
Нерухомість

Продам

  Продам. Кімнату в гуртожитку, Луцьк, 
вул.Клима Савири, 18 кв.м, ремонт, 
саніузол (душ, раковина, унітаз). Меблі, 
175000грн. (066) 7447439; (097) 
7707108

Однокімн.кв., м.Ківерці, вул.Заліз-
нична, заг.пл.21 кв.м, 120000грн. 

(050) 8851110

  Продам. Однокімн.кв., новобудова, 
Київський майдан, 46 кв.м, євроремонт, 
вмебльована, побуттехніка, автономне 
опалення. (099) 3231386

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

  Трикімн.кв., вул.Винниченка, 5/5-пов. 
цегл. буд., ремонт, перепланування, 
балкон засклений, пластикові вікна, 
кондиціонер, 50 кв.м. Терміново, торг. 
(066) 7451855; (068) 8488455

  Луцьк, 1/2 частину будинку 79 кв.м, 
євроремонт, газ, вода, міська каналіза-
ція, гараж, льох, впорядковане подвір'я. 
(066) 5434373; (067) 1949192

  Луцьк, половину будинку, євроре-
монт, гараж, земельна ділянка 0.05га. 
(050) 5524607; (096) 4425800

  Будинок в смт. Турійськ із земельною 
ділянкою 0,14 га. Євсі комунальні 
зручності, 2 гаражі, літня кухня, погріб. 
Ціна договірна. (067)267 21 64

  Продається в Локачах однокім-
натна квартира, загальна площа 28,2 
кв м, жила 11,9 кв м за адресою: смт 
Локачі, вул. Миру, 47, другий поверх з 
балконом в п’ятиповерховому будинку. 
Потрібен ремонт. Ціна договірна.

 Маньків, Локачинського р-ну, буди-
нок 1965р., дерев'яний, обкладений 
цеглою, усі комунікації: газ, вода, с/в в 
будинку, сучасний ремонт, усі надвірні 
споруди, біля будинку сад, город, ціна 
17000. від власника. (050) 4121689; 
(050) 9077601

  Гаразджа, дачу на масиві Пластик, 
земельна ділянка 0.06га, є металевий 
будиночок, альтанка, світло, свердло-
вина, огорожа. (050) 6617368

  Будинок, Крупа, Луцького р-ну, 2 
кімнати кухня, коридор, є можливість 
прибудови, всі надвірні споруди, 
комунікації. Земельна ділянка 0.40га, 
приватизована. (050) 1453457

  Луцьк, р-н дубнівського кільця, 
будинок цегляний, незавершене 
будівництво, поштукатурений, є газ, 
вода, виведена каналізація, змуровані 
вигрібні ями, є гараж, ціна за домовле-
ністю. (066) 1576045

  Продам. Ківерці, будинок шлаково-
цегляний, 85 кв.м, 4 кімнати, кухня, 
ванна, котел, газ, вода, сарай, літня кух-
ня, земельна ділянка 0.06га, власник. 
(095) 2487253; (067) 3857087

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

  Вітоніж, Рожищенського р-н, 
будинок, всі господарські споруди, 
земельна ділянка 0.50га. (050) 
6447495, Тетяна

  Будинок, с.Острожець, 195 кв.м, 
ремонт, меблі, дах-металочерепиця, 
ділянка 0.10га, усі умови, тепла підлога, 
550000грн. Можливий обмін на житло 
або магазин у Луцьку. (067) 7638311; 
(066) 2721123

  Боратин, будинок новий заверше-
ний, утеплений, 4-кімнатний, 140 кв.м, 
металопластикові вікна, металочере-
пиця, електроопалення, є камін-грубка, 
земельна ділянка 0.084га, огорожа, 
асфальтований доїзд до будинку, без 
посередників. (050) 3785562

  Тумин Локачинського р-ну, будинок, 
город 0.30га , садок, літня кухня, льох, 
хлів, криниця, село не газифіковане. 
Недорого. (099) 6429569, Інна

