
Нерухомість

Продам

Продається будинок в с. Борохів 
ківерцівського р-ну. 8 км. від 
Луцька. Площа 100 м2, 0,30 га 

землі, всі надвірні споруди, 
газ, вода, телефон. Недорого. 
0973270741, 0500773763, 

0631208910.

  Продам. 10км від Ковеля, будинок 
незавершений, 8х10м, є світло, газ, 
вода, земельна ділянка 0.50га, при-
ватизована. (050) 8689248

  Луцьк, вул.Тарасова, половину бу-
динку, євроремонт, гараж, земельна 
ділянка 0.05га, літня кухня. (050) 
5524607; (096) 4425800

  Луцьк, вул.Гнідавська 59/1, 1/2 
частину будинку 70 кв.м, євроре-
монт, газ, вода, міська каналізація, 
гараж, льох, впорядковане подвір’я. 
(066) 5434373; (067) 1949192

  Боремель, Демидівського р-ну, 
Рівненської обл., будинок з усіма 
зручностями. (096) 3610512; (095) 
0647554

Масив Гаївка, будинок півтора-
поверховий, заміський, якісний, 

165 кв.м, (2.5км від Луцька, 
100м до лісу), внутрішні чистові 
роботи, натяжні стелі, усі кому-
нікації, великі вітражі, можна 
встановити твердопаливний 

котел. Від власника. Терміново, 
торг. (097) 1227722

  Продам. 7км від Луцька, прива-
тизований цегляний будинок, є газ, 
вода, 0.37га приватизований город. 
(096) 4152652

  Копачівка, будинок біля лісу, 14км 
від Луцька, Ковельський напрямок, 
недорого. (067) 7630180

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

 ПРОДАМ. ГАРАЖ 
КООП.»АВТОМОБІЛІСТ-5», ВУЛ.
ЕЛЕКТРОАПАРАТНА 2-А, 300М 
ВІД ГОТ.»ЛУЧЕСЬК», ЗАГ.ПЛ.20.3 
КВ.М, 6Х3.6М, ПРОВЕДЕНИЙ 
КАПРЕМОНТ, ПІДВАЛ НА ВЕСЬ 
ГАРАЖ, ПРИВАТИЗОВАНИЙ, ВСІ 
ДОКУМЕНТИ, ЦІНА ЗА ДОМОВЛЕ-
НІСТЮ. (096) 0963182

Здам

  Візьму на квартиру дівчину, по-
близу РАГСу. (050) 7139448

  Візьму на квартиру одного хлоп-
ця, бажано студента, у приватний 
будинок (поблизу автозаводу), вул.
Мазепи, 25, з усіма зручностями. 
(0332) 253735; (063) 4438749

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

 ПОРЯДНА ПЛАТОСПРОМОЖНА 
МОЛОДА СІМ’Я, БЕЗ ДІТЕЙ, ЗНІМЕ 
ЖИТЛО НА ДОВГОТРИВАЛИЙ 
ТЕРМІН, БЕЗ ПОСЕРЕДНИКІВ. 
(099) 4236941

Послуги

Виготовляємо: дачні будинки, 
каркасні бані, кіоски, павільйо-
ни, контейнери, битовки, буд. 
вагончики, гаражі, блок-пости 

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

(098) 9071417

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

«Індезіт», «Арістон», «Кайзер», 
«Ханса», «Ардо», LG, «Самсунг», 
«Занусі», «Електролюкс», AEG та 
ін. на дому, гарантія. Продаж за-
пчастин. (099) 0273489; (095) 

3507374; (068) 0747490

  Ремонт побутових холодильників, 
морозильних камер, імпортних, 
вітчизняних, заміна компресорів, 
термостатів, заправка фреоном, 
виклик майстра платний. (050) 
6313413

Усунення засмічень, видалення 
жиру, бруду та нальоту. Гарантія 

якості. (050) 7360805; (096) 
4996132

Супутникове Телебачення. Про-
даж, гарантія, сервісне обслугову-
вання. КОНДИЦІОНЕРИ - продаж, 

монтаж. (0332) 285556; (066) 
1980828

Автомото

ЗІЛ-ММ 4502 в хорошому стані, 
6,0 бензин, л. 5т., документи в 
порядку, Ковельська реєстра-
ція, 1985, 130500 км пробігу, 
остання реєстрація 28.01.14, 
на гарному ходу. 50 000 грн. 

