
Нерухомість

Продам

Однокімн.кв., м.Ківерці, вул.
Залізнична, заг.пл.21 кв.м, 

120000грн. (050) 8851110

  Однокімн.кв., вул.Саперів (за ЗОШ 
№5, майже в центрі міста, тихий р-н), 
1/2-пов. цегл. буд., 30 кв.м, косме-
тичний ремонт (с/в - євроремонт), 
авт/ опалення, лічильники, кладовка, 
підвал, грядка, сарайчик. Можливість 
добудови. (050) 7563300

Однокімн.кв., вул.Шевченка, 
13-а, 33.1 кв.м + тераса 30 кв.м,  

4/12-пов. цегл. буд., євроремонт, 
з меблями. (067) 3324000

  Однокімн.кв., заг.пл. 36 кв.м, вул.Гула-
ка-Артемовського, 1, 4/5-пов. цегл. буд., 
хороший ремонт, ціна за домовленістю. 
(066) 3542104; (066) 5582825

Продам. Двокімн.кв., 49 кв.м, 
м.Ківерці, р-н лікарні, ціна за до-

мовленістю. (097) 1611965 

  Двокімн.кв., вул.Лесі Українки, 1/2-
пов. цегл. буд., 38 кв.м, вис. стелі 3.5м.  
(067) 3321386; (0332) 712099

Двокімн.кв., новобудова, утепле-
на, автономне опалення, стяжка, 

штукатурка, засклена лоджія, 
сучасне планування, 58 кв.м, 

3/9-пов. цегл. буд., вул.Єршова. 
(050) 6415645

  Трикімн.кв., вул.Карпенка-Карого, 69 
кв.м, косметичний ремонт, лоджія та 
балкон засклені. (099) 3495244; (068) 
8488455

  Трикімн.кв., 43.5 кв.м, р-н авіазаводу, 
євроремонт, будинку до 30-ти років, 
автономне опалення, сарай з підвалом, 
кладова, місце під гараж, грядка, 
450000грн. (066) 6756710

  Трикімн.кв., вул.Ярощука, 81.3 кв.м, 
4/4-пов. цегл. буд.  (067) 3321386; 
(0332) 712099

  Рованці, будинок незавершений (є 
матеріали на перекриття), земельна 
ділянка 0.12га. Недорого від власника. 
(099) 7501607

  10км від міста, будинок, ділянка 
0.52га, є газ, вода, всі зручності, усі 
надвірні споруди, огороджений, 
асфальтований під'їзд, гарне місце, 
від власника. (066) 2656745; (097) 
9031477

  Острожець, будинок цегляний, в 
центрі села, земельна ділянка 0.12га, 
літня кухня, хлів, гараж, льох, газ, вода, 
3 фази, телефон. (096) 2120341

 Масив Промінь, дачу, земельна 
ділянка 0.10га, ціна за домовленістю. 
(0332) 262932; (095) 4326342

  ВІТОНІЖ, РОЖИЩЕНСЬКОГО 
Р-Н, БУДИНОК, ВСІ ГОСПОДАРСЬКІ 
СПОРУДИ, ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА 
0.50ГА. (050) 6447495, ТЕТЯНА

  Боратин, будинок, новий заверше-
ний, утеплений, 4-кімнатний, 140 кв.м, 
металопластикові вікна, металочере-
пиця, електроопалення, камін-грубка, 
земельна ділянка 0.084га, огорожа, 
асфальтований доїзд, без посередни-
ків, 2км від Луцька. (050) 3785562

  ТОРЧИН ЛУЦЬКОГО Р-НУ, 
ПОЛОВИНУ ПРИВАТИЗОВНОГО 
БУДИНКУ (3 КІМНАТИ, КОРИДОР, 
КУХНЯ, ВЕРАНДА, КОМОРА) ЗАГ.
ПЛ.90.4 КВ.М, ЖИТЛОВА 54.8 
КВ.М). ЦЕНТРАЛЬНА ВУЛИЦЯ, Є 
ГАЗ, ТЕЛЕФОН, ЦІНА ЗА ДОМОВ-
ЛЕНІСТЮ. (050) 2064648; (050) 
4387304

