
Нерухомість

Продам

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

120000грн. (050) 8851110

  Однокімн.кв., в елітній новобудові, 
45/22/11 кв.м, 9/10-пов. цегл. буд., 
автономне опалення, утеплений 
мінватою, вентильований керамогра-
нітний фасад, частково вмебльована, 
євроремонт, від власника, 720000грн. 
(068) 1406344

Продам. Двокімн.кв., новобудова 
(здача будинку червень 2015р.), 
утеплена, автономне опалення, 
стяжка, штукатурка, засклена 

лоджія, сучасне планування, 58м, 
8/9-пов., вул.Травнева. (050) 

6415645

  ТРИКІМН.КВ., ПРОСП.ВІДРО-
ДЖЕННЯ 41-Б, 1/9-ПОВ. ЦЕГЛ. БУД., 
ЗДАНИЙ У 2002Р., 75/53/10.4 КВ.М, 
ЄВРОРЕМОНТ, ПІДІГРІВ ПІДЛОГИ, 
ЦІНА 840000ГРН РАЗОМ З НОВИМИ 
МЕБЛЯМИ. (099) 7345023; (050) 
8786609

  Будинок 8 км від Луцька, шлаковий, 
69.1 кв.м, земельна ділянка 0.60га, 
є вода, газ, каналізація, 280000грн. 
(050) 9913397, Микола

  Торчин, будинок цегляний, 120 кв.м, 
усі вигоди, земельна ділянка 0.12га, сад, 
огорожа, усі надвірні споруди, гараж, 2 
сараї. (068) 8488455; (066) 7451855

Липини, будинок, новобудова, 120 
кв.м, накриття "Катепал", земель-
на ділянка 0.08га, є сарай, гараж, 
накритя для 4-х а/м, мансарда 30 
кв.м, бруківка, огорожа, асфальт, 
усі комунікації. (050) 2111457

Липини, будинок новобудову, 135 
кв.м, вмебльований, земельна 
ділянка 0.12га, завершений, всі 

комунікації, гараж, підвал, огоро-
жа, бруківка, сигналізація, камін, 

кондиціонер. (050) 2111457

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

  Рованці, земельна ділянка 0.12га, 
ціна за домовленістю. (050) 7366334; 
(097) 9883178

  Продам. Забороль, приватизовану 
земельну ділянку під забудову, 0.35га, 
асфальтований доїзд, 150м від до-
роги, біля лісу, 4км від Луцька. (050) 
9569131

  Будинок двоповерховий, цегляний, 
дачний масив Діброва, є газ, сверд-
ловина, каналізація, 3 фази, земельна 
ділянка 0.06га. (095) 1450042

 Масив Діброва, дачну ділянку 0.06га, 
можна під забудову, лінія газифікована, 
є світло (0332) 262737; (095) 6462605

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

  Городище-1, Луцького р-ну, будинок 
незавершений, півтораповерховий, 
280 кв.м з підвалом, без внутрішніх 
робіт, газ, вода, каналізація, світло на 
ділянці, твердий доїзд, ціна за домов-
леністю. (050) 5802198

  ЛУЦЬК, ЧАСТИНУ БУДИНКУ, 
Р-Н ЛЬВІВСЬКОЇ (ВУЛ.ЧЕКАЛІНА), 
ЗАГ.ПЛ.43 КВ.М, 2 КІМНАТИ, С/В 
РОЗДІЛЬНИЙ, ГАРАЖ 7.5Х4.5М, 
ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА 0.03ГА. (050) 
5877577

  Продам. Торчин, земельну ділянку 
0.10га, під забудову, ціна за домовленістю. 
Можливий обмін на а/м. (066) 7444500

 Масив Веснянка, дві дачні ділянки 
по 0.06га, є будиночок без внутрішніх 
робіт, трифазна лінія, поблизу лісу та 
річки. (050) 1732993; (066) 2827779