(066) 6091526

  Продам. Москвич, у хорошому 
стані, Волинська обл. Локачинський 
р-н. (097) 3259805

  Продам. МТЗ-80 запчастини; БДТ-
3, культиватор причіпний ПС-4.2, 
стрілчатий; кабіна ЗІЛ-131; стартери 
до МАЗ, КамАЗ, камери 280х508. 
(099) 7359139 

Будівництво

Продам. Бутовий камінь, чорно-
зем, жом, пісок, щебінь, відсів, 
цеглу червону, білу, чорнозем, 

землю на вимощування, цемент, 
гній; дрова, торфобрикет, тор-
фокрихту, можна в мішках. Ви-
віз будівельного сміття. (066) 

8465604; (068) 7999678

Французькі натяжні СТЕЛІ від 
економних до розкішних, екс-

клюзивна комбінація кольорів, 
якісний фотодрук, встанов-

лення будь-яких світильників, 
стельових карнизів та поклейка 

плінтусів. Стелями можна пи-
шатися! (0332) 269182; (066) 

5922882; (097) 6808868

 ПРОДАМ. ПІНОБЛОКИ 
20Х30Х60СМ, ХОРОШОЇ ЯКОСТІ, 
ЦЕМЕНТ, ПІНОПЛАСТ ПОЛЬЩА, 
МІНВАТА. ДОСТАВКА, РОЗВАН-
ТАЖЕННЯ. (063) 4777326; (050) 
6891579; (096) 9905080

Продам. Металеві водостоки, 
комплектація даху. Від ви-

робника. (097) 9413869; (095) 
7075945 

 ПРОДАМ. ВАГОНКУ (СОСНА, 
СМЕРЕКА, ЛИПА, ВІЛЬХА, ДУБ), 
БЛОК-ХАУС, ФАЛЬШ-БРУС, ДО-
ШКУ ДЛЯ ПІДЛОГИ, ПЛІНТУС, 
ОБНАЛІЧКА, МОНТАЖНА РЕЙКА, 

КУТНИКИ. ЗАВЖДИ В НАЯВНОС-
ТІ. (095) 7699473; (098) 9071417

Продам. Відсів, жом, щебінь, 
бутовий камінь, пісок, цемент, 

цеглу червону, білу; дрова, 
торфобрикет, торфокрихту, 
чорнозем, землю на вимо-

щування. Вивіз будівельного 
сміття. (099) 7282934 

  Продам. Жом, відсів, щебінь, 
бутовий камінь, пісок, цемент, цеглу 
червону, білу; дрова, торфобрикет, 
торфокрихту, чорнозем, землю на 
вимощування. Вивіз будівельного 
сміття. (099) 7282934 

 ПРОДАМ. МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЮ, 
ПРОФНАСТИЛ, ПОВНА КОМП-
ЛЕКТАЦІЯ ДАХУ. ЗАМІРИ ТА ДО-
СТАВКА. (098) 7768836

(096) 7458757

 ПРОДАМ. ТОРФОБРИКЕТ, ЖОМ 
З ДОСТАВКОЮ. (050) 6445959; 
(097) 1879050

Бруківка вібропресована, сер-
тифікована - виготовлення та 

багаторічний досвід професій-
ного вкладання з вібротрам-

бовкою та «бобкатом». Низькі 
ціни, доставка. Цемент, щебінь, 

відсів. (099) 4937752; (093) 
7165575

  Продам. Щебінь різних фракцій, 
відсів, пісок, камінь бутовий, цеглу, 
піноблоки, газоблоки, блоки з 
цементу, клей, цемент, торф, чорно-
зем, землю на вимощування. (050) 
5299520; (096) 4296975 

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

плитка для сходів та інші бетонні 
вироби і бетонна галантерея. 

КРЕДИТ. Постійно куплю піддони 
80х120см.

Цегла червона та біла, пісок, 
щебінь, відсів, керамзит, тор-

фобрикет, дрова, торфокрихта, 
чорнозем, грунт на вимостку. 