 ПРОДАМ. ТОРЧИН, БУДИНОК 
ЦЕГЛЯНИЙ, 120 КВ.М, УСІ ВИГОДИ, 
ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА 0.12ГА, САД, 
ОГОРОЖА, УСІ НАДВІРНІ СПО-
РУДИ, ГАРАЖ, 2 САРАЇ. (068) 
8488455; (066) 7451855

  Богушівка, земельну ділянку 0.30га, 
є ставок, огороджена, літній будинок, 
вода, газ. (066) 7451855; (068) 
8488455

Продам. Торговий павільйон ри-
нок "Завокзальний", в євроряду 

(біля "Юванта"), 17.5 кв.м та мага-
зин в ТЦ "Ювант" на 1-му поверсі, 

34.7 кв.м. (050) 5437300

 ПРОДАМ. ГАРАЖ В ЕЛІТНОМУ 
Р-НІ МІСТА ЛУЦЬКА (РАЙОН 
"ПОРТ СІТІ", ВУЛ.ЛИПИНСЬКОГО, 
О.ГОНЧАРА), ЦЕГЛА, ВИСОКИЙ, 
23 КВ.М, ЯМА, СВІТЛО. (050) 
7010097

Куплю

  Куплю однокімн.кв., у власника, без 
посередників, розгляну різні варіанти. 
(095) 7893867

Здам

  ЗДАМ БУДИНОК С.ЛИПИНИ, 
ВМЕБЛЬОВАНИЙ, ПОБУТОВА 
ТЕХНІКА, БЛАГОУСТРІЙ, ГАРАЖ. 
(050) 2111457

  Візьму на підселення дівчину. (067) 
4276999; (095) 4226461 

  Здам. Трикімн.кв., 33-й квартал, 
частково вмебльовану, 2000грн + ко-
мунплатежі, передоплата, від власника. 
(067) 2584223; (099) 4853118

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

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

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

Здам. В оренду склади 120, 65, 
50 кв.м та офісні приміщення у 

м.Луцьку по вул.Потебні. Є авто-
стоянка, охорона та комунікації, 

зроблений ремонт. (050) 
3397002

  ЗДАМ. В ОРЕНДУ ПРИМІЩЕННЯ 
КОМЕРЦІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, 
ЦЕНТРАЛЬНА ВУЛИЦЯ, 100-140 
КВ.М, ЄВРОРЕМОНТ, ВСІ КОМУНІ-
КАЦІЇ, СИГНАЛІЗАЦІЯ, АВТОНОМ-
НЕ ОПАЛЕННЯ, ВХІД З ЦЕНТРАЛЬ-
НОЇ ВУЛИЦІ, ПІД ОФІС, БАНК ТА 
ІНШІ УСТАНОВИ. (063) 9921833

Здам. В оренду торгово-офісне 
приміщення просп.Молоді, 

65 кв.м, вихід на центральну 
вулицю, Інтернет, сигналізація, 
пожежна охорона, автостоянка, 
новий ремонт. (050) 6415645

Офісні приміщення, поблизу 
МРЕВ, в оренду, Луцьк, вул.Під-
гаєцька, 3, ПП «ВАМС». Інтернет, 
телефон, автономне опалення, 
євроремонт, сигналізації, пар-

ковка, бруківка. (0332) 773700; 
(095) 8989000

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

магазини, аптеки. Автономне 
опалення, підігрів підлоги, Інтер-
нет, телефон, пожежна сигналіза-
ція, парковка, охорона. м.Луцьк, 

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

В оренду виробничо-складські 
приміщення площею 100-600 
кв.м. Бокси для ремонту авто-

мобілів. Зручний доїзд, охорона, 
ціна від 7грн/кв.м.  (050) 

3782022

Послуги

  Ремонт телевізорів, встановлення 
кольору та звуку, заміна кінескопу, 
гарантія, виїзд до замовника. (098) 
3770120; (050) 8887903