  Діючий магазин у центрі Луцька, заг. 
пл. 59 кв.м, торгівельна пл.49 кв.м,  лі-
чильники на теплопостачання та воду, 
ціна за домовленістю. (050) 5802198

  Продам. Великий контейнер на 
ринку "Центральний",  40 кв.м, ряди 
"секонд-хенду", є світло, бруківка, 
накриття. Дуже терміново, в зв'язку з 
виїздом за кордон. (050) 1411577

Продам. Гаражі в кооп."Центр", під 
буси та легкові а/м, є великі бокси 

під складські приміщення або 
майстерню. Здам в  оренду гаражі 

розм. 7х4м та гараж 100 кв.м. 
Дзвоніть домовимося! (068) 

6348048; (066) 3961884

Здам

  Здам. Однокімн.кв. малосімейку, для 
мололої сім'ї без дітей, просп.Відро-
дження, 1600грн. (050) 4387259 

  Здам. Кімнату для двох працюючих 
дівчат, р-н ринку "Завокзальний", біля 
"Слона". (063) 3943505; (095) 3512678

  Здам. Власну однокімн.кв., центр 
міста, свіжий євроремонт, нова по-
бутова техніка, меблі, WI-FI, відмінне 
транспортне сполучення, гарний, 
безпечний р-н, 2300грн + комунальні. 
(095) 8219112

  Здам кімнату для хлопців у власному 
будинку зі зручностями, Луцьк, р-н 
Київського майдану. (050) 8689248; 
(098) 5152496

Здам. Напівпідвальне приміщен-
ня поблизу ТЦ "Слон", нове, з 

ремонтом, 120 кв.м, витяжка, ав-
тономне опалення, сигналізація, 
2 санвузли, можна під медицину, 
90грн/кв.м, торг. (097) 1611965 

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

по вул.Потебні. Є автостоянка, 
охорона та комунікації, зробле-

ний ремонт. (050) 3397002

  Здам. В оренду гараж металевий, в 
кооп."Стир", навпроти "Нової лінії", для 
легкового а/м.  (099) 3286100

Послуги

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

Ремонт пральних машин-авто-
матів: "Сіменс", "Бош", "Індезіт", 

"Арістон", "Кайзер", "Ханса", 
"Ардо", LG, "Самсунг", "Занусі", 

"Електролюкс", AEG та ін. на дому, 
гарантія. Продаж запчастин. 
(099) 0273489; (095) 3507374

  Вантажні перевезення мікроав-
тобусом "Фольксваген-Т4", з двома 
пасажирськими місцями, є шенгенвіза. 
(050) 3783675

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

Супутникове телебачення. Продаж, 
гарантія, сервісне обслуговування. 

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

(066) 1980828

  Виконую дипломні роботи з педаго-
гіки та психології, курсові, реферати, 
контрольні з усіх дисциплін. Швидко, 
якісно. Гарантую методичний супровід 
до захисту. (099) 0757900

Усунення засмічень, видалення 
жиру, бруду та нальоту. Гарантія 

якості. (050) 7360805; (096) 
4996132

  Пасажирські перевезення по Укра-
їні а/м Мерседес-Бенц, 16 місць. Ліц. 
АГ№589222, від 17.05.2011р. (066) 
7007077

Здаємо на прокат костюми до 
Нового року в садочках, школах 
(українські костюми, всі казкові 
герої), на дорослих Дід Мороз, 
Снігуронька. (0332) 725027; 

(050) 6578701

Автомото

  Подам. Трактор МТЗ-80 1992р. Двигу-
ни Д-240, -242 по запчастинах, маховик 
під стартер; патрон токарний 300; 
КПП до МТЗ-80; капот ЗІЛ-130. (099) 
7359139; (098) 5169673

  Продам. Трактори Т-40 1991р.; 
зернонавантажувач ЗМ-60; трактор 
Т-16 по запчастинах, запчастини б/в: 
МАЗ, КамАЗ, ЮМЗ. (067) 3609149; 
(050) 9936211

