
Нерухомість

Продам

  Однокімн.кв. новобудова, вул.Травнева, 
поблизу Миколаївської церкви, заг.пл. 39 
кв.м, 2/9-пов., зручне транспортне сполу-
чення, автономне опалення, лічильники: 
вода, газ; засклена лоджія, будинок це-
гляний, утеплений, високі стелі, металеві 
вхідні двері, стяжка, штукатурка, здача 
липень 2015р. Забудовник «Житлобуд-2».
(050) 6415645

  Однокімн.кв., в новобудові вул.
Гостинна, площею 55 кв.м, 10800грн/
кв.м.(050) 5176046; (097) 8737876

  Двокімн.кв., в новобудові, вул.Гостинна, 
площею 65 кв.м, 10800грн/кв.м.(050) 
5176046; (097) 8737876

  Трикімн.кв., в новобудові, вул.Гостинна, 
площею 94 кв.м, 10800грн/кв.м.(050) 
5176046; (097) 8737876

  Трикімн.кв., Рокині, дворівневу, 
котеджного типу, автономне опалення, 
свердловина, ремонт, є можливість та 
проект на добудову 2-х кімнат, поряд 
земельна ділянка 0.07га, розвинена 
інфраструктура, 1250000грн.(067) 
3019569; (066) 9307073

  ТРИКІМН.КВ., РАЙОН АВІАЗАВОДУ, 
ЄВРОРЕМОНТ, АВТОНОМНЕ ОПАЛЕН-
НЯ, НЕДОРОГО. ТЕРМІНОВО!(066) 
6756710; (095) 6721198

   Трикімн.кв., в центрі Луцька, вул.
Вавілова, 66/39/8 кв.м, цегляний будинок, 
домофон, бойлер, лічильники, балкон 
металопластиковий, лоджія, метало-
пластикові вікна.(095) 7476930; (068) 
5741432

  Продам. Трикімн.кв., смт.Торчин, 2-й 
поверх.(099) 4446343

  П’ятикімн., в новобудові, вул.Гостинна, 
площею 170 кв.м, 10800грн/кв.м.(050) 
5176046; (097) 8737876

  Луцьк, 1/2 будинку р-н ЗОШ №14, 53 
кв.м, 3 кімнати, 2 прибудовки, вода, газ, 
хлів, земельна ділянка 0.05га, 500000грн. 
Можливий торг.(050) 9687594

  Луцьк, масив Маяк, вул.Дубнівська, дач-
ну ділянку 0.06га, є невеликий цегляний 
будинок, світло, вода, сад.(099) 6282420

  Боратин, будинок дерев’яний, зе-
мельна ділянка 0.16га, приватизована, з 
виходом до р.Стир. Можливий обмін на 
однокімн.кв. Розгляну варіанти.(050) 
2627253; (097) 8416925, власник  

  Зміїнець, вул.Медична, 34, ділянку 
0.12га: фундамент на будинок, літня кухня 
(кімната, кухня, коридор), гараж, льох, 
теплиця, світло, газ не підключені до 
будинку, туалет на вулиці, є свердловина 
(потрібен насос), доїзд асфальтований.
(066) 0445699

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

  Дачний масив Діброва, будинок двопо-
верховий, цегляний, є газ, свердловина, 
каналізація, 3 фази, земельна ділянка 
0.06га.(095) 1450042

  Луцьк, Володимирська, дачне товари-
ство «Дружба», земельну ділянку 0.065га, 
є дачний дерев’яний будиночок, сад. 
Вода на ділянці, електромережа поблизу, 
зручна для забудови.(0332) 727332; 
(095) 9007359

  Піддубці, земельну ділянку 0.18га, 
приватизовану, асфальт, центр села, ко-
мунікації, поруч школа, садок. Недорого.
(099) 3170734

  Дачний масив Діброва, земельну 
ділянку 0.06га, садок, огорожа, вода.
(095) 1450042