  Продам. Боратин, земельну ділянку 
0.24га, 0.12га, приватизовану, під житло-
ву забудову, зручний доїзд, комунікації, 
є сусіди, від власника. (099) 7777718

  Забороль, земельні ділянки 0.12га 
і 0.24га під забудову, комунікації, 
житлові будинки поруч, асфальтований 
доїзд. (0332) 263308; (095) 6111143; 
(066) 7346874

  Підгайці, земельну ділянку 0.12га, 
комунікації поруч, поряд новобудови, 
хороший доїзд. (067) 7517738; (066) 
0073374

  Рованці, земельну ділянку 0.12га, 
ціна за домовленістю. (050) 7366334; 
(097) 9883178

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

  Продам. Гараж металевий, світло, р-н 
Привокзальний. (066) 4869097

  Продам приміщення комерційного 
призначення, м.Рожище, 800 кв.м, 
під виробництво, СТО та ін. (063) 
2562256

  Продам. Ставкове господарство 
площею 10га, с.Несвіч Луцького р-ну. 
(050) 1866963; (067) 1949192

  Продам. Виробниче-комерційне при-
міщення, вул.Лідавська, 260 кв.м, вис. 
цехів 4м, офісне приміщення 2 поверхи 
по 60 кв.м, автономне опалення, 380В, 
вода, каналізація, сигналізація, Інтер-
нет, огорожа. Ціна за домовленістю. 
(095) 7493882; (050) 8874730

Здам

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

  Візьму на квартиру дві дівчини-сту-
дентки. (066) 1688158; (067) 8609185

  Візьму на квартиру двох дівчат або 
хлопців, р-н ЛПЗ, поблизу ВПУ№9 та 
ЛНТУ. (050) 2027889, Світлана

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

  Здам. Кімнату для працюючої 
дівчини, на підселення, поблизу 
маг."Фуршет". (066) 3077347; (066) 
6199149

  Здам. Кімнату для студентів, у 
приватному будинку зі зручностями. 
(098) 5152496; (050) 8689248

  Візьму на квартиру двох хлопців, 
чесних, порядних, бажано студентів, 
без шкідливих звичок, 33-й квартал. 
(099) 6465730

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

  Здам в оренду приміщення на просп.
Молоді, площею 115 кв.м, є місце для 
парковки, охорона, відеоспостережен-
ня. (096) 7244870

В оренду виробничо-складські 
приміщення площею 100-600 кв.м. 

Бокси для ремонту автомобілів. 
Зручний доїзд, охорона, ціна від 

7грн/кв.м.  (050) 3782022

Офісні приміщення, поблизу МРЕВ, 
в оренду, Луцьк, вул.Підгаєцька, 
3, ПП «ВАМС». Інтернет, телефон, 

автономне опалення, євроремонт, 
сигналізації, парковка, бруківка. 
(0332) 773700; (095) 8989000

ПП "ВАМС" здає торгові при-
міщення різної площі: під офіси, 

магазини, аптеки. Автономне опа-
лення, підігрів підлоги, Інтернет, 
телефон, пожежна сигналізація, 
парковка, охорона. Луцьк, вул.

Рівненська, 127. (0332) 773700; 
(095) 8989000

  Приміщення гаража-бокса, 50 кв.м, з 
обладнанням шиномонтажу та слюсар-
ним, є охорона; здам в оренду гаражі 
з оглядовими ямами; здам виробниче 
приміщення. (066) 1484907

Послуги

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

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

ри, битовки, буд. вагончики гаражі, 
блок-пости, гаражі та ін. металокон-

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

ПАМ’ЯТНИКИ.
Виготовлення, встановлення, 

художнє оформлення.
Гарбо, базальт, граніти.

Вироби з каменю: каміни, підві-
коння, сходи, лицювальна плитка, 

столешниці.  (067) 420 47 01, 
(067) 500 13 81, (0332) 24 25 94

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

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

Супутникове телебачення. Продаж, 
гарантія, сервісне обслуговування. 

