна ком-
бінація кольорів, якісний фотодрук, 

встановлення будь-яких світильників, 
стельових карнизів та поклейка 

плінтусів. Стелями можна пишатися!  
(0332) 269182; (066) 5922882; (097) 

6808868

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

  Продам. Шпали залізобетонні під фунда-
менти (огорожі); двотаври, металеві труби; 
дуб кругляк, дошка для підлоги. (0332) 
757593; (067) 3329246

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

Продам. Цеглу червону б/в, відмінної 
якості. З доставкою. (050) 1732855

  Продам. Вироби з бляхи: вітрові, підві-
коння, ковпаки на стовпці, парапети, ко-
роби вентиляції, різного кольору. (097) 
9413869; (095) 7075945 

 ПРОДАМ. ПІНОБЛОКИ 20Х30Х60, 
12Х30Х60 ТА ШЛАКОБЛОКИ. МОЖЛИ-
ВА ДОСТАВКА. (067) 7282946; (099) 
4451353

  Продам. Щебінь різних фракцій, відсів, 
пісок, цеглу червону, білу; чорнозем, торф, 
земля на вимостку. Можлива доставка. 
(050) 5299520

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

Продам. Лист оцинкований, плос-
кий, рифлений. Металочерепиця, 
металопрофіль та металопрофіль 

двосторонній кольоровий, Польща, 
Німеччина. Мінвата, власне виробни-
цтво.  (050) 7249777; (097) 9143605

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

РАКУШНЯК КРИМСЬКИЙ. Блоки з 
ракушняку (Крим). Висока якість. 
Міцні, рівні, відбірні. Ціна від ви-

робника. Доставка. (068) 1659117; 
(063) 3102170

  Свердловини на воду, насоси, обслуго-
вування. (067) 3326421; (050) 2742458

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

  Продам. Пісок крупно дрібнозернис-
тий, щебінь різних фракцій, відсів, цеглу, 
доставка. Вивезу сміття. (050) 9049130; 
(063) 4117874; (097) 5590422

  Продам. Пісок, щебінь, відсів, з достав-
кою. (050) 3381564; (098) 7585943

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

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

Свердловини на воду. Глибинні на-
соси "Водолій", обсадні труби НПВХ. 

(050) 1927878

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

  Продам. Пісок, щебінь, відсів, грунт. До-
ставка а/м ЗІЛ, КамАЗ. Вивіз будівельного 
сміття. (095) 8625177; (050) 2715808

  Послуги "бобкетом", розгортаємо ще-
бінь, навантажуємо землю, розвантажуємо 
цеглу, піноблоки, бруківку. Земельні робо-
ти гусеничним та колісним "бобкетом". По-
слуги евакуатором, буром. (050) 8483994

  СВЕРДЛОВИНИ НА ВОДУ. ОБСЛУГО-
ВУВАННЯ. ПРИЯМКИ, НАСОСИ, ВОДА 
"ПІД КЛЮЧ". ЯКІСТЬ ГАРАНТУЮ. (095) 
5755705

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

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

  Зварювально-рихтувальні роботи, фар-
бування, полірування, ремонт бамперів, 
антикорозійна обробка, форма оплати 
будь-яка. (099) 7541615; (067) 7473739, 
Луцьк вул.Островського, 16

  Продам. Металочерепицю, металопро-
філь, комплектуючі різних країн-вироб-
ників, широкий вибір, низькі ціни. Заміри, 
кошторис, доставка безкоштовна. (050) 
7015157; (068) 0274679

  Виготовлення та встановлення 
дерев'яних сходів з різних порід деревини, 
за індивідуальними замовленнями. Власне 
виробництво, заміри, помірні ціни. (099) 
9246770

 Мурування парканів, облицювання 
будинку цеглою, заливання фундаментів, є 
власні щити на опалубку, бетонозмішувач. 
(050) 6167269

  Виконуємо ремонтно-оздоблювальні 
роботи приміщень, європейська якість, 
гарантія на виконані роботи, ціни помірні, 
великий досвід роботи. (066) 9980777

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

  Клею шпалери від 8грн/кв.м, вкладаю 
ламінат від 18грн/кв.м, робіти з гіпсокар-
тонними конструкціями від 30грн/кв.м та 
ін. (095) 7416208

  ЗАЛИВАЄМО БЕТОННО-МОНОЛІТНІ 
СХОДИ МІЖ ПОВЕРХАМИ, ГВИНТОВІ, 
НАПІВГВИНТОВІ З ПЛОЩАДКАМИ, 
БУДЬ-ЯКОЇ СКЛАДНОСТІ, СХОДИ В 
БУДИНКИ. ДОСВІД РОБОТИ, ГАРАНТІЯ, 
ВИЇЗД НА ОБ'ЄКТ, ПРОЕКТУВАННЯ. 
ЧОРНОВІ БЕТОННІ СТЯЖКИ. (050) 
7628395