  Продам. ГАЗ-53 двигун МТЗ-82, у 
хорошому стані, ціна за домовленістю. 
(096) 2928941

  Продам. Опель-Омега 1988р., 2.0л. 
інжектор, червоний металік, титанові 
диски, магнітола. Терміново. (097) 
8309476; (066) 1206630

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

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

  КУПЛЮ. ВАЗ-2104, -2105, -2106, 
-2107, -2109 АБО ЗАЗ "ТАВРІЯ", 
МОЖЛИВО ПІСЛЯ ДТП АБО НЕ 
НА ХОДУ. (095) 0132359; (098) 
1239685

Будівництво

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

 ПРОДАМ ГАЗОБЛОКИ СТОУН-
ЛАЙТ (БРОВАРИ) 82 КУБА З ДО-
СТАВКОЮ. (050) 1930770, (098) 
9800897

 ПРОДАМ. МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЮ, 
ПРОФНАСТИЛ, "RUUKKI FINNERA", 
"SYPER KATEPAL", ПОВНА КОМПЛЕК-
ТАЦІЯ 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; вивіз 
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

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

  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 на воду. Обслуговуван-
ня. Приямки, насоси, вода "під ключ". 
Якість гарантую. (095) 5755705

Бруківка вібропресована, 
сертифікована - виготовлення та 

багаторічний досвід професійного 
вкладання з вібротрамбовкою та 

"бобкатом". Низькі ціни, доставка. 
Цемент, щебінь, відсів. (099) 

4937752; (093) 7165575

Блоки будівельні (стінові, для 
огорожі, перестінні), "рваний 

камінь", цеглу "рваний камінь", 
3.5грн/шт., бруківку, залізобетонні 

огорожі, бетонні каналізаційні 
люки, сходи та інші бетонні ви-
роби. Висока якість, доставка. 
Робочі дні понеділок-п'ятниця, 

8.00-16.00. Вихідні субота-неділя. 
(0332) 290078; (050) 3780078; 

(098) 0800078

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

  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

  Ракушняк кримський. Можлива до-
ставка. (050) 3781113

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

Французькі натяжні СТЕЛІ від 
економних до розкішних, екс-

клюзивна комбінація кольорів, 
якісний фотодрук, встановлення 

будь-яких світильників, стельових 
карнизів та поклейка плінту-

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

(097) 6808868

  Свердловини на воду, вода "під 
ключ". Швидко та якісно. (096) 
3918453

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

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

  ВИКОНУЄМО РЕМОНТНО-ОЗДО-
БЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ: ГІПСОКАР-
ТОН, ШПАКЛЮВАННЯ, ФАРБУВАН-
НЯ, ПЛИТКА, ЛАМІНАТ, ВАГОНКА 
ТА ІН., ПОСЛУГИ САНТЕХНІКА ТА 
ЕЛЕКТРИКА, ОПЕРАТИВНО, ЯКІСНО, 
ДОСТУПНО. (050) 9044492; (067) 
1751116

  Ремонтно-будівельні роботи: плитка, 
гіпсокартон, ламінат, електрика, 
сантехніка та ін. (097) 9371123; (066) 
9013270

  Виконуємо всі види ремонтно-бу-
дівельних робіт: дахи, кладка, стяжка, 
штукатурка та ін. (095) 0684826, 
Сергій; (093) 8039681

Виконуємо всі види ремонтно-
оздоблювалих робіт: монтаж 

різних конструкцій з гіпсокар-
тону, арки, штукатурка, стяжка, 
шпаклівка, вкладання плитки, 

паркетної дошки, клеїмо шпале-
ри, послуги електрика. (050) 

6478945

  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

Ремонтні роботи: шпаклівка, 
штукатурка, гіпсокартон, плитка, 

ламінат, шпалери та ін. Досвід 
роботи, різний об'єм і складність 
робіт; ремонт "під ключ". (095) 