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

1980828

 НАДАЮ ПОСЛУГИ ПО КОПАННЮ, 
ЧИЩЕННЮ ТА РЕМОНТУ КРИНИЦЬ, 
ПРАЦЮЮ ШВИДКО, ЯКІСНО, Д/Р ПО-
НАД 180 КРИНИЦЬ. (095) 6772326, 
ВАЛЕРІЙ

Автомото

 ПРОДАМ. ФОЛЬКСВАГЕН- 
ТРАНСПОРТЕР-Т 2001Р.. 2.5Л, 
ДИЗЕЛЬ, 75КВТ, КЛІМАТ-КОНТР-
ОЛЬ, БІЛИЙ, У ХОРОШОМУ СТАНІ, 
СВІЖОПРИГНАНИЙ, 85000ГРН., 
БЕЗ ПЕРШОЇ ПОСТАНОВКИ. (095) 
1352018; (067) 8634857, НАЗАР

  Продам. Мотоцикл вантажний 
"Муравей", у хорошому стані, на ходу, з 
документами. Можливий обмін на авто 
з моєю доплатою. Терміново. (096) 
6983633

  Продам. Опель-Аскона 2.0л. інжектор 
1988р., у хорошому стані, 24000грн. 
(095) 8926383

  Продам. Трактор МТЗ-80 1992р. 
Двигун Д-240 по запчастинах, маховик 
під стартер; патрон токарний 300; КПП 
до МТЗ-80 та радіатор до ЗІЛ-130. Трак-
тор Т-25; копачки тракторні.  (099) 
7359139; (098) 5169673

  Продам. Трактор ЮМЗ-6 по запчасти-
нах. (050) 5533131

  Продам. Трактор саморобний з 
двигуном від "Мерседеса", 2.0л, дизель. 
(067) 8885470

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

у відмінному стані; комбайни 
картопле- та зернозбиральні, 

прес-підбирачі, різні марки; боро-
ни, косарки роторні, кінні; плуги, 
саджалки, культиватори, сівалки 
та ін. з Польщі. (099) 0834091; 

(067) 1253737

Будівництво

Робочі дні понеділок-п'ятниця, 8.00-
16.00. Вихідні субота-неділя. (0332) 
290078; (050) 3780078; (098) 0800078

  Бруківка вібропресована, сертифі-
кована - виготовлення та багаторічний 
досвід професійного вкладання з 
вібротрамбовкою та "бобкатом". Низькі 
ціни, доставка. Цемент, щебінь, відсів. 
(099) 4937752; (093) 7165575

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

Виконуємо фасадні роботи: 
утеплення фасадів та дахів, 

фарбування фасадів, очищення 
від бруду,  миття фасадів, дахів; 

перефарбовування та ремонт-пе-
рекриття дахів. (050) 7628395

  Продам. Шпали залізобетонні під 
фундаменти (огорожі); двотаври, мета-
леві, азбестоцементні труби. (0332) 
757593; (067) 3329246

  Продам. Блоки будівельні та 
блоки "рваний камінь" на огорожу. 
с.Забороль. (097) 7163642; (050) 
0244080

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

  Продам. Пісок, щебінь, цеглу, чорно-
зем, бутовий камінь та ін. будматеріали 
з доставкою. (050) 6984495; (068) 
0595893

 ПРОДАМ. ЦЕГЛУ ЧЕРВОНУ, БІЛУ, 
ПІСОК, ЩЕБІНЬ, ВІДСІВ, ЧОРНОЗЕМ. 
З ДОСТАВКОЮ. (050) 9816591; 
(097) 7528284

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

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

  Продам. Пісок, щебінь різних 
фракцій, цегла червона, біла, відсів, 
чорнозем, глина,  земля на вимост-
ку, торфокрихта, з доставкою. Вивіз 
будівельного сміття, м.Луцьк. (050) 
5396261