  Ремонтно-будівельні роботи; шпаклю-
ємо стелі та стіни, лицювання плиткою, 
штукатурні роботи, клеємо шпалери, 
гіпсокартон різної складності, декоративні 
штукатурки, обшиваємо вагонкою, вкла-
дання підлоги, ламінат, паркетна дошка. 
(0332) 299602; (066) 7549017

  Виготовлення євродерев'яних вікон та 
балконних рам (зі склом, склопакетами), 
обшивання вагонкою, якісно, недорого. 
(095) 8975952; (096) 9690596

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

Ремонт у Вашій кімнаті: гіпсокартон, 
шпаклівка, підлога. Якість, досвід, 

ціни помірні. (099) 7401095; (097) 
8544994, Сергій

  Виконуємо всі види ремонтно-будівель-
них робіт: гіпсокартон, вагонка, плитка, 
послуги сантехніка, електрика та ін. 
(095) 8767301

  Кладемо плитку ламінат, монтуємо 
гіпсокартон та  виконуємо інші ремонтно-
будівельні роботи. (095)  1854343

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

 Фарбуємо паркани, стелі, стіни пульве-
ризатором, недорого. (096) 8905797; 
(095) 4604112

Робота

Працівники на збір полуниць, ви-
шень, черешень, помідорів, огірків, 

грибів, парники, теплиці, м'ясний цех, 
ферми, будівельники, с/г робітники, 
догляд за садом, з/п висока, житло, 
харчування, візова підтримка нада-

ється, наявність закорд. паспорту. 
(095) 5566113; (067) 8100781

  Робота для відповідальних комуніка-
бельних людей - працівник із проведення 
опитувань. (050) 9554951; (096) 6041258

  Найму на роботу бухгалтера. (050) 
9518394; (050) 9400999

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

 ФІРМА ВІЗЬМЕ ЕКСПЕДИТОРА-ВАН-
ТАЖНИКА, ПРОДОВОЛЬЧА ГРУПА 
ТОВАРІВ, З/П ВІД 2000ГРН. (067) 
1643050

  Пропоную роботу прибиральниці. 
(095) 2608391

  Потрібен офіціант в кафе. (0332) 
242418 (Луцьк); (050) 7166177; (067) 
3321609

  Візьму на роботу в ательє швачку. 
(050) 9405305

  ВІЗЬМУ НА РОБОТУ ВОДІЯ, ПОСТІЙНІ 
ВІДРЯДЖЕННЯ ЗА КОРДОН, НА А/М 
"МЕРСЕДЕС-814".  (050) 3398350, 
9.00-19.00

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

  На роботу потрібні: інженер з охорони 
праці, завідуючий складом (робота по-
змінна), прибиральниця. (0332) 784990; 
(050) 7098855

  Візьму на роботу пилорамника, можливе 
навчання і проживання. (050) 2532239; 
(0332) 294869

  На роботу потрібні: аніматор в дитячу 
кімнату (кафе), адміністратори залу, 
офіціанти, кухарі, бармени, помічники 
барменів. піцмайстри, суші-майстри, 
кухарі-кондитери, прибиральниці-посудо-
мийниці. (099) 7522226; (099) 5055556; 
(095) 6551001; (066) 1244446

  ЗБІР полуниці, вишні, черешні, теплиці 
парники, ферми, м'ясокомбінати, риббаза 
(різні спеціальності, з/п висока), с/г ро-
боти, прополювання полуниці, польові 
роботи, швачки, наявність закордонного 
паспорту, візова підтримка.  (050) 
7325315; (096) 8708768

  На постійну роботу в бар потрібні: офі-
ціант, помічник кухаря, посудомийниця. 
(098) 5814664

  В нічний клуб Луцька потрібні офіціанти. 
Досвід роботи обов'язковий. (066) 
5223666

  На роботу потрібні працівники домаш-
нього персоналу, наявність закордонного 
паспорту, з/п від 10000грн гарантована + 
премія, співбесіда з прямим роботодав-
цем. Вимоги: порядність, без шкідливих 
звичок. (050) 5165552; (097) 9798426; 
(063) 9536679

  Потрібні працівники на автомийку 
р-н Вишкова, бажано з досвідом роботи. 
(066) 0527683

Візьму на постійну або тимчасову 
роботу ШВАЧКУ з досвідом роботи 

на промисловому швейному підпри-
ємстві у м.Луцьк. (0332) 728261, 

9.00-17.00; (050) 5395421

 ОХОРОННА ФІРМА "АРСЕНАЛ" ВІ-
ЗЬМЕ НА РОБОТУ У М.НОВОВОЛИНСЬК 
ТА ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ МОН-
ТАЖНИКІВ ТА ІНЖЕНЕРІВ ОХОРОННО-
ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ, ОСВІТА 
СЕРЕДНЯ-СПЕЦІАЛЬНА ТА ВИЩА. 
(0332) 789336