Вивіз будівельного сміття. 
(095) 5355663; (097) 7516430

 ПРОДАМ. ПІСОК ДРІБНИЙ 
ТА КРУПНИЙ, ВІДСІВ, ЩЕБІНЬ 
РІЗНИХ ФРАКЦІЙ, ЦЕГЛА БІЛА 
ТА ЧЕРВОНА, ГЛИНА, ТОРФО-
КРИХТУ, КЕРАМЗИТ, ЧОРНОЗЕМ, 
ДРОВА, ВУГІЛЛЯ, 1Т-35Т. ВИВІЗ 
СМІТТЯ. (097) 4145198; (050) 
6710467

  Продам. Бутовий камінь, чорно-
зем, жом, пісок, щебінь, відсів, цеглу 
червону, білу, чорнозем, землю на 
вимощування, цемент, гній; дрова, 
торфобрикет, торфокрихту, можна 
в мішках. Вивіз будівельного сміття. 
(066) 8465604; (068) 7999678

 ПРОДАМ. ВІДСІВ, ЩЕБІНЬ РІЗ-
НИХ ФРАКЦІЙ, ПІСОК ДРІБНИЙ ТА 
КРУПНИЙ, ЦЕГЛА БІЛА ТА ЧЕРВО-
НА, ГЛИНА, КЕРАМЗИТ, ЧОРНОЗЕМ, 
ТОРФОКРИХТУ, ДРОВА, ВУГІЛЛЯ, 
ВІД 1Т ДО 35Т. ВИВІЗ СМІТТЯ. 
(050) 1566665; (067) 3618487

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

(0332) 262484; (095) 1489393; 
(067) 1489393

 ПРОДАМ. Б/В ЦЕГЛУ БІЛУ, ЧЕР-
ВОНУ, БІЙ БЕТОНУ ТА ЦЕГЛИ НА 
ВИМОСТКУ, МЕТАЛ, КВАДРАТИ 
НА ВИГРІБНУ ЯМУ 3.3Х3.3Х1.2М, 
БЕТОННІ ЛОТКИ 0.8Х2Х6М. 
(066) 3003911

 ПРОДАМ. МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЮ, 
МЕТАЛОПРОФІЛЬ «ARCELOR», 
ПОВНА КОМПЛЕКТАЦІЯ ДАХУ. 
САЙДИНГ. (050) 7015157; (068) 
0274679

 ПРОДАМ. ПІНОБЛОКИ 
20Х30Х60, 12Х30Х60 ТА ШЛАКО-
БЛОКИ. МОЖЛИВА ДОСТАВКА. 
(067) 7282946; (099) 4451353

Свердловини, міні-башти, 
глибинні помпи «під ключ». 

Бочки пластмасові 220л; «куби» 
1000л. Плівка теплична 4-сезон-

на польського виробництва, 
шир.6, 8, 12м. (050) 6709075; 

(097) 4824071

  Циклювання, (шліфування) 
підлоги, плоскошліфувальною та 
барабанною машинами, вкладання 
паркету, дошки, ламінату; лакування 
та шпаклювання. (066) 1668415

  Цілодобово послуги сантехніка. 
(0332) 290901

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

  РЕМОНТНІ РОБОТИ: ШПАКЛІВ-
КА, ШТУКАТУРКА, ГІПСОКАРТОН, 
ПЛИТКА, ЛАМІНАТ, ШПАЛЕРИ 
ТА ІН. ДОСВІД РОБОТИ, РІЗНИЙ 
ОБ’ЄМ І СКЛАДНІСТЬ РОБІТ; 
РЕМОНТ «ПІД КЛЮЧ». (095) 
7293777, ОЛЕКСАНДР

Будівництво будинків. Ремонт 
та реконструкція: внутрішні 

роботи, утеплення, лицювання 
плиткою, малярні, сантехніч-

ні, штукатурні роботи. Ліц. 
АВ№343711, ДАБІУ. (066) 

2222313

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

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

  Виконую ремонтно-будівельні ро-
боти: монтаж гіпсокартону, плитка, 
шпаклівка, вкладання блоків, цегли, 
бетонні роботи. (050) 5676596

Робота

Потрібен продавець у про-
дуктовий магазин, робота по 
тижнях, м.Луцьк, 2500грн/мі-

сяць. (050) 6685688

  Робота в офісі! Запрошуємо 
цілеспрямованих, активних людей 
до співпраці, без вікових обмежень, 
можливий додатковий дохід, оплата 
приємно здивує. (066) 4085028 

  Візьму на роботу надійних 
працівників, без вікових обмежень, 
для роботи в офісі, кар’єрний ріст. 
(097) 4891534

  Прийму на роботу спеціалістів з 
підбору кадрів, проведення пере-
говорів, ділових зустрічей. Кар’єра, 
гроші, визнання. (063) 9612117

Візьму на постійну або тимчасо-
ву роботу ШВАЧКУ з досвідом 

роботи на промисловому швей-
ному підприємстві у м.Луцьк. 
(0332) 728261, 9.00-17.00; 

(050) 5395421

  На постійне місце роботи в кафе 
потрібні: бармен, офіціант, кухар. 
(097) 3067786; (050) 1425174