  Продам. Відсів, щебінь різних фрак-
цій, пісок дрібний та крупний, цегла 
біла та червона, глина, керамзит, чор-
нозем, торфокрихту, дрова, вугілля, від 
1т до 35т. Вивіз сміття. (050) 1566665; 
(067) 3618487

  Продам. Пісок дрібний та крупний, 
відсів, щебінь різних фракцій, цегла 
біла та червона, глина,   торфокрихту, 
керамзит, чорнозем, дрова, вугілля, 
1т-35т. Вивіз сміття. (097) 4145198; 
(050) 6710467

  Продам. Щебінь різних фракцій, 
пісок дрібний та крупний, відсів, цегла 
біла та червона, глина, торфокрихту, 
керамзит, чорнозем, дрова, вугілля. 
Вивіз сміття. (050) 7601191

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

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

  Продам. Щебінь різних фракцій, від-
сів, пісок, цеглу червону, білу; чорно-
зем, торф, земля на вимостку. Можлива 
доставка. (050) 5299520

Продам. Пісок, щебінь, від-
сів, цеглу червону, білу; дрова, 

торфобрикет, торфокрихту, чор-
нозем, землю на вимощування. 

Вивіз будівельного сміття. (066) 
8465604; (068) 7999678

 ПРОДАМ. МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЮ, 
ПРОФНАСТИЛ, "RUUKKI FINNERA", 
"SYPER KATEPAL", ПОВНА КОМПЛЕК-
ТАЦІЯ ДАХУ. ЗАМІРИ ТА ДОСТАВКА 
БЕЗКОШТОВНО. (096) 9035429; 
(099) 6274707

  Ремонтно-будівельні роботи; 
шпаклюємо стелі та стіни, лицювання 
плиткою, штукатурні роботи, клеємо 
шпалери, гіпсокартон різної складнос-
ті, декоративні штукатурки, обшиваємо 
вагонкою, вкладання підлоги, ламінат, 
паркетна дошка. (0332) 299602; (066) 
7549017

Свердловини, міні-башти, гли-
бинні помпи "під ключ". (050) 

6709075, Луцьк, вул.Городецька, 
17

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

  ДАХИ ремонт та перекриття 
євроруберойдом: будинки, квартири, 
магазини, гаражі, склади, дачі, балкони. 
Металопрофіль, металочерепиця, 
ондулін, шифер, ринви, козирки, під-
віконня. Монтаж та доставка. (099) 
5633807; (050) 5373648

  Виконуємо покрівельні роботи: 
ремонт дахів та покриття різними 
матеріалами та ін. будівельні роботи. 
Ліц. АВ№587561 від 15.06.2011, ДАБІУ.  
(050) 7732853, Віктор

  СВЕРДЛОВИНИ НА ВОДУ. ОБСЛУ-
ГОВУВАННЯ. ПРИЯМКИ, НАСОСИ, 
ВОДА "ПІД КЛЮЧ". ЯКІСТЬ ГАРАН-
ТУЮ. (095) 5755705

  СВЕРДЛОВИНИ НА ВОДУ, ВОДА 
"ПІД КЛЮЧ". ШВИДКО ТА ЯКІСНО. 
(096) 3918453

Фундаментні роботи: монолітні, 
збірні та пальові фундаменти. 