7293777, Олександр

  ЯКІСНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ 
ПРИМІЩЕНЬ: ШПАКЛЮВАННЯ, 
ФАРБУВАННЯ СТІН ТА СТЕЛІ; 
ВКЛАДАННЯ ПЛИТКИ, ПІДЛОГИ, 
ЛАМІНАТУ, ЦІНИ ПОМІРНІ. (050) 
6683238

  Вкладання плитки, якісно, швидко. 
(099) 6224366

  Євроремонт: лицювання плиткою, 
підмуровування ванн, стяжка, шту-
катурка, шпаклювання, гіпсокартон, 
відкоси, вагонка, ламінат та ін. Швидко 
та якісно. (099) 3273653

  Послуги електрика, сантехніка. 
(050) 9010640

Шпаклівка. Якість, досвід, "ціни не 
кусаються". (099) 7401095; (097) 

8544994, Сергій

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

  Потрібні на роботу продавці, касири 
торгового залу, в сферу торгівлі побуто-
во-промисловими товарами, офіційне 
працевлаштування, з/п за результата-
ми співбесіди. (050) 2116993; (097) 
9048774

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

М'ясокомбінати (різні спеціаль-
ності, з/п висока), овочебази, 

обрізання дерев, парники, ферми, 
с/г роботи, працівники для валки 
лісу, зварювальники, електрики 
та слюсарі, наявність закордон-

ного паспорту, візова підтримка.  
(099) 0000293; (067) 8100781

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

  Додатковий дохід для працівників 
освіти в інформаційній сфері. (066) 
1959121

 ФІРМА ВІЗЬМЕ ЕКСПЕДИТОРА-
ВАНТАЖНИКА, ПРОДОВОЛЬЧА 
ГРУПА ТОВАРІВ, З/П ВІД 1800ГРН. 
(067) 1643050

 ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ У ПРО-
ДУКТОВИЙ МАГАЗИН, РОБОТА ПО 
ТИЖНЯХ, М.ЛУЦЬК, З/П 1900ГРН. 
(050) 6635653

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

  Потрібні працівники в офіс, пер-
спектива кар'єрного росту, можливість 
офіційного отримання доходу та 
додаткового заробітку. (067) 4567230; 
(099) 7539585

 М'ясокомбінати (різні спеціальності, 
з/п висока), овочебази, обрізання 
дерев, парники, ферми, с/г роботи, пра-
цівники для валки лісу, зварювальники, 
електрики та слюсарі, наявність за-
кордонного паспорту, візова підтримка.  
(050) 7325315; (096) 8708768

  ВІЗЬМУ НА РОБОТУ МЕНЕДЖЕРА 
НА ПУНКТ МАСЛОЗАМІНИ. (050) 
3784312

  Робота в офісі декілька напрямків 
діяльності, можлива часткова зайнятість 
та отримання офіційного доходу. 
(067) 3601314; (050) 9200495 

Охоронна фірма візьме на роботу 
охоронників. Бажано з досвідом 

роботи. Відповідальність. з/п висо-
ка. (0332) 787966; (067) 3618852

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

  Потрібні на роботу охоронники. 
Робота позмінна, з/п за домовленістю. 
(0332) 784990; (050) 7897591; (050) 
7098855

  ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ У СА-
ЛОН КРАСИ МАЙСТРА МАНІКЮРУ ТА 
ПЕДИКЮРУ (НА ВИГІДНИХ УМОВАХ) 
І ПЕРУКАРЯ. (050) 9208000

  Потрібні на роботу швачки на ви-
робництво взуття, бажано з досвідом 
роботи, висока заробітна плата (095) 
2067476; (098) 0114831, Андрій Васи-
льович

  На постійну роботу в бар потрібні: 
офіціант, помічник кухаря, посудомий-
ниця, музикант. (098) 5814664; (066) 
4202046

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

  Потрібні на роботу в кафе р-н ринку 
"Завокзальний" кухарі, помічник кухаря. 
(095) 5785390