  Гаразджа, земельну ділянку 0.12га.
(050) 5176046; (097) 8737876

  Богушівка, Луцького р-ну, земельну 
ділянку 0.12га.(050) 5176046; (097) 
8737876

  Продам. Або обміняю Боратин, земель-
ну ділянку 0.24га, 0.12га, приватизовану, 
під житлову забудову, зручний доїзд, 
комунікації, є сусіди. (099) 7777718, 
Власник

  Луцьк, масив Дубнівський, земельну 
ділянку 0.12га або 0.24га, дешево.(066) 
1807236; (050) 3784638

  28км від Луцька по рівненській трасі, 
будинок цегляний, у хорошому стані, 
надвірні споруди, газ, вода, земельна ді-
лянка 0.60га, садок, асфальтований доїзд.
(050) 5913678; (050) 9693688

  Луцьк, поблизу цукрового заводу, 
будинок 4 кімнати, 100 кв.м, земельна 
ділянка 0.12га, є хлів, гараж, тимчасівка, 
газ, криниця.(050) 5703171

  Продам. Гараж в кооп.»Магістраль», 
окремостоячий, з підвальним, венти-
льованим приміщенням на всю площу 
гаража. Можливість добудови другого 
поверху.(050) 5176046; (097) 8737876

Здам
  Візьму на квартиру дівчат-студенток, 

житловий масив Тарасово.(067) 
4982214

  Здаю квартири подобово, є мангал, 
бесідка, автостоянка, звітні документи, 
р-н Теремно.(050) 2350880

  Здам. Квартиру ТІЛЬКИ для студентів-
заочників або для людей у відрядженні.
(063) 4575913; (098) 6719269

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

  Здам. Однокімн.кв., р-н ЛПЗ.(096) 
1553884

  Здам. Гараж в оренду, вул.Ярощука, 
(центр міста).(0332) 727332; (095) 
9007359

Послуги

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

  Послуги весільного кортежу «Міцубісі-
Паджеро», вагон, білий колір, шкіряний 
салон, великий люк.(050) 8483994

  Вантажні перевезення по місту, області, 
Україні: фури, рефи, ізотерми, евакуатор, 
зерновози, кран-маніпулятор. Домашні, 
дачні, складські, офісні переїзди.(050) 
6430345; (096) 3469651

Ремонт пральних машин-автоматів: 
«Сіменс», «Бош», «Індезіт», «Арістон», 

«Кайзер», «Ханса», «Ардо», LG, 
«Самсунг», «Занусі», «Електролюкс», 
AEG та ін. на дому, гарантія. Продаж 

запчастин.(099) 0273489; (095) 
3507374; (068) 0747490

Супутникове телебачення. Продаж, 
гарантія, сервісне обслуговування. 
КОНДИЦІОНЕРИ - продаж, монтаж. 
(0332) 285556; (066) 1980828

Виготовляємо: дачні будинки, каркасні 
бані, кіоски, павільйони, контейнери, 
битовки, буд. вагончики, гаражі, блок-
пости та ін. металоконструкції. Якісно, 

надійно, вчасно!!!(095) 7699473; (098) 
9071417

  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»

  ВІДПОЧИНОК НА БЕРЕЗІ ЧОРНОГО 
МОРЯ, СМТ.ЗАТОКА, БАЗА ВІДПОЧИН-
КУ ЗІ ЗРУЧНОСТЯМИ. ПЕРЕВЕЗЕННЯ 
КОМФОРТАБЕЛЬНИМИ АВТОБУСА-
МИ, ПРОЇЗД У ДВІ СТОРОНИ 450ГРН. 
ВАРТІСТЬ ПУТІВКИ 2460ГРН. ЛІЦ. 
АГ№587009, ВІД 22.06.2011Р.(0332) 
724762; (099) 4811051; (096) 1556401