Фундаменти під забори. Якісно, 
професійно! (099) 6281801

  Послуги електрика у квартирах, 
будинках, на дачах: заміна старої ел/
проводки, заміна та встановлення 
світильників, вимикачів, розеток та ін. 
роботи. (050) 2454323; (096) 4869454

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

  Послуги "бобкетом", розгортаємо 
щебінь, навантажуємо землю, роз-
вантажуємо цеглу, піноблоки, бруківку. 
Земельні роботи гусеничним та коліс-
ним "бобкетом". Послуги евакуатором, 
буром. (050) 8483994

  Вкладання плитки, якісно, швидко. 
(099) 6224366

  Заміна труб, лічильників, унітазів, 
умивальників, 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

Робота

Потрібні робітники на збір 
помідорів, огірків, грибів, пар-
ники, теплиці, м'ясний, рибний 
цех, ферми, будівельники, с/г 

робітники, догляд за садом, з/п 
висока, житло, харчування, візова 

підтримка надається, наявність 
закорд. паспорту. (066) 7466549; 

(096) 4932837, Ольга

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

  Потрібні на роботу покрівельники, 
досвід роботи, з/п 5000грн/місяць. 
(050) 7732853, Віктор

  В автомайстерню потрібен слюсар та 
зварювальник  (0332) 757964; (050) 
3781081

  Збір малини, огірків, грибів, яблук, 
с/г роботи. З/п висока, наявність закор-
донного паспорту, візова підтримка. 
(066) 0321909; (093) 8317549

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

  Потрібні на роботу диспетчери. 
(0332) 230214

  ЗБІР малини, огірків, грибів, 
яблук, теплиці, парники, ферми, 
м'ясокомбінати (різні спеціальнос-
ті, з/п висока), с/г роботи,  польові 
роботи, будівельники, зварювальники, 
електрики та слюсарі, наявність закор-
донного паспорту, візова підтримка.  
(050) 7325315; (096) 8708768

  ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ ПРАЦІВНИ-
КИ РІЗНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ НА 
ПІДПРИЄМСТВО, З/П ЗА ДОМОВ-
ЛЕНІСТЮ. (066) 6184057; (093) 
7538744

  В нічний клуб Луцька потрібні 
офіціанти та бармени. Досвід роботи 
обов'язковий. (099) 0620508

 Швачки потрібні на роботу на ви-
робництво взуття, бажано з досвідом 
роботи. (095) 2067476; (098) 0114831, 
Андрій Васильович

  Потрібні на роботу прибиральниці 
житлових приміщень, чесні та порядні. 
(095) 9388951; (097) 6243030

  Запрошуємо до співпраці в інформа-
ційну сферу, самостійних та цілеспря-
мованих людей. (067) 4770978; (066) 
9838073

  Додатковий заробіток в інформа-
ційній сфері. (066) 1289313; (096) 
8982018

  На роботу потрібен диспетчер та 
майстер з обслуговування аудіодомо-
фонної системи. (050) 9781084

Потрібні на роботу працівники для 
роботи у сільському господарстві, 

вахтовий метод, тиждень через 
тиждень, з/п за домовленістю. 
(097) 8313423; (050) 5285962

  Потрібні на роботу верстатники та 
різноробочі у деревообробний цех. 
(050) 1641374

  Візьму на роботу слюсаря по ремон-
ту легкових а/м. (066) 1484907  

Візьму на постійну або тимчасову 
роботу ШВАЧКУ з досвідом роботи 

на промисловому швейному 
підприємстві у м.Луцьк. (0332) 
728261, 9.00-17.00; (050) 5395421

  Потрібен на роботу водій-вантажник. 
(050) 7075157; (050) 1065649

  Потрібні на роботу будівельники 
та слюсарі, наявність закордонного 
паспорту.  (050) 1641374

  На постійну роботу в бар потрібні: 
офіціант, помічник кухаря, посудомий-
ниця.  (098) 5814664

Візьму на роботу токарів, фре-
зерувальників, бажано навики 

роботи на верстатах ЧПУ. (050) 
7683399

  Візьму на роботу водіїв кат.С з до-
свідом роботи, автофарбувальника та 
автозварювальника. (066) 1534434

Фермер

  Продам. Бочки пластмасові, дубові, 
металеві, 120-220л; "куби" 1000л. 