Супутникове телебачення. Продаж, 
гарантія, сервісне обслуговування. 
Послуги електрика. Продаж, мон-

таж кондиціонерів. (0332) 285556; 
(066) 1980828

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

  Пам'ятники! Виготовлення, вста-
новлення, оформлення. З мармурової 
крихти та натурального каменю. До-
ставка безкоштовна. (095) 1285106; 
(098) 5022024; (099) 2620282, Луцьк, 
вул.Рівненська, 54/5, ПОГ "Меморіал-
Груп"

Виготовляємо: дачні будинки, 
каркасні бані, кіоски, павільйони, 

контейнери, битовки, буд. вагончи-
ки гаражі, блок-пости, гаражі та ін. 

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

9071417

 НАДАЮ ПОСЛУГИ ПО КОПАН-
НЮ, ЧИЩЕННЮ ТА РЕМОНТУ КРИ-
НИЦЬ, ПРАЦЮЮ ШВИДКО, ЯКІСНО, 
Д/Р ПОНАД 180 КРИНИЦЬ. (095) 
6772326, ВАЛЕРІЙ

Усунення засмічень, видалення 
жиру, бруду та нальоту. Гарантія 

якості. (050) 7360805; (096) 
4996132

Пошиття, ремонт, реставрація, 
фарбування виробів з нату-

ральної шкіри, хутра, дублянок, 
легкого жіночого та чоловічого 

одягу. Великий вибір італій-
ської шкіри, хутра, шкірок на 

дублянки. (0332) 207207; (050) 
4381024

Автомото

  Продам. Джон Дір-430 комбайн 
зернозбиральний, свіжопригнаний з 
Німеччини, жатка 2.7м. (063) 2031784

  Трактори Т-40АМ, Т-25; передок до 
Т-40 у м.Луцьк. (050) 1669111; (096) 
1399028

  Продам. Комбайни зернозбиральні: 
"Вольво", "Клаас", "Джон Дір", MF та інші; 
прес-підбирачі; картоплезбиральні 
комбайни, на замовлення з-за кордону. 
(050) 1849978; (098) 7421737

  Продам. Зернозбиральний комбайн 
Клас МЕРКАТОР, свіжопригнаний з 
Німеччини, двигун Мерседес, ширина 
захвату жатки 2.7м. (063) 2031784

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, культиватори, 
сівалки та ін. з Польщі. (099) 

0834091; (067) 1253737

  Продам. Комбайн зернозбиральний 
Клас Домінатор 38, свіжопригнаний 
з Німеччини, в ідеальному стані (як 
новий). (063) 2031784

  Продам. Трактор саморобний з 
плугом, 18000грн. (050) 1326717; 
(066) 7321219

  Продам. Клас Консул комбайн 
зернозбиральний, свіжопригнаний з 
Німеччини, від першого власника, в 
ідеальному стані. (063) 2031784

Будівництво

 ПРОДАМ. БЛОК-ХАУС, ВАГОНКА, 
ФАЛЬШ-БРУС, ДОШКА ДЛЯ ПІДЛО-
ГИ. ЗАВЖДИ В НАЯВНОСТІ. (095) 
7699473; (098) 9071417

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. Пісок, щебінь, цеглу, чорно-
зем, грунт для вимощування, гній, жом, 
вивіз сміття. (099) 3255776

Французькі натяжні СТЕЛІ від 
економних до розкішних, екс-

клюзивна комбінація кольорів, 
якісний фотодрук, встановлення 
будь-яких світильників, стельо-
вих карнизів та поклейка плін-

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

(097) 6808868

  Продам. Двері вхідні, металеві, б/в, 
недорого. (0332) 230466

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

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

 ПРОДАМ. ЧЕРВОНУ ТА БІЛУ 
ЦЕГЛУ Б/В, ДОБРОЇ ЯКОСТІ, З ДО-
СТАВКОЮ (050) 1732855

 ПРОДАМ. БЛОКИ З РАКУШНЯКУ. 
ВИСОКОЇ ЯКОСТІ. МІЦНІ, РІВНІ, 
ВІДБІРНІ. ДОСТАВКА. (068) 
1659117; (093) 2650115

 ПРОДАМ. МЕТАЛОЧЕРЕПИ-
ЦЮ, ПРОФНАСТИЛ, "RUUKKI 
FINNERA", "SYPER KATEPAL", ПОВНА 
КОМПЛЕКТАЦІЯ ДАХУ. ЗАМІРИ ТА 
ДОСТАВКА.  (096) 9035429; (099) 
6274707