Автомото
  Візьму в оренду а/м «Газель», на газу.
(095) 7719337

  ТРАКТОРИ, МОТОБЛОКИ, МОТОЦИ-
КЛИ, СКУТЕРИ, НОВІ (КИТАЙ) ТА Б/В 
(ЯПОНІЯ). ЕЛ/ВЕЛОСИПЕДИ, НАВІСНЕ 
ОБЛАДНАННЯ. САЙТ: MOTOTEHNIKA.
RV.UA, ЛУЦЬК, ВУЛ.НАБЕРЕЖНА, 
32((098) 5538823; (050) 6542444 

  Продам. Мерседес-508 1980р.; Мерсе-
дес-207 1989р.(099) 0472799

  Продам. Косарки роторні, кінні, 
грабарки, борони, копачки, культи-
ватори, плуги, сівалки, обприскувачі, 
саджалки, тюкувальну преси. Комбайни 
картоплезбиральні «Анна», «Болько», 
«Карлик», «Грімме» та ін. (050) 2305189; 
(098) 0841006

  Продам. МТЗ-80 велика кабіна, у 
хорошому стані,(098) 9590058; (095) 
3079245

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

  Продам. Трактор Т-16 1989р., нефар-
бований; Т-40, 1985р.; до Т-40 двигуни 
та трансмісія після капремонту та ін. 
Можлива доставка.(066) 0278892; (096) 
2928247

Трактори Т-25, комбайни, сівалки, 
прес-підбирачі, саджалки, культива-
тори та ін. техніку, нову та б/в з Поль-

щі.(067) 1253737 ; (099) 0834091

 Фарбування та полірування авто, 
ремонт підвісок, двигунів, рихтувально-
зварювальні роботи, ремонт після ДТП; 
ремонт електрообладнання, діагностика.
(0332) 726246; (050) 1761459

Будівництво

Стандартні 20х20х40 та «рваний 
камінь» 20х10х40, доставка.(067) 

3320755; (050) 0592394; (067) 3320830

 ПРОДАМ. ВАГОНКУ (СОСНА, 
ВІЛЬХА), БЛОК-ХАУС, ФАЛЬШ-БРУС, 
ДОШКУ ДЛЯ ПІДЛОГИ. ЗАВЖДИ В 
НАЯВНОСТІ.(095) 7699473; (098) 
9071417

Гама кольорів.(097) 9413869; (095) 
7075945 

Бруківка вібропресована, сертифіко-
вана - виготовлення та багаторічний 

досвід професійного вкладання з 
вібротрамбовкою та «бобкатом». 

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

7165575

  Продам. Камінь бутовий, цеглу, 
піноблоки, клей, цемент, щебінь різних 
фракцій, відсів, пісок, торф, чорнозем, 
землю на вимощування.(096) 4296975; 
(050) 5299520

 ПІНОБЛОКИ 20Х30Х60, 12Х30Х60 ТА 
ШЛАКОБЛОКИ. МОЖЛИВА ДОСТАВКА.
(067) 7282946; (099) 4451353

  Продам. Щебінь різних фракцій, відсів, 
пісок, цеглу, чорнозем. Можлива доставка, 
послуги самоскидом.(050) 5299520; 
(096) 4296975

  Продам. Вапно, пісок, щебінь різних 
фракцій, цеглу червону, білу, відсів, 
чорнозем, глину,  землю на вимостку, 
торфокрихту, з доставкою, дрова, гній. 
Вивіз будівельного сміття, м.Луцьк.(050) 
5396261

Продам. Вагонку, дошку для підлоги, 
фальш-брус, блок-хаус, монтажну 
рейку. Доставка.(066) 1922029; 

(067) 2740222

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

 ПРОДАМ. ЦЕГЛУ БІЛУ, ЧЕРВОНУ, 
ВІДСІВ, ПІСОК, КЕРАМЗИТ, ЩЕБІНЬ, 
ЧОРНОЗЕМ, ТОРФОКРИХТА, ГРУНТ НА 
ВИМОСТКУ, ДРОВА, ТОРФОБРИКЕТ. 
ДОСТАВКА ПО МІСТУ БЕЗКОШТОВНА, 
ВИВІЗ БУДСМІТТЯ. (066) 7100861; 
(063) 6151146