  Візьму на роботу столяра-верстатника. 
(050) 1320046

  Потрібен бармен у кафе. (095) 
2197638

  Терміново на літній період потрібні 
офіціанти та бармени, з/п щотижнева 
(066) 6004002

  На роботу потрібні: офіціанти, бармени, 
кухарі, техпрацівники,безкоштовне на-
вчання та працевлаштування, позмінний 
графік роботи, з/п щотижнева. (066) 
6004002

  Потрібна хатня робітниця (приготування 
їжі, прибирання, прасування), 8.00-17.00, 
понеділок-п'ятниця, 1500-2000грн (від 
якості). (050) 3781243

  Візьму на роботу водіїв-далекобійників. 
(050) 5524607; (096) 4425800 

  Потрібні на роботу вантажники, різноро-
бочі, підсобники, охоронці, пакувальники. 
(0332) 723846; (096) 3834195; (099) 
9465541; (063) 9928350

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

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

 ПОТРІБНІ НА РОБОТУ ПРОДАВЦІ-
КОНСУЛЬТАНТИ В МАГАЗИН ПОБУТО-
ВОЇ ТЕХНІКИ. БАЖАНО З ДОСВІДОМ, 
З/П ВИСОКА. (095) 7146888; (097) 
7561073

  Потрібні менеджери з реклами, з/п 
за домовленістю. (096) 4165091; (066) 
7434487

  ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ ПЕРУКА-
РІВ, МАЙСТРІВ МАНІКЮРУ, МАСАЖИС-
ТІВ, АДМІНІСТРАТОРА. (050) 3399080

Фермер
  Продам. Бджолосім'ї з вуликами, бджо-

лопакети, рої, в м.Луцьк. (067) 8976280

  Продам. Кобилу робочу 12 років, 
Рожищенський р-н, 8900грн, торг. (050) 
8873215

  Продам. Картоплю насіннєву сорт "Ага-
ве" та дрібну. (050) 5637480

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

  Продам. Корову.  (050) 6227227

Продам. Бочки пластмасові, дубові, 
металеві, 120-220л; "куби" 1000л. 
Плівку тепличну 4-сезонну поль-

ського виробництва, шир.6, 8, 12м.  
(050) 6709075

  Продам. Кролицю вагітну "велікан" або 
обміняю на зерно. (050) 8843343 

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

Різне
  Продам. Дитячий диван-малюк та диван-

малюк для дорослих, б/в, у хорошому 
стані. (095) 1553781

  Продам. Дитячий триколісний велоси-
пед з ручкою, у вигляді автомобіля, синій, 
у відмвнному стані, недорого. (099) 
7085246; (096) 7383226

  Продам. Стінку б/в, Івано-Франківськ, 
довж.3.6м, темного кольору, 3000грн, 
торг. Велосипед дитячий, на 2-3 роки, для 
хлопчика 320грн; мотоцикли дитячі на 
акумуляторі, для дитини 2-4 роки, 2шт., по 
450грн. (0332) 789819; (050) 6738044

  В маршрутному таксі №4, поблизу залізн. 
вокзалу м.Луцька загублено ноутбук, про-
хання повернути за достойну винагороду. 
(097) 4718929

  Продам. Плиту чотириконфорну, б/в, 
газові балони 40 та 5л. Багажник авто-
мобільний. (095) 1118179

  Продам. Швейну машинку "Мінерва"; 
"Циклон" з бункером, вентилятори, 
компресор, сушку деревини, верстати 
деревообробні, ел/двигуни, залізобетонні 
вироби, б/в, газовий обігрівач. (050) 
3397327; (050) 1320046

  Продам. Шафи дводверні з антресолями, 
ліжко двоспальне, дві тумби, диван-книж-
ку (1.75х0.9м), двері вхідні дерев'яні, з 
двома замками та обналічкою, 1.95х0.8м, 
комп'ютер НР; мікроскопи ШМ-1. (0332) 
241037; (099) 4357833

  Продам. Крісла м'які, соснові, заводські, 
б/в, у хорошому стані, 60х100см, за 2шт., 
1000грн. Столик журнальний колір "горіх", 
у хорошому стані, полірований, 250грн. 
(050) 1744281

  Продам. Бесідку садову з художнім 
оформленням та подвійним дахом, 
розм.3х3м. (050) 5402298

  Продам. Верстат токарний ІТ-1М та САК 
дизельний. Намет військовий.  (050) 
1677829