 НА РОБОТУ В КАВ’ЯРНЮ 
ПОТРІБНІ БАРИСТИ. ДОСВІД РО-
БОТИ НЕ ОБОВ’ЯЗКОВИЙ. (050) 
3384826

  Візьму на роботу в ательє швачку, 
центр м.Луцьк. (050) 9405305

 НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ В БАР 
ПОТРІБНІ: ОФІЦІАНТ, ПОСУДО-
МИЙНИЦЯ, ПОМІЧНИК КУХАРЯ. 
(066) 4202046; (098) 5814664

  Торгове підприємство візьме на 
роботу експедитора, торгового 
агента, автослюсаря з досвідом зва-
рювальних робіт, водія на «Газель» 
з газовим обладнанням. (0332) 
234474; (099) 4803923

  У ПЕКАРНЮ НА РОБОТУ ПО-
ТРІБНІ: ПЕКАРІ ТА ПАКУВАЛЬНИ-
ЦІ. (0332) 230214; (063) 2902510

Візьму на роботу муляра, покрі-
вельника, підсобника. (066) 

2222313; (063) 5838144

У Філіал №2 ТзОВ «ПРОФІТ-
СИСТЕМ» потрібні на роботу 
верстатники деревооброб-
них верстатів (обов’язкове 
посвідчення), у відряджен-

ня. +375164525411; + 
375333504014

  Візьму на роботу продавця в 
магазин на ринку, промислова група 
товарів. (050) 9567193

  Робота за кордоном. Робочі 
запрошення Німеччина: доглядаль-
ниці, будівельники; Польща: зва-
рювальники, водії-далекобійники, 
будівельники, опікунки, с/г роботи 
та ін. Ліц.АВ 585191, 10.07.12р., 
МСПУ. (0332) 723738 (Луцьк); (099) 
6142874; (097) 4453925. Адр: Луцьк, 
вул.Кафедральна, 25

Потрібен на роботу майстер 
по пошиттю та ремонту одягу 
бажано досвід роботи від 1-го 

року. (093) 1095954; (050) 
5342136; (098) 5871910 

 НА М’ЯСОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИ-
ЄМСТВО ПОТРІБНІ ВАНТАЖНИ-
КИ, З/П ВИСОКА. (066) 9496977

РОБОТА Фермерське госпо-
дарство с.Острожець (20км від 

Луцька) запрошує бажаючих на 
сільськогосподарські роботи по 
збиранню овочів, проживання 

та харчування безкоштовні. 
(067) 3611388; (099) 7366710; 

(066) 1723800

  На шиномонтаж потрібні праців-
ники, можливо без досвіду роботи. 
Адр: Луцьк, вул.Глушець, 60. (050) 
3781243

 НА М’ЯСОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИ-
ЄМСТВО ПОТРІБЕН ВКЛАДАЛЬ-
НИК-ПАКУВАЛЬНИК, З/П ВИСО-
КА. (066) 9496977

  ВІЗЬМУ НА РОБОТУ ЗВАРЮ-
ВАЛЬНИКА, АВТОСЛЮСАРЯ, 
ОХОРОНЦІВ ТА ВОДІЯ АВТОБУСА 
(МІЖНАРОДНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ) 
(066) 7994575; (068) 7835363

 НА РОБОТУ ПОТРІБЕН МЕНЕ-
ДЖЕР З ПРОДАЖУ, БУХГАЛТЕР-
КАСИР, ВОДІЙ, ВАНТАЖНИК. 
(050) 5394234

 НА М’ЯСОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИ-
ЄМСТВО ПОТРІБЕН ЗАВІДУЮЧИЙ 
СКЛАДУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ, З/П 
ВИСОКА. (066) 9496977

Охоронна фірма візьме на 
постійну роботу охоронників 

та охоронниць, гнучкий графік 
роботи, можливість кар’єрного 
росту, вчасна виплата зарплати, 

з/п висока. (0332) 787966; 
(067) 3618859; (067) 3614727

  На постійну роботу в бар потрібні 
офіціанти. (050) 6756411

 ПІДПРИЄМСТВО ВІЗЬМЕ НА 
РОБОТУ ВОДІЯ-ЕКСПЕДИТОРА 
ЗІ СТАЖЕМ РОБОТИ НА ВАН-
ТАЖНИХ АВТОМОБІЛЯХ БІЛЬШЕ 
20ТОН, ПРАВА КАТ.Е, НАЯВНІСТЬ 
ЗАКОРДОННОГО ПАСПОРТУ 