 ПРОДАМ. КОТЛИ НА ТВЕРДЕ ПАЛИ-
ВО (ТОРФОБРИКЕТ, ДРОВА, ЩЕПА ІН.) 
З ВЕНТИЛЯТОРОМ ПІДДУВУ (НІМЕЧЧИ-
НА) ТА ЕЛЕКТРОННОЮ АВТОМАТИКОЮ 
(ПОЛЬЩА) 15-200КВТ ТА БАННІ ПЕЧІ, 
МОЖЛИВЕ ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУ-
АЛЬНИХ ЗАМОВЛЕНЬ.(03379) 40218; 
(098) 6831146; (067) 7011731

  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

  ВИГОТОВЛЯЄМО СТОЛЯРНІ ВИРОБИ: 
ДВЕРІ, ВІКНА, БАЛКОННІ РАМИ, З 
ВЛАСНОГО МАТЕРІАЛУ ТА МАТЕРІАЛУ 
ЗАМОВНИКА. РІЗНИХ КОНФІГУРАЦІЙ 
ЛІЖКА, БЕСІДКИ, РЕЙКИ ТА ІН.(0332) 
283231; (066) 3747699 

та інші бетонні вироби і бетонна 
галантерея. Постійно куплю піддони 

80х120см.

 ПРОДАМ. Б/В ЦЕГЛУ БІЛУ, ЧЕРВОНУ, 
ПОЛЬСЬКУ, ШИФЕР, РУБЕРОЙД, БІЙ БЕ-
ТОНУ, МЕТАЛ, КВАДРАТИ НА ВИГРІБНУ 
ЯМУ 3.3Х3.3Х1.2М(066) 3003911

  Продам. Пісок, щебінь, цеглу, бій цегли, 
бутовий камінь, відсів, глину, цемент, 
чорнозем, торфокрихту, торфобрикет, 
дрова, гній, землю на вимостку. Доставка в 
мішках. Вивіз будівельного сміття.(050) 
6097986; (098) 9125884

 ПІНОБЛОКИ 20Х30Х60СМ, ХОРОШОЇ 
ЯКОСТІ, ЦЕМЕНТ, ПІНОПЛАСТ ПОЛЬ-
ЩА, МІНВАТА. ДОСТАВКА, РОЗВАНТА-
ЖЕННЯ.(063) 4777326; (050) 6891579; 
(096) 9905080

 Мурую каміни, печі, барбекю, оздоблен-
ня, вкладаю дерев’яні підлоги, обшиваю 
вагонкою.(050) 3378455; (096) 4750392

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

  Заміна труб, лічильників, монтаж 
опалення, котлів, колонок, тепла підлога, 
водопровід, якість. Ліц.АА №068300, ВОДА.
(0332) 231510; (050) 9071397

  Бригада кваліфікованих майстрів вико-
нає всі види ремонтно-будівельних робіт. 
Швидко та якісно. Доступні ціни.(066) 
5229101; (097) 8284737

  Послуги сантехніка - всі види робіт. 
Швидко та якісно.(066) 5229101; (097) 
8284737

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

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

  Свердловини на воду. Обслуговування. 
Приямки, насоси, вода «під ключ». Якість 
гарантую.(095) 5755705

  Обшивання вагонкою, вкладання ламі-
нату.(095) 8915548

  Виконуємо всі види ремонтно-буді-
вельних робіт: шпаклювання, вкладання 
плитки, ламінату, послуги електрика, 
сантехніка, фундаменти, дахи, огорожі всіх 
видів, бетонні сходи, утеплення фасадів 
та ін. внутрішні роботи.(099) 3355066; 
(067) 2899960 

