
Нерухомість

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

  Двокімн.кв., Луцьк, 48 кв.м, 
8/9-пов. цегл. буд.,  р-н "Там Там", 
вул.Гетьмана Мазепи, 49, побли-
зу школа, садочок, парк, ціна за 
домовленістю. (099) 1881000

Продам. Двокімн.кв., Луцьк, 
новобудова (здача будинку 
червень 2015р.), утеплена, 
автономне опалення, стяж-

ка, штукатурка, засклена 
лоджія, сучасне планування, 
58м, 8/9-пов., вул.Травнева. 

(050) 6415645

  ТРИКІМН.КВ., В ЦЕНТРІ МІС-
ТА, ВУЛ.ВАВІЛОВА, 66/39/7.7 
КВ.М, ЦЕГЛЯНИЙ БУДИНОК, 
ДОМОФОН, БОЙЛЕР, ЛІЧИЛЬ-
НИКИ, БАЛКОН МЕТАЛО-
ПЛАСТИКОВИЙ, ЛОДЖІЯ, 
МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА. 
БЕЗ ПОСЕРЕДНИКІВ. (095) 
7476930

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

  Продам. Луцьк, вул.Потебні, 
59, 1/3 будинку, ціна за домовле-
ністю. (099) 3341539

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

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

  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, ново-
будова, 120 кв.м, накриття 

"Катепал", земельна ділянка 
0.08га, є сарай, гараж, на-

критя для 4-х а/м, мансарда 
30 кв.м, бруківка, огорожа, 

асфальт, усі комунікації. 
(050) 2111457

Липини, будинок новобудо-
ву, 135 кв.м, вмебльований, 

земельна ділянка 0.12га, 
завершений, всі комуніка-
ції, гараж, підвал, огорожа, 

бруківка, сигналізація, 
камін, кондиціонер. (050) 

2111457

  Ягодин, Любомльського р-ну, 
земельну ділянку 0.25га, під 
забудову, усі документи, при-
кордонна зона (власнику без-
візовий в'їзд в Польщу). (093) 
4350776

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

  Продам. Гараж цегляний в 
кооперативі "Транспорт-1", є всі 
документи. (095) 6404792

Продам. Торговий павільйон 
ринок "Завокзальний", в 

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

34.7 кв.м. (050) 5437300; 
(095) 1341030

Здам

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

  Здам тимчасівку у хорошому 
стані, Львівська, поблизу полі-
технічного університету. (099) 
5317271

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

  Здам в оренду продовольчий 
магазин, 14 кв.м, 1200грн/мі-
сяць. (050) 5637460

Здам. Напівпідвальне при-
міщення поблизу ТЦ "Слон", 
нове, з ремонтом, 120 кв.м, 

витяжка, автономне опален-
ня, сигналізація, 2 санвузли, 
можна під медицину, 90грн/
кв.м, торг. (097) 1611965

 
Послуги

  Ремонт побутових холодиль-
ників, морозильних камер, 
імпортних, вітчизняних, заміна 
компресорів, термостатів, за-
правка фреоном, виклик май-
стра платний. (050) 6313413

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

Пошиття, ремонт, реставра-
ція, фарбування виробів з 
натуральної шкіри, хутра, 

дублянок, легкого жіночого 
та чоловічого одягу. Вели-

кий вибір італійської шкіри, 
хутра, шкірок на дублян-
ки. (0332) 207207; (050) 

4381024

Виготовляємо: дачні будинки, 
каркасні бані, кіоски, павільйо-
ни, контейнери, битовки, буд. 
вагончики гаражі, блок-пости, 
гаражі та ін. металоконструк-
ції. Якісно, надійно, вчасно!!! 
(095) 7699473; (098) 9071417

Здаємо на прокат костюми 
до Нового року в садочках, 

школах (українські костюми, 
всі казкові герої), на дорос-
лих Дід Мороз, Снігуронь-
ка. (0332) 725027; (050) 

6578701

Супутникове телебачення. 
Продаж, гарантія, сервісне 

обслуговування. Послуги елек-
трика. Продаж, монтаж кон-
диціонерів. (0332) 285556; 

(066) 1980828

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

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

Ремонт пральних машин-
автоматів: "Сіменс", "Бош", 

"Індезіт", "Арістон", "Кайзер", 
"Ханса", "Ардо", LG, "Сам-
сунг", "Занусі", "Електро-
люкс", AEG та ін. на дому, 
гарантія. Продаж запчас-

тин. (099) 0273489; (095) 
3507374

Усунення засмічень, видален-
ня жиру, бруду та нальоту. Га-

рантія якості. (050) 7360805; 
(096) 4996132

Автомото

  Продам. Трактор Т-40АМ по 
запчастинах; двигуни та транс-
місія після капремонту, кабіна, 
передній, ведучий міст та ін. б/в 
до Т-40 (066) 0278892; (096) 
2928247