ОБОВ’ЯЗКОВА. (0332) 724071; 
(093) 7954805; (050) 5047007

 НА М’ЯСОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИ-
ЄМСТВО ПОТРІБЕН ЛОГІСТ НА 
СКЛАД ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ, З/П 
ВИСОКА. (066) 9496977

 НА М’ЯСОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИ-
ЄМСТВО ПОТРІБНА ПРИБИРАЛЬ-
НИЦЯ. (066) 9496977

 НА М’ЯСОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИ-
ЄМСТВО ПОТРІБЕН ФОРМУ-
ВАЛЬНИК КОВБАСНИХ ВИРОБІВ. 
(066) 9496977

  Потрібен продавець в продоволь-
чий магазин зі стажем роботи та 
знанням касового апарата. (050) 
3379698; (099) 0250393

  В новий заклад потрібні: при-
биральниця, офіціанти, кухар, пі-
цейола та бармен. (099) 6373869; 
(099) 7910735

 ПЕКАР ПОТРІБЕН У МАГАЗИН. 
(099) 3001511; (096) 7411295

  Послуги «бобкетом», розгорта-
ємо щебінь, навантажуємо землю, 
розвантажуємо цеглу, піноблоки, 
бруківку. Земельні роботи гусенич-
ним та колісним «бобкетом». По-
слуги евакуатором, буром. (050) 
8483994

  КУХАР, ПОМІЧНИК КУХАРЯ, 
ПРИБИРАЛЬНИЦЯ ПОТРІБНІ У 
РЕСТОРАН. (067) 3687763; (099) 
0826487

  Потрібні працівники на камене-
обробний завод: різальники, шліфу-
вальники по каменю та різноробочі, 
з/п висока. (067) 5001381; (066) 
8880442

 ОФІЦІАНТ-БАРМЕН ПОТРІБЕН 
НА РОБОТУ. (067) 3687763; 
(099) 0826487

Фермер

 ПРОДАМ. САДЖАНЦІ ПЛОДО-
ВИХ ТА ДЕКОРАТИВНИХ РОСЛИН. 
ПОСАДКА ТА ФОРМУВАННЯ 
КРОНИ ПЛОДОВИХ ДЕРЕВ, ДЕ-
КОРАТИВНЕ ОФОРМЛЕННЯ ПРИ-
САДИБНИХ ДІЛЯНОК. (0332) 
716494, ПЕТРО ІВАНОВИЧ; (050) 
1304794; (099) 2747734

 ПРОДАМ. ДРОВА ТВЕРДОЇ ПО-
РОДИ, ТОРФОБРИКЕТ, ТОРФО-
КРИХТУ, ЧОРНОЗЕМ, ЗЕМЛЮ НА 
ВИМОСТКУ, ГНІЙ, ПІСОК, ЩЕБІНЬ. 
(095) 5355663; (097) 7516430

Різне

Продаж. Техніка б/в, з Німеччи-
ни: холодильники, морозильні 

камери, холодильні вітрини, 
пральні машини, газові та 

електричні плити, колонки, ге-
нератори, телевізори, мікрохви-

льові печі, кухонні комбайни 
та ін. Сервіс та обслуговування. 

(099) 2777200 

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

5106889

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

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 

  Загублену трудову книжку на імя 
Білецької Оксани Юріївни вважати 
недійсною
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Прийом
 оголошень 

за телефоном 
(0332) 200-650

ВОЛИНСЬКИЙ АУКЦІОННИЙ ЦЕНТР ПРОВОДИТЬ АУКЦІОН 
з продажу майна, що належить територіальній громаді селищної ради в особі 
Зорянської сільської ради Володимир-Волинського району Волинської області:
Продавець — Зорянська сільска рада Володимир-Волинського району 
Волинської області, код ЄДРПОУ – 20123704.
лот І – приміщення клубу, заг.площею 96,4 кв.м. 
Місцерозташування – вул. Лугова, 7, с. Ворчин, Володимир-Волинський р-н, 
Волинської області.
Загальна площа – 96,4 кв.м. , площа забудови – 122,5 кв.м., об’єм – 392 куб. м., рік 
побудови – 1958.
Приміщення клубу – коридор – 3,1 кв.м.; приміщення – 84,6 кв.м.; приміщення – 
8,7 кв.м.
Конструктивні елементи: фундамент – цегл. бій; стіни – цегла; перегородка – 
цегла; перекриття – дерево; покрівля – шифер; підлога – дерево, цемент; вікна – 
дерево; двері – дерево. Середньозважений фізичний знос – 65,0%.
Початкова ціна лоту – 24806,00 грн. без врахування ПДВ. 
Площа земельної ділянки для обслуговування об’єкту – 0,1504га. 
Кадастровий номер земельної ділянки – 0720581803:03:001:0040.
Питання землекористування вирішується покупцем після укладання договору 
купівлі-продажу відповідно до вимог ст.91 Земельного кодексу України. 
Грошові кошти в розмірі 2481,00 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“ – філія “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.
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.
Ознайомитися з об’єктом продажу можна в робочі дні з 09.00.год. до 18.00. год. за 
місцем його знаходження