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, харчу-
вання, візова підтримка надається, 
наявність закорд. паспорту.(066) 

7466549; (096) 4932837, Ольга

  Візьму на роботу тюкувальника-вантаж-
ника макулатури, з/п від 3000 до 5000грн.
(050) 5303027

  Візьму на роботу продавців у продо-
вольчий магазин, обов’язкове знання 
касового апарата та досвід роботи.(050) 
6743347; (099) 0250309

  Робота. М’ясокомбінати (різні спеціаль-
ності, з/п висока), збір полуниці, черешні, 
вишні, малини, с/г роботи, водії кат.С. 
Е, будівельники різних спеціальностей, 
наявність закордонного паспорту, візова 
підтримка. (050) 7325315; (096) 8708768

  Потрібні продавці пива-квасу та 
морозива у літнє кафе, р-н Львівської, вул.
Даньшина.(050) 6743347; (099) 0250309

  Потрібен водій кат.В, з/п за домовленіс-
тю.(066) 3489678

  Робота для студента! Візьму на роботу 
в магазин продавця, кондитерська група 
товарів. Гнучкий графік, оплата за до-
мовленістю. Резюме за адресою kresnuts@
yahoo.com(050) 7158230; (097) 7202333

  Потрібна няня для дворічної дитини.
(050) 1722608

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

  Страхова компанія запрошує керівників 
відділень, спеціалістів, страхових агентів 
з досвідом роботи в сфері страхування. У 
м.Луцьк та райцентрах.(067) 2187704

 ПОТРІБНІ ПРАЦІВНИКИ НА АВТО-
СЕРВІС: АВТОСЛЮСАРІ, ТОКАР, АВТО-
ЕЛЕКТРИК, ЗВАРЮВАЛЬНИК-РИХТУ-
ВАЛЬНИК, МОТОРИСТ, РАДІАТОРНИК 
ТА ІН. ХОРОШОМУ МАЙСТРУ - ХОРОША 
ЗАРПЛАТА. ЗВОНІТЬ, БУДЕТЕ ЗАДО-
ВОЛЕНІ.(067) 3622007; (095) 8762899; 
(093) 4012213

  РОБОТА ЗА КОРДОНОМ. РОБОЧІ 
ЗАПРОШЕННЯ НІМЕЧЧИНА: ДО-
ГЛЯДАЛЬНИЦІ, БУДІВЕЛЬНИКИ; 
ПОЛЬЩА: ЗВАРЮВАЛЬНИКИ, ВОДІЇ-
ДАЛЕКОБІЙНИКИ, БУДІВЕЛЬНИКИ, 
ОПІКУНКИ, С/Г РОБОТИ ТА ІН. ЛІЦ.АВ 
585191, 10.07.12Р., МСПУ.((0332) 723738 
(ЛУЦЬК); (099) 6142874; (097) 4453925, 
ЛУЦЬК, ВУЛ.КАФЕДРАЛЬНА, 25

В ресторан потрібні на роботу 
офіціанти та повар.(068) 0072488; 

(066) 7687573

 ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ ПРОДОВОЛЬ-
ЧИХ ТОВАРІВ, З ДОСВІДОМ РОБОТИ, 
Р-Н ВІДРОДЖЕННЯ.(095) 4715531

Потрібні працівники на сортування 
овочів, сухих кормів, теплиці, парни-

ки (помідори, огірки), птахоферми, 
допомога по кухні, візова підтримка, 

доїзд до роботодавця надається.
(099) 0000293; (097) 3113136 

  Робота в офісі без вікових обмежень, 
можливий основний та додатковий дохід.
(050) 5549419

  Потрібен на роботу кухар, бармен, 
офіціант.(050) 8025036

  Потрібні на роботу майстри по ремонту 
квартир.   (066) 5229101; (097) 8284737

Робота для будівельників, офіціантів, 
кухарів, працівників на фабриках та 
заводах, сезонні роботи. Наявність 