Фермер

  Продам. Цуценят породи ягдтер'єр. 
(097) 3716339, Володимир

  Продам. Буряк кормовий. (095) 
0909967

Реалізуємо МУЧКУ високобілкову. 
(097) 3075038, Олександр

  Продам. Мішки б/в, різних розмірів, 
постійно. (066) 9419301

  Віддам гарних пухнастих кошенят в 
добрі руки. (099) 3273653

  Куплю КАРТОПЛЮ.  (050) 9816534; 
(099) 6429596; (068) 8754544

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

  КУПЛЮ. Картоплю сортову, буряк 
столовий. (050) 9775945; (093) 
1561181

  Куплю зерно гречихи. (050) 
3783171

Різне

  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

Громада "Христового Воскресін-
ня" Апостольської Православної 

Церкви (настоятель - Єпископ 
Олег Ведмеденко) оголошує що-
квартальний збір пожертв для 

потреб військовослужбовців ЗСУ( 
теплий одяг, продукти, предмети 

особистої гігієни, тощо). Пожертви 
приймаються у неділю 30 листопа-
да під час Божественної літургії з 
9.00 до 12.00 за адр: Луцьк, вул.

Зв'язківців, 1, будівля "Таксосер-
вісу", 3-й поверх  (р-н Електроапа-

ратного заводу, поворот праворуч 
перед магазином БУМ).  (0332) 

740404; (096) 2301777

  ВТРАЧЕНІ ДОКУМЕНТИ: ПАС-
ПОРТ, ПОСВІДЧЕННЯ ВОДІЯ, ЗАКОР-
ДОННИЙ ПАСПОРТ, ТЕХПАСПОРТ 
НА А/М "КАЛИНА -1730", ВИДАНІ 
НА ІМ'Я ЗАЯЦЬ В. В., ПРОХАННЯ ПО-
ВЕРНУТИ ЗА ВЕЛИКУ ВИНАГОРОДУ. 
(099) 7231774; (068) 5544678

  Втрачені документи на земельні 
ділянки №979 та №980 на садівничому 
масиві "Веснянка" серія акту IV-ВЛ 
№001108 від 12.01.1997р., видані на 
ім'я Мулько Георгія Олександровича, 
вважати недійсними.

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

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

  Продам. Прихожу в хорошому стані: 
2 шафи, 1.15х0.45х2.2, дзеркало, верхні 
антресолі, колір бук, недорого. (050) 
8607771

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)

  Куплю. Макулатуру, плівку, пластма-
су. 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

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

Інформація
Волинського аукціонного центру про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів 

оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки майна, 
що належить територіальним громадам сіл, селищ, міст Волинської області в особі 

Волинської обласної ради
Назва об’єктів: 
1. Автомобіль Fiat Ducato1990 р.в., державний № 9193 ВНО
2. Автомобіль Volkswagen Transporter 1995 р.в., державний № 00177 ВК
3. Автомобіль Skoda Classik2008 р.в., державний № АС 0051 АР
4. Автомобіль Volkswagen Passat, 2004 р.в. Балансоутримувач: КП “Автогосподарство Волин-
ської обласної ради”.
5. Автомобіль ГАЗ 2705, 2004 р.в., державний № АС 51-90 АС
Балансоутримувач: КП Санаторій матері і дитини “Пролісок”.
6. Трактор Zetor 12145 super 1991 р.в., інвентарний номер 10510012.
Балансоутримувач: Володимир-Волинська спеціалізована школа-інтернат І-ІІІ ступенів.
7. Автомобіль ГАЗ – 31029 «Волга» 1997 р.в., державний № 00924 ВК
Балансоутримувач: Обласне територіальне медичне протитуберкульозне об’єднання .
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єктів з метою їх відчуження шляхом продажу 
на аукціоні. Конкурс відбудеться 11.12.14р. об 11 год. за адресою: м.Луцьк, вул.Мельнична, 
13.  Кінцевий термін подання документів: 04.12.14р. Конкурсна документація подається в 
запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, можна отримати за вищевказаною 
адресою. Телефон для довідок (0332) 24-41-88, 24-20-65.