ВОЛИНСЬКИЙ АУКЦІОННИЙ ЦЕНТР ПРОВОДИТЬ АУКЦІОН 
територіальної громади Любешівського району Волинської області в особі 
Любешівської районної ради Волинської області, код ЄДРПОУ – 23250722:
лот І – будинок А-2. 
Місцерозташування – вул. Червоноармійська, 16, смт. Любешів, Волинської 
області.
Рік будівництва – 1925, загальна площа – 303,8 кв.м. , об’єм – 1344,0 куб. м., 
кількість поверхів – 2, група капітальності - ІІІ.
Конструктивні елементи: фундаменти – стрічковий бетонний; стіни, перегородки 
– цегляні; перекриття – дерев’яне; підлога – доски, плитка; покрівля – ч/залізо; 
отвори – дерев’яні; оздоблювальні роботи – штукатурка, побілка; інженерне 
облаштування – пічне опалення, є електропостачання. Середньозважений 
фізичний знос – 70,0%.
Початкова ціна лоту – 71950,00 грн. з урахуванням ПДВ. 
Площа земельної ділянки для обслуговування об’єкту – 0,0520 га. 
Кадастровий номер земельної ділянки – 0723155100:01:001:1602.
Питання землекористування вирішується покупцем після укладання договору 
купівлі-продажу відповідно до вимог ст.91 Земельного кодексу України. 
Грошові кошти в розмірі 7195,00 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“ – філія “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.
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.
Ознайомитися з об’єктом продажу можна в робочі дні з 09.00.год. до 18.00. год. за 
місцем його знаходження 
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У Луцьку демонтовують 
незаконно встановлені 
гаражі
Відповідно до рішення виконавчого комітету 
Луцької міської ради від 01.10.2014 № 576-1 «Про 
демонтаж гаражів на вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 
4» демонтовано п’ять самовільно встановлених 
гаражів, розміщених в охоронній зоні теплових 
мереж, проведено очищення прилеглої території 
на вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 4 і дошкільного 
навчального закладу № 10. 

Луцьк увійшов до «Асоціації відкритих міст»

В автомобільному пункті 
пропуску «Дорогуськ» обмежено 
рух транспорту
В автомобільному пункті пропуску «Дорогуськ» 
(Республіка Польща) розпочато ремонтні роботи на 
трьох смугах руху для вантажних транспортних засобів у 
напрямку «в’їзд до Республіки Польща», які триватимуть 
щонайменше 2 місяці. Тож Волинська митниця ДФС 
звертається до перевізників з проханням обмежити рух 
транспорту на вказаному пункті пропуску. 

Випробування 
іноземною мовою: 
як підготуватися 
до наступного 
ЗНО?

На кордоні виявили ікону Святого Миколая 
Чудотворця 1880 року виготовлення

У Києві відбулись установчі збори 
Асоціації органів місцевого са-

моврядування «Асоціація відкритих 
міст» за участі делегації Луцька, яку 
очолив перший заступник Луцького 
міського голови Тарас Яковлев. До 
складу делегації увійшли начальник 

відділу звернень громадян депар-
таменту «Центр надання адміні-
стративних послуг у місті Луцьку» 
Тетяна Книш, головний спеціаліст 
відділу програмно-комп’ютерного 
забезпечення Наталія Хмель. 

Керівники 10 міст та селищ з різ-
них регіонів України прийняли рі-
шення створити Асоціацію органів 
місцевого самоврядування, що вико-
ристовують інтерактивну платформу 
«Відкрите місто». Засновниками та 
членами Асоціації органів місцево-
го самоврядування «Асоціація від-
критих міст» стали: Луцьк, Чернівці, 
Миргород, Павлоград, Кузнецовськ, 
Сарни, Долина, Тростянець, Новоя-

ворівськ та селище Добротвір. Метою 
створення Асоціації є задоволення 
потреб органів самоврядування — 
членів Асоціації в сучасній інформа-
ції, нових технологіях, інвестиціях, 
обміну досвідом з українськими та за-
кордонними партнерами у сфері роз-
витку електронного врядування та 
електронної демократії. Під час уста-
новчих зборів також було прийнято 
статут та обрано керівництво ново-
створеної Асоціації: президентом 
Асоціації обрано Луцького міського 
голову Романюка Миколу Ярославо-
вича, а віце-президентом — міського 
голову Тростянця Сумської області 
Бову Юрія Анатолійовича.