відкритої візи.(063) 6148357; (066) 
4652940

 НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ В БАР ПО-
ТРІБНІ: ОФІЦІАНТ, КУХАР, ПОМІЧНИК 
КУХАРЯ, ПОСУДОМИЙНИЦЯ, МУЗИ-
КАНТ.(066) 4202097; (098) 5814664; 
(066) 4202046

  В перукарню «Де-жавю» потрібен 
майстер жіночого залу, графік день через 
день, з/п приблизно 4000грн.(050) 
4384845

  Потрібні: офіціанти, кухарі, бармени, 
піцмайстер, суші-майстер.(066) 1328838

 ПОТРІБЕН НА РОБОТУ ПРАЦІВНИК 
НА ПОСТІЙНІЙ ОСНОВІ (ЗВАРЮВАЛЬ-
НИК, ПІДСОБНИК) ДЛЯ ВИГОТОВ-
ЛЕННЯ ДЕРЕВ’ЯНИХ ТА МЕТАЛЕВИХ 
КОНСТРУКЦІЙ.(098) 9071417

  Компанія шукає вантажника-комплек-
тувальника продуктів харчування (чіпси, 
сухарики, крупи), з/п від 2300грн.(066) 
3778161; (097) 4488510

  ТОРГОВА КОМПАНІЯ ВІЗЬМЕ НА 
РОБОТУ СУПЕРВАЙЗЕРА ТОРГОВОЇ КО-
МАНДИ З ВЛАСНИМ АВТО, ТОРГОВОГО 
ПРЕДСТАВНИКА З ВЛАСНИМ АВТО, 
ВОДІЯ-ЕКСПЕДИТОРА, З ВЛАСНИМ БУ-
СОМ. ДОСВІД РОБОТИ ОБОВ’ЯЗКОВИЙ.
(095) 5442718; (097) 7147251, 
ПОНЕДІЛОК-П’ЯТНИЦЯ, 9.00-18.00

  Потрібен офіціант в кафе на мийці по 
вул.Набережній, графік тиждень через 
тиждень, 8.00-23.00, з/п 2200грн+ чай.
(050) 4384845

  Потрібна працівниця для сапання ланд-
шафту на Липинському масиві, 1 раз в два 
тижні, з/п 300грн/раз.(050) 4384845

  ГУРТІВНЯ ПОБУТОВОЇ ХІМІЇ НА-
БИРАЄ НА РОБОТУ ВАНТАЖНИКІВ, БЕЗ 
ШКІДЛИВИХ ЗВИЧОК, ГРАФІК ПОДО-
БОВИЙ, З/П 250-300ГРН/ДОБА.(0332) 
282565, 282566; (050) 3399872

  Приватне підприємство візьме на 
роботу слюсаря, електрика, пневматика 
по ремонту вантажних автомобілів, з/п за 
домовленістю.(050) 3782239

 ПОТРІБЕН МОЛОДИЙ ОПЕРАТОР 
НА ДИТЯЧІ ЕЛЕКТРОМОБІЛІ, З/П ВІД 
100ГРН/ДЕНЬ.(096) 7477033

  Візьму на роботу автоелектрика, токаря, 
екскаваторника-тракториста.(050) 
5863682

Різне
  Продам. Ліжка односпальні, 2шт., з 

приліжковими тумбами та двоспальне 
ліжко з матрацом; книги українських та 
зарубіжних авторів.(050) 8176421

  Продам. Контейнер залізнодорожний, 
5т.(050) 3387353

 ПРОДАМ. ТВЕРДОПАЛИВНІ КОТЛИ, 
Б/В, ВИРОБНИЦТВА ПОЛЬЩА, ВІД 
10 ДО 40 КВТ.(050) 6985989; (067) 
3615154

  Продам. Спальний гарнітур б/в, «Сон», 
виробник «Гербор», у відмінному стані.
(050) 6447495, Тетяна