  Продам. Відсів, щебінь, пісок, цеглу 
червону, білу; дрова, торфобрикет, 
торфокрихту, чорнозем, жом, землю 
на вимощування. Вивіз будівельного 
сміття. (099) 7282934 

Продам. Цеглу білу та червону, 
щебінь, відсів, пісок, чорнозем, 
гній, земля на вимостку, торфо-
крихту, дрова, торфобрикет; ви-

віз будівельного сміття. Доставка 
по місту безкоштовно. (050) 

5694813; (096) 5045231 

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

Бруківка вібропресована, 
сертифікована - виготовлення та 

багаторічний досвід професій-
ного вкладання з вібротрамбов-
кою та "бобкатом". Низькі ціни, 

доставка. Цемент, щебінь, відсів. 
(099) 4937752; (093) 7165575

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

  Продам. Жом, пісок, щебінь, цеглу, 
чорнозем, бутовий камінь та ін. будма-
теріали з доставкою. (050) 6984495; 
(068) 0595893

  Продам.  Жом, пісок, щебінь, відсів, 
цеглу червону, білу; дрова, торфобри-
кет, торфокрихту, чорнозем, землю 
на вимощування. Вивіз будівельного 
сміття. (066) 8465604; (068) 7999678

  Продам. Щебінь різних фракцій, 
відсів, пісок, цеглу червону, білу; чор-
нозем, торф, жом, земля на вимостку. 
Можлива доставка. Послуги самоски-
дами, 8, 15, 30т. (050) 5299520

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

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

  Виконуємо будівельно-оздоблю-
вальні внутрішні та зовнішні роботи, 
гіпсокартон, штукатурно-шпаклю-
вальні роботи, фарбування, вкладання 
плитки, ламінату, паркетної дошки, 
кладка цегли, бетонні роботи, покрівлі. 
(097) 7365531

Скупка б/в європіддонів оригінал 
EUR (темні і світлі). (068) 8835809

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, на-

явність закорд. паспорту. (066) 
7466549; (096) 4932837, Ольга

  Керівнику потрібні відповідальні 
помічники, можливе забезпечення 
роботою студентів. (050) 4380487

  Робота. Офіс-менеджер. Терміново. 
Декілька напрямків діяльності, без-
коштовна перекваліфікація, високий 
дохід. (050) 5913659; (068) 0098171

  Додатковий дохід для медпраців-
ників в сфері оздоровлення. (050) 
5549419

  Візьму на роботу в офіс порядну, ко-
мунікабельну людину. (050) 5549419

  РОБОТА ЗА КОРДОНОМ. РОБОЧІ 
ЗАПРОШЕННЯ НІМЕЧЧИНА: ДО-
ГЛЯДАЛЬНИЦІ, БУДІВЕЛЬНИКИ; 
ПОЛЬЩА: ЗВАРЮВАЛЬНИКИ, ВО-
ДІЇ-ДАЛЕКОБІЙНИКИ, БУДІВЕЛЬ-
НИКИ, ОПІКУНКИ, С/Г РОБОТИ. 
ЛІЦ.АВ 585191, 10.07.12Р., МСПУ. 
(0332) 723738 (ЛУЦЬК); (099) 
3469381, ЛУЦЬК, ВУЛ.КАФЕДРАЛЬ-
НА, 25

Дистриб'юційна компанія з 
парфумерії та побутової хімії 
запрошує на роботу торгових 