Старовинну ікону виявили при-
кордонники Сумського загону 

спільно з митниками в пункті про-
пуску «Бачівськ», що на україн-
сько-російському кордоні.

Вивезти з України церков-
ний предмет мікроавтобусом 
«Mercedes» намагалася пасажирка 
транспортного засобу, 78-річна 
українка. Під час здійснення по-
глибленого огляду автомобіля 
працівники пункту пропуску ви-
явили в сумці серед особистих ре-
чей ікону із зображенням Святого 
Миколая Чудотворця, 1880 року 

виготовлення.
Наразі ікону вилучено у вста-

новленому порядку для проведен-
ня відповідної експертизи.

Нагадаємо, що нещодавно в 
пункті пропуску «Юнаківка» при-
кордонно-митна оглядова група, 
за попередньо отриманою інфор-
мацією від співробітників СБУ, ви-
явила 5 старовинних ікон, з яких 
чотири виготовлені на дерев’яній 
основі та одна — на полотні, 1923 
року. Вивезти до Росії раритетні 
предмети намагався 42-річний 
українець. 

Скільки грошей треба віддати на 
підготовку до тесту? Куди краще 
вкласти кошти: винаймати репе-
титора чи записуватися на курси? 
Купувати відповідні книги чи 
шукати їх в Інтернеті? Ці питання 
не оминуть жодного одинадцяти-
класника, адже Міністерство освіти 
та науки України визначило, що 
складання тесту з іноземної мови є 
обов’язковим для всіх випускників 
2016 року, крім того, здобуті бали 
зараховуватимуть як результати 
державної підсумкової атестації, а 
отже, вони впливатимуть на серед-
ній бал атестата, що важливо при 
вступі.

Іноземна мова буде обов’язковим 
предметом поряд з українською мо-
вою і математикою чи історією Укра-
їни на вибір. До переліку мов вхо-
дять англійська, німецька, іспанська 
та французька. Складання ЗНО з 
російської мови не скасовують, але й 
до переліку предметів, що зарахову-
ються як ДПА, не входить. Її склада-
тимуть лише ті, кому вона необхідна 
при вступі. 

РІВЕНЬ ЗНАНЬ З 
АНГЛІЙСЬКОЇ В АБІТУРІЄНТІВ 
ЗАЛИШАЄТЬСЯ НИЗЬКИМ

Такі зміни викликали пані-
ку серед випускників, адже три 
обов’язкові предмети не завжди 
збігаються з необхідними для всту-
пу. Тож багатьом доведеться вчи-
ти «зайве». Про те, що проблем не 
уникнути, свідчать і цьогорічні ре-
зультати зовнішнього незалежного 
оцінювання з іноземних мов, зокре-
ма англійської. Так, за інформацією 
Центру оцінювання якості освіти, із 
71 тисячі абітурієнтів, які складали 
тест з англійської, лише 13 осіб на-
брали максимальну кількість балів. 
Причому 9 тисяч 480 осіб, що ста-
новить 13,3%, не подолали рубіж у 
124 бали. Якщо такі результати здо-
були абітурієнти, яким англійська 
була потрібна для вступу, якими ж 
будуть результати ЗНО випускни-
ків 2016 року, які зовсім не плану-
вали такого ходу подій? До слова, 
23 тисячі цьогорічних абітурієнтів 
не склали тестування з української  
мови, тож які результати принесе 
випробування іноземними мова-
ми, передбачити важко. Репетито-
ри стверджують, що програма під-
готовки до тестування з іноземної 
мови є складною, а більшість охо-
чих поглибити свої знання мають 
середній або нижче середнього рівні 
володіння мовою. Жителі сіл пере-

важно мають низький рівень знань.
 «Велика проблема в сільських 

школах через брак кваліфікованих 
кадрів. На практиці траплялися 
випадки, що іноземну викладали 
математик і навіть вчителька фіз-
культури, які самі не знають, як пра-
вильно читати та вимовляти слова, і 
так вчать дітей, —  розказує Оксана 
Ясінська, кандидат філологічних 
наук, доцент кафедри іноземних мов 
природничо-математичних спеці-
альностей Інституту іноземної фі-
лології СНУ імені Лесі Українки. — 
Отой кістяк, який заклали в школі, 
дуже важко зламати, адже ази дити-
ні дали неправильно. Це те саме, що 
неправильно склали хребет людині. 
Його потрібно зламати і знову склас-
ти, як слід».  