Ліц. АВ №611361 від 17.10.12р.; АЕ271098 
від 19.06.13р., МЕРТУ. (096) 9551174; 

(095) 5163979, Луцьк, вул.Індустріальна, 
12-б та представництва по області

  КУПЛЮ РАДІОДЕТАЛІ, МОЖЛИВО НА 
ПЛАТАХ, ОСЦИЛОГРАФ, ЧАСТОТОМІР, 
ГЕНЕРАТОР СИГНАЛІВ. (050) 5424961; 
(098) 9552205

  Куплю. Газові колонки б/в на запчасти-
ни, можна в пошкодженому стані.(0332) 
233304; (066) 2177724

  Дорого купуємо вторсировину (макула-
тура, стрейч-плівка, плівка ВТ, пластмаса).
(0332) 285361; (063) 5993185; (095) 
0377091  

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) 200221; (095) 4091285; 
(098) 5266032; (067) 6492168; (095) 

1264199 

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

«Держінформ’юст» оголошує про 
проведення електронних торгів з 

продажу предмету іпотеки: примі-
щення зерноскладу заг.пл.903.1 кв.м, 
за адр: Волинська обл. Іваничівський 

р-н, смт.Іваничі, вул.Луцька, буд.2. 
Дата торгів:30.06.2015р., о 09:00год. 

Дод.інформація: https://torgi.minjust.
gov.ua, лот 73382.

  Втрачений техпаспорт на «Бобкет-S250» 
2004р., виданий у Рівненській обл., про-
хання повернути за винагороду.(050) 
8483994

Арбітражний керуючий Василюк І. М. 
(свідоцтво №241) проводить конкурс 
із визначення торгуючої організації, 

яка буде задіяна як організатор 
проведення торгів (аукціонів) з про-
дажу майна боржників у процедурі 

банкрутства: на стадіях санації та 
ліквідації. Пропозиції щодо порядку, 

умов та строків проведення торгів 
(аукціонів), суми винагороди тощо, 
а також інформація щодо досвіду 

роботи з проведення торгів (аукціо-
нів) приймаються за адресою: 43025, 

м.Луцьк, просп.Волі, 19/4, Василюк 
І. М.

Відомості.інфо

№22 (764) 
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Вартість приватного оголошення 10 грн, 
вартість оголошення 

про подію 1 грн — 1 кв см

У вартість системи входить твердопаливний котел потужніс-
тю 15 кВт, циркуляційний насос, група безпеки котла, розши-
рювальний бак.  Гарантія на котел - 30 місяців.

ОПАЛЮВАЛЬНА
СИСТЕМА 
на твердому паливі
від 9980 грн*

* Вказана ціна за обладнання без врахування монтажних робіт та матеріалів 
для здійснення монтажу (труб, арматури, димоходу, кріплень та інших 
супутніх матеріалів). Вказана ціна є приблизною та може змінюватись.

Тел. (066) 609-15-26
www.ecoheattechnology.com
mail: info@ecoheattechnology.com
Адреса: м. Луцьк, вул. Романюка, 1

Можливість оформлення 
зеленого кредиту та відшко-

дування до 20% вартості 
котельного обладнання по 

державних програмах 
енергозбереження

Також у продажу є велика кількість додаткового обладнання 
для оптимізації та здешевлення процесів опалення

Інформація 
Волинського аукціонного центру про оголошення конкурсу

з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення 
незалежної оцінки майна, що належить територіальній громаді 

Ясенівської сільської ради Рожищенського району Волинської обласної ради в особі 
Ясенівської сільської ради

Назва об’єкту:
1.Багаторічні насадження за адресою: с.Вітоніж Рожищенського району Волинської 

області.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкту з метою його відчуження шляхом 

продажу на аукціоні. Конкурс відбудеться 25.06.15р. об 11 год. за адресою: м.Луцьк, 
вул.Мельнична, 13. Кінцевий термін подання документів: 18.06.15р. 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.