представників, з/п від 4000грн. 
(050) 5007963; (068) 3375410

  ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ: 
ПОКРІВЕЛЬНИКІВ, МУЛЯРІВ, 
БЕТОНЯРІВ, ЕЛ/ЗВАРЮВАЛЬНИ-
КА, ЕЛ/СЛЮСАРЯ ТА ПІДСОБНИХ 
РОБІТНИКІВ. (0332) 787020; (068) 
2338205

  Візьму на роботу на ринок майстра з 
ремонту електро- та бензоінструменту. 
(066) 0800444 

  Потрібні на роботу: технолог, 
менеджер, вантажники, водії  та водії з 
власним бусом. (0332) 230214 

  Потрібні: аніматор в дитячу кімнату 
(кафе), адміністратори залу, офіціанти, 
кухарі, бармени, помічники барменів. 
піцмайстри, суші-майстри, кухарі-
кондитери, прибиральниці-посудо-
мийниці; водій з власним а/м. (099) 
7522226; (099) 5055556; (095) 6551001; 
(066) 1244446

 ПОТРІБЕН НА РОБОТУ БУХ-
ГАЛТЕР (ЕКОНОМІЧНА, БУХ-
ГАЛТЕРСЬКА ОСВІТА), ЗНАННЯ 
1С:БУХГАЛТЕРІЇ V7.7, НАРАХУВАН-
НЯ З/П, ПОДАТКОВА ЗВІТНІСТЬ. 
(0332) 250308; (063) 3704890; 
(095) 1868652 

Потрібні на роботу працівни-
ки для роботи у сільському 

господарстві, вахтовий метод, 
тиждень через тиждень, з/п за 

домовленістю. (097) 8313423; 
(050) 5285962

  На постоянную работу требуются 
ответственные, целеустремлённые 
молодые люди на вакансию: менеджер 
по продажам. График работы с 9 до 18. 
З/п своевременная. Карьерный рост, 
работа в дружном коллективе. Не-
сколько свободных вакансий. (0332) 
295789; (096) 1839729

  У міжнародну компанію, яка займа-
ється встановленням та обслуговуван-
ням систем доочищення води, потрібні 
помічники менеджера. Графік роботи 
з 9 до 18год, субота до 16год. Вимоги: 
активність, бажання вчитись та працю-
вати, відповідальність, цілеспрямова-
ність. Присутній хороший кар'єрний 
ріст, дружній колектив, є можливість 
офіційного працевлаштування. Можна 
без д/р. Не агенція. Запис на співбесіду. 
(0332) 295789; (096) 1839729

  Візьму на роботу різноробочого в 
оздоровчий комплекс у с.Дачне, житло 
надається. (066) 9935874; (066) 
9473492 

  Надомна робота 2500грн/місяць. По-
дробиці поштою. Вкласти два конверти 
на адресу: а/с 2075, МП "Новація" 
Маріуполь, 87502. (097) 2483324

  Візьму на роботу бобкатчика та 
екскаваторника з досвідом роботи. 
(093) 0208979; (095) 9367940

  Потрібні на роботу в продуктові ма-
газини продавець, бухгалтер. Вимоги: 
досвід роботи знання програми 1С. 
(050) 8608406

  Потрібен бармен та кухар в кафе. 
(0332) 242418 (Луцьк); (050) 7166177; 
(067) 3321609

Фермер

  Продам. Віз на гумовому ходу. 
(066) 6950828

Продам. Мальок коропа, 
м.Луцьк. (067) 3612790

 ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 
"АННАСТАСІЯ" (ТРОСТЯНЕЦЬ). 
ПРОПОНУЄ СОРТОВІ САДЖАНЦІ: 
СМОРОДИНИ, ЯБЛУНІ, ГРУШІ, 
МАЛИНИ, АГРУСУ, ПОРИЧКИ, 
ПОЛУНИЦІ, ВИНОГРАДУ, ЛОХИНИ, 
КЛЮКВИ. ДОСТАВКА. МЕД НАТУ-
РАЛЬНИЙ. (063) 2276552; (095) 
8971026

  Куплю картоплю.  (095) 1230089; 
(098) 0404542

  Куплю хрін.  (099) 1819925

Різне

  Продам. Меблі в зал, спальню, кухню; 
холодильник, телевізор, пральну 
машину, все б/в. (066) 7037555