  Плівку тепличну 4-сезонну польсько-
го виробництва, шир.6, 8, 12м.  (050) 
6709075

  Продам. Цуценят породи ягдтер'єр 
від елітних батьків. (0332) 250973; 
(095) 8764709

  Продам. Зерно пшениці, ячменю, ві-
вса. (066) 2944490; (068) 7788806

  Продам. Поросят в'єтнамських, 2 
місяці, ціни нижче ринкових. (096) 
6983633

  Продам. Солому з поля біля Луцька, 
прямокутні тюки, (вівсяну 8грн/шт., 
пшеничну 6грн/шт); зерно вівса. Про-
дам залізобетонні несучі балки 6м. 
(067) 1643237

  Продам. Зерно пшениці, ячменю, 
вівса, кукурудзи, дерть, висівки. Мож-
лива доставка. (067) 3320831

  Продам. Мішки б/в, різних розмірів. 
Постійно. (066) 9149709

  ВІДДАМ дуже гарних, розумних 
кошенят, є пухнасте, їдять все, при-
вчені до туалету, у добрі руки. (0332) 
728521; (095) 0138521

  Куплю. Зерно пшениці, ячменю, 
вівса, кукурудзи, третикале. (067) 
3320832

  Куплю. Зерно пшениці, ячменю, вівса, 
ціна за домовленістю. (098) 6488880; 
(099) 7083226

Різне

  Втрачений атестат про середню осві-
ту серія А №495438, від 17.06.1992р., 
виданий на ім'я Левчук Ірини Степа-
нівни, загальноосвітньою школою I-III 
ступеню №20, м.Луцька, Волинської 
обл., вважати недійсним.

  Продам. Побутову техніку, ел/інстру-
мент та м'які меблі з Німеччини, б/в та 
нові: холодильники, пральні машини, 
мікрохвильові печі, дивани, болгарки 
та ін. (067) 3322259; (050) 9683831  

  Куплю. Осцилограф, калібратор, 
генератор сигналів, частотомір, харак-
териограф. (050) 5424961

  Куплю вітчизняні радіодеталі, можли-
во на платах. (050) 5424961

Меблі з Європи: шкіряні м'які 
частини, у відмінному стані, низькі 

ціни.  ((096) 5679491, Волинська 
обл., м.Горохів. вул.Б. Хмельниць-

кого, 13, магазин "Інтер'єр"

  Котли на тверде паливо (торфобри-
кет, дрова, щепа ін.) з вентилятором 
піддуву (Німеччина) та електронною 
автоматикою (Польща) 15-200кВт та 
банні печі, можливе виконання індиві-
дуальних замовлень. (03379) 40218; 
(098) 6831146; (067) 7011731

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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Вартість політичної реклами в газеті «Відомості» 
Ціна 1 кв см 8,40 грн з ПДВ

Волинський аукціонний центр проводить аукціон з продажу майна:
лот І – автомобіль ВАЗ 21074, 2003 р.в. , державний № 02459 ВК. 
Об’єм двигуна – 1598 см3, пробіг – 76665 км (одометр технічно несправний), 
колір – синій, тип – легковий седан. Первісна вартість – 28372,00 грн., сума зносу 
– 28372,00 грн., залишкова вартість  – 0,00 грн. Технічний стан КТЗ: автомобіль 
знаходиться в робочому стані. Кузов має сліди відновлювального ремонту і 
аварійних пошкоджень, пошкодження ЛФП дверок, крил, порогів, вм’ятин осно-
вних частин кузова; сліди забруднення, пошкодження салону; корозія порогів, 
сліди підтікання мастила двигуна, трансмісії. Початкова ціна – 19699,44 грн. без 
врахування ПДВ. Балансоутримувач: Управління фінансів Горохівської РДА. Код 
ЄДРПОУ – 02311767. Грошові кошти в розмірі 1970,00 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 відбудеться 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 довідок: (0332) 244-188, 242-065. Озна-
йомитися з об’єктом продажу можна в робочі дні за місцем його знаходження: 
м.Горохів, вул.Шевченка, 17.