  Продам. ВАЗ-2104 1991р., 
червоний, двигун трійка, 5-ст.
КПП, у хорошому стані, ціна за 
домовленістю. (097) 5249808; 
(099) 7074221

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

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

Будівництво

 ПРОДАМ. БЛОК-ХАУС, 
ВАГОНКА, ФАЛЬШ-БРУС, 
ДОШКА ДЛЯ ПІДЛОГИ. ЗА-
ВЖДИ В НАЯВНОСТІ. (095) 
7699473; (098) 9071417

 ПРОДАМ ГАЗОБЛОКИ СТО-
УНЛАЙТ (БРОВАРИ) 82 КУБА З 
ДОСТАВКОЮ. (050)1930770, 
(098)9800897

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

Робочі дні понеділок-п'ятниця, 
8.00-16.00. Вихідні субота-не-

діля. (0332) 290078; (050) 
3780078; (098) 0800078

Продам. Цеглу білу та 
червону, щебінь, відсів, 

пісок, чорнозем, гній, земля 
на вимостку, торфокрихту, 
дрова, торфобрикет; вивіз 

будівельного сміття. До-
ставка по місту безкоштов-

но. (050) 5694813; (096) 
5045231 

  Продам. Відсів, щебінь різних 
фракцій, пісок дрібний та 
крупний, цегла біла та червона, 
глина, керамзит, чорнозем, 
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, ТОРФОБРИКЕТ, 
ДРОВА, ТОРФОКРИХТА, ЧОР-
НОЗЕМ, СИРИЙ ЖОМ, ГРУНТ 
НА ВИМОСТКУ. ВИВІЗ БУДІ-
ВЕЛЬНОГО СМІТТЯ. (095) 
5355663; (097) 7516430

  Продам. Щебінь різних фрак-
цій, відсів, пісок, цеглу червону, 
білу; чорнозем, торф, жом, 
земля на вимостку. Можлива 
доставка. Послуги самоскидами, 
8, 15, 30т. (050) 5299520

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

  Продам. Пісок в мішках, 
щебінь, відсів, пісок, камінь 
різних фракцій, цегла червона, 
біла нова та б/в, чорнозем, гній, 
дрова, жом, земля на вимостку. 
Доставка. Вивіз будівельного 
сміття.  (099) 3374034; (096) 
9943100

Бруківка вібропресована, 
сертифікована - виготовлен-

ня та багаторічний досвід 
професійного вкладання 

з вібротрамбовкою та 
"бобкатом". Низькі ціни, 

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

7165575

  Послуги електрика у кварти-
рах, будинках, на дачах: заміна 
старої ел/проводки, заміна та 
встановлення світильників, ви-
микачів, розеток та ін. роботи. 
(050) 2454323; (096) 4869454

Ремонтні роботи: шпаклівка, 
штукатурка, гіпсокартон, 
плитка, ламінат, шпалери 

та ін. Досвід роботи, різний 
об'єм і складність робіт; 

ремонт "під ключ". (095) 
7293777, Олександр

  Виконуємо всі види ремонт-
но-будівельних робіт: дахи, 
кладка, стяжка, штукатурка та 
ін. (095) 0684826, Сергій; (093) 
8039681

  Євроремонт: монтаж гіп-
сокартону різної складності, 
арки, шпаклівка, лицювання 
плиткою, вирівнювання стін 
та стелі, фарбування, шпалери 
різних видів, стяжка, ламінат, 
утеплення пінопластом (короїд, 
штукатурка). (050) 6898863; 
(098) 3021343

 Монтаж гіпсокартону, 
шпаклівка. Досвід, якість за 
доступну ціну. (099) 7401095; 
(097) 8544994, Сергій

Робота

Потрібні робітники на збір 
помідорів, огірків, грибів, 
парники, теплиці, м'ясний, 
рибний цех, ферми, буді-
вельники, с/г робітники, 

догляд за садом, з/п висока, 
житло, харчування, візова 
підтримка надається, на-
явність закорд. паспорту. 
(066) 7466549; (096) 

4932837, Ольга

  Робота в офісі декілька на-
прямків діяльності, можлива 
часткова зайнятість та отриман-
ня офіційного доходу. (067) 
3601314; (050) 9200495 

  Візьму на роботу швачку.  
(050) 8444347; (097) 9468498

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

  На роботу потрібні водії кат.С. 
Е., диспетчер-логіст вантаж-
них перевезень та охоронці. 
(0332) 714715; 714727

  Компанія шукає водія експе-
дитора з власним а/м МАХІ-база, 
з/п 4500грн. (050) 1813449; 
(067) 6352080