  Продам. Котли "Slawex" Польща, 
різної потужності. (095) 7418529

Котли твердопаливні фірми 
"Rakoczy" виробництво Польща, 

ціни помірні. (066) 3542104; 
(093) 4457097

  Продам. Простирадла з підігрівом. 
Товар сертифікований. Гарантія 1 рік. 
(063) 3597773; (066) 2112266; (097) 
0800551

  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  

  Склад-магазин побутової техніки з 
Європи, нової та б/в: холодильники, 
морозильні камери, електроплити, 
дрібна техніка, інструмент, товари для 
дому. (063) 2168636; (093) 8331843, 
www.evro-technika.com.ua, Луцьк, 
просп.Відродження, 49а

  Купуємо металобрухт, дорого. Ліц. се-
рія АЕ №271216 від 10.10.2013. (050) 
2893864; (067) 9144931

Куплю. Макулатуру, плівку, пласт-
масу. Дорого. (095) 7719337

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) 200221; (095) 4091285; 

(098) 5266032; (067) 6492168; (095) 
1264199 

Можливий самовивіз. АЕ№271264 
28.10.2013р. МЕРТУ. (095) 5106889

Купуємо дорого брухт чорних ме-
талів. Можливий самовивіз та де-
монтаж. Будь-яка форма оплати. 
Ліц. АВ №611361 від 17.10.2012р. 

МЕРТУ. (068) 6877712; (066) 
2551771 Луцьк, вул.Ранкова, 1, 

(р-н цукрового заводу)
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http://www.vidomosti.info/ Магазин10 Прийом оголошень за телефоном (0332) 200-650

Прийом оголошень 
за телефоном 
(0332) 200-650

Вартість приватного оголошення 10 грн, вартість оголошення про подію 1 грн — 1 кв см

Волинський аукціонний центр проводить аукціон з продажу майна, що належить терито-
ріальній громаді сіл, селищ, міст Волинської області в особі Волинської обласної ради. 

Продавець — Волинська обласна рада, код ЄДРПОУ – 00022444.
Балансоутримувач: ДВТП „Волиньфармпостач”, код за ЄДРПОУ 01975330.
лот І – приміщення (літера А-1), заг.пл. 74,2 кв.м.
Місцерозташування – вул.Перемоги, 45, с. Велицьк, Ковельського району, Волинської області
Рік побудови – 1971, загальна площа – 74,2 кв.м., площа забудови – 100,5 кв.м, об’єм – 294 куб.м. 
Приміщення (літера А-1) — коридор, заг.пл. 5,2 кв.м.; приміщення, заг.пл. 13,0 кв.м.; приміщення, 
заг.пл. 10,8 кв.м.; кладова, заг.пл. 9,7 кв.м.; коридор, заг.пл. 5,9 кв.м.; кладова, заг.пл. 6,9 кв.м.; 
коридор, заг.пл. 4,5 кв.м.; приміщення, заг.пл. 7,6 кв.м.; приміщення, заг.пл. 10,6 кв.м.
 Конструктивні елементи: фундаменти – бетон; стіни – цегла, покрівля – шифер; перекриття – де-
рево; підлога – дощата. Середньозважений фізичний знос – 55%. Початкова ціна лоту – 15582,00 
грн. з урахуванням ПДВ. Об’єкт розташований на земельній ділянці площею 0,0868 га. 
Кадастровий номер – 0722181200:01:002:0018. Питання землекористування вирішується по-
купцем після укладання договору купівлі-продажу відповідно до вимог ст.91 Земельного кодексу 
України. Грошові кошти в розмірі 1559,00 грн., що становить 10% від початкової ціни об’єкта 
аукціону 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“ – фі-
лія “Волинський аукціонний центр”. Аукціон відбудеться через 20 днів після публікації інформації 
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, розра-
хунків 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 продажу можна в робочі дні з 09.00.год. до 17.00. год. 
за місцем його знаходження.