Купуємо стружку кольорових металів: 
мідь, алюміній, бронзу, латунь, свинець, 

н/ж; акумулятори, можливий демон-
таж, 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

Філія 03  ПП «Нива-В.Ш.» (юридична адреса: м.Луцьк, вул.Коперника, 8-а, ЄДРПОУ 
33668915)

проводить прилюдні торги з реалізації нерухомого майна.
Боржник:  Якубчук  П.М.  (Луцький р-н, с.Лище, вул.Підгаєцька, 47). ЛОТ № 1. ½ частини неза-
вершеного будівництвом житлового будинку та земельної ділянки, площею 0,3571 га для будів-
ництва та обслуговування житлового будинку і господарських будівель та ведення особистого 
підсобного господарства, що знаходиться за адресою: Волинська обл., Луцький р-н, с.Лище, вул.
Підгаєцька, (43) 47. Фундамент – моноліт; стіни та перегородки – цегла; перекриття – суміщене, 
з/б панелі; дах – односхилий, руберойд, металочерепиця; отвори – дерев’яні, метало пласти-
кові; комунікації – електроосвітлення, водопостачання, газопостачання, каналізація. Стартова 
ціна – 232612,50 грн. без ПДВ.  Гарантійний внесок у розмір – 30239,62  грн. без ПДВ,  вноситься 
на поточний рахунок № 26008228003200 в АКІБ «УкрСиббанк», МФО 351005, код ЄДРПОУ 
33668915, одержувач – ПП «Нива-В.Ш.».Майно реалізується за кошти і в рахунок погашення 
заборгованості перед фізичною особою. Торги  відбудуться: 23.05.2014 року о 09.00 год. за 
адресою: м.Луцьк, вул.Дубнівська, 36, 1-й поверх, філія 03 ПП «Нива-В.Ш.». Остаточний термін 
подачі заяв: 20.05.2014 року. 
Боржник: Єрмак О.Г. (Ківерцівський р-н, с.Веснянка, вул.1-го Травня, 21-А). ЛОТ № 2. Земельна 
ділянка для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та спо-
руд (кадастровий номер 0721883602:001:0070), площею – 0,2000 га, що знаходиться за адресою: 
Волинська обл., Ківерцівський р-н, с.Веснянка,  вул.1-го Травня, 21-А.  Стартова ціна – 25860,00 
грн. без ПДВ.  Гарантійний внесок у розмірі  5 % – 1293,00 грн. без ПДВ.  вноситься на поточний 
рахунок № 26008228003200 в АКІБ «УкрСиббанк», МФО 351005, код ЄДРПОУ 33668915, одер-
жувач – ПП «Нива-В.Ш.». Майно реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості 
перед  ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс». Торги відбудуться: 23.05.2014 року о 09.00 
год. за адресою: м.Ківерці, вул.Шевченка, 6, ВДВС Ківерцівського РУЮ. Остаточний термін по-
дачі заяв: за годину до початку торгів.
 Боржник: Зінчук В.І.  (смт.Локачі, вул.Зелена, 7). ЛОТ № 3. Приміщення телятника (літ. А-1), 
загальною площею 872,0 кв. м, що знаходиться за адресою: Локачинський р-н, с.Дорогиничі,  
вул.Центральна, 31. Рік побудови – 1981; будівельний об’єм – 3876 куб. м; кількість поверхів – 1; 
фундаменти – цегляно-бетонні; стіни та перегородки – цегляні; перекриття – дерев’яні балки; 
покрівля – шифер; підлога – бетонна стяжка; вікна та двері – дерев’яні; комунікації – електро-
постачання. Стартова ціна – 188384,50 грн. без ПДВ.  Гарантійний внесок у розмірі – 24489,98 
грн. без ПДВ, вноситься на поточний рахунок № 26008228003200 в АКІБ «УкрСиббанк», МФО 
351005, код ЄДРПОУ 33668915, одержувач – ПП «Нива-В.Ш.». Майно реалізується за кошти і в 
рахунок погашення заборгованості перед  державою фізичною особою. Торги  відбудуться: 
23.05.2014 року о 10.00 год. за адресою: смт.Локачі, вул.1 Травня, 1, ВДВС Локачинського РУЮ. 
Остаточний термін подачі заяв: 25.05.2014 року.
Ознайомитися з майном можна кожен робочий день за його місцезнаходженням, звернувшись 
до організатора прилюдних торгів. Бажаючим взяти участь у прилюдних торгах необхідно звер-
нутися до організатора торгів для реєстрації за адресою: м.Луцьк, вул.Дубнівська, 36. Остаточна 
оплата за придбаний об'єкт здійснюється протягом десяти банківських днів з дня затвердження 
протоколу про проведення прилюдних торгів. Довідки за телефоном:  (0332) 28-39-01. 