  РОБОТА ЗА КОРДОНОМ. 
РОБОЧІ ЗАПРОШЕННЯ НІ-
МЕЧЧИНА: ДОГЛЯДАЛЬНИЦІ, 
БУДІВЕЛЬНИКИ; ПОЛЬЩА: 
ЗВАРЮВАЛЬНИКИ, ВОДІЇ-ДА-
ЛЕКОБІЙНИКИ, БУДІВЕЛЬНИ-
КИ, ОПІКУНКИ, С/Г РОБОТИ. 
ЛІЦ.АВ 585191, 10.07.12Р., 
МСПУ. (0332) 723738 
(ЛУЦЬК); (099) 3469381, 
ЛУЦЬК, ВУЛ.КАФЕДРАЛЬНА, 
25

  Потрібен водій на ЗІЛ-130 
(самоскид), на газу, тимчасова 
зайнятість, погодинна оплата. 
(050) 5426382

М'ясокомбінати (різні 
спеціальності, з/п висока), 

овочебази, обрізання дерев, 
парники, ферми, с/г роботи, 
працівники для валки лісу, 
зварювальники, електрики 

та слюсарі, наявність за-
кордонного паспорту, візова 
підтримка.  (099) 0000293; 

(067) 8100781

  В автомайстерню потрібен 
слюсар для встановлення 
газобалонного обладнання на 
автомобілі, бажано з досвідом 
роботи. (0332) 757964; (050) 
3781081

  Візьму на роботу в офіс по-
рядну, комунікабельну людину. 
(050) 5549419

 ПОТРІБНІ НА РОБОТУ 
МАЙСТРИ ПО СКЛАДАННЮ 
МЕБЛІВ. (050) 7794910

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

Потрібен бармен-офіціант 
з хорошою зовнішністю, у 
кафе-бар, на АЗС "Укрнаф-
та", вул.Карпенка-Карого, 

1-б. (066) 6254404

  Потрібні на роботу швачки 
на виробництво взуття, бажано 
з досвідом роботи, висока за-
робітна плата (095) 2067476; 
(098) 0114831, Андрій Васильо-
вич

Потрібні на роботу електро-, 
газозварювальники, 3-5-го 
розряду, м.Луцьк. (066) 

0289175

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

  Потрібні працівники в офіс, 
можливість додаткового за-
робітку та офіційного доходу. 
(066) 1426940; (093) 9171877

Охоронна фірма візьме 
на роботу охоронників. 

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

3618852

  ВІЗЬМУ НА РОБОТУ МЕНЕ-
ДЖЕРА НА ПУНКТ МАСЛОЗА-
МІНИ. (050) 3784312

  Візьму на роботу продавця в 
продовольчий магазин. (050) 
5424990

Фермер

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

Реалізуємо МУЧКУ висо-
кобілкову. (097) 3075038, 

Олександр

  Продам. Кобили 4 та 9 років 
на вибір, с.Озеро, Ківерцівсько-
го р-ну. (066) 5203129

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

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

  Куплю зерно гречихи. (050) 
3783171

Різне

  Продам. Котел газовий "Атон-
20", двоконтурний, б/в, у хоро-
шому стані. (095) 9190112

  Куплю. Макулатуру, плівку, 
пластмасу. Дорого. (095) 
7719337

  Куплю. Осцилограф, калі-
братор, генератор сигналів, 
частотомір, характериограф. 
(050) 5424961

  Куплю вітчизняні радіодеталі, 
можливо на платах. (050) 
5424961

Купуємо дорого брухт 
чорних металів. Можливий 

самовивіз та демонтаж. 
Будь-яка форма оплати. Ліц. 
АВ №611361 від 17.10.2012р. 

МЕРТУ. (068) 6877712; 
(066) 2551771, Луцьк, вул.
Ранкова, 1, (р-н цукрового 

заводу)

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) 200221; (095) 
4091285; (098) 5266032; (067) 

6492168; (095) 1264199
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Вартість приватного оголошення 10 грн, вартість оголошення про подію 1 грн — 1 кв см

Волинський аукціонний центр проводить аукціон з продажу майна:  
лот І – автомобіль ВАЗ-2121, 1990 р.в. , державний № 02139 ВК. 
Об’єм двигуна – 1600 см3, пробіг – 81095 км, колір – бежевий, тип – легковий джип. Первіс-
на вартість – 19661,00 грн., сума зносу – 19661,00 грн., залишкова вартість  – 0,00 грн. Тех-
нічний стан КТЗ: автомобіль в не робочому стані, комплектність – базова, сліди ремонтних 
робіт на задніх боковинах, внутрішніх арках та ін., пошкодження наскрізною корозією по 
всьому кузові.  Початкова ціна – 6623,86 грн. з врахуванням ПДВ. Балансоутримувач: Управ-
ління агропромислового розвитку Ратнівської РДА. Код ЄДРПОУ – 00730224.Грошові кошти 
в розмірі 663,00 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 16.00 за адресою: м.Луцьк, вул.Мельнична, 13, 
тел. для довідок: (0332) 244-188, 242-065. Ознайомитися з об’єктом продажу можна в робочі 
дні за місцем його знаходження: смт.Ратне, вул.Центральна, 19.