Очевидно, що коли за 10 років у 
школі нічого не навчили, за рік без 
сторонньої допомоги не надолужи-
ти втрачене. 

РЕПЕТИТОРСТВО ЧИ КУРСИ?

Усім, хто не ризикує опановува-
ти іноземну власними силами, вар-
то врахувати, що репетиторство та 
курси при вивченні мов ефективні 
по-своєму. Програми курсів, як пра-
вило, розраховані на командне ви-
вчення і передбачають роботу в гру-
пах, що робить процес цікавішим, 
ніж уроки з репетитором віч-на-віч. 
А людський мозок краще сприймає 
те, що людині більше до вподоби. 
Крім цього, щоб засвоєння мови 
відбувалось швидше, варто більше 
перебувати в мовному середовищі 
— чути, як розмовляють цією мовою 
інші, і самому долучатися до розмов. 
При роботі з репетитором така вза-
ємодія мінімальна, адже спілкуван-
ня в кращому випадку зводиться до 
нетривалих діалогів, в гіршому — 
відбувається в односторонньому по-
рядку: викладач пояснює матеріал, 
учень згодом його відтворює. Але на 
курсах викладач працює з десятком 
людей водночас (у середньому кіль-
кість осіб в групі становить від 5 до 
20), тому не може приділити всім 
достатньо уваги. Кожен має свої 
прогалини в знаннях, які краще усу-
вати під час індивідуальних занять. 
У цьому основна перевага репети-
торів. До кожного учня необхідний 
інший підхід та система навчання, 
що при колективному вивченні не-
можливо здійснити. 

Плюсом репетиторів є можли-
вість навчатися, коли зручно: чи то 
вдень, чи то у вечірній час, за до-
мовленістю. Тоді як при навчанні 
в групах варто підлаштовуватися 

під решту слухачів. Викладач фран-
цузької та латинської мов Інституту 
іноземної філології Східноєвропей-
ського національного університету 
імені Лесі Українки Світлана Натяж-
ко, яка вже 5 років займається репе-
титорством з англійської та фран-
цузької мов і водночас має досвід 
викладання на курсах, стверджує, 
що для підготовки до зовнішнього 
незалежного оцінювання однознач-
но ефективнішим є заняття з репе-
титором. «Займатись необхідно як 
мінімум двічі–тричі на тиждень по 
1–1,5 години. І не менше року. Але 
все залежить від знань, здібностей 
та бажання учня, — стверджує жін-
ка. Втім наведені вище факти ще не 
означають, що про курси можна за-
бути, адже вони бувають різними. 
При виборі курсів варто запитувати 
в керівника про їхню спрямованість, 
інакше ризикуєте здобути не ті зна-
ння, що необхідні для тестування. 
Так, є розмовні курси, спрямовані на 
широку аудиторію, на людей, які хо-
чуть подорожувати чи спілкуватися 
з іноземцями, є для бізнесменів, які 
співпрацюють з клієнтами з-за кор-
дону. А є мовні центри, які забезпе-
чують саме підготовку до ЗНО. Ще 
один різновид курсів — підготовчі 
відділення при університетах, які 
допомагають вступникам здобути 
відповідні знання для успішного 
складання ЗНО. Сертифікати, ви-
дані слухачам таких відділень, дають 
пільги при вступі в той виш, при 
якому діють ці курси, якщо іноземна 
мова входить до переліку конкурс-
них предметів. Мінусом є те, що для 
вивчення пропонують переважно 
англійську та німецьку, тож у тих, 
хто в школі вчить французьку, ви-
бір ВНЗ значно обмежується. Крім 
того, навчальні плани передбача-
ють орієнтовно 120 годин для ви-
вчення — надто мало часу для тих, 
хто не добре володіє мовою. Таку 
підготовку краще використовувати 
тим, хто готується самостійно: для 
систематизації знань. Якщо ж гово-
рити суто за підготовче відділення 
СНУ імені Лесі Українки, то варто 
звернути увагу на таке: абітурієн-
там пропонується курс з чотирьох 
предметів, записатись лише на один 
не можна. Коштує така підготов-
ка близько двох тисяч гривень, що 
значно дешевше, ніж індивідуальні 
заняття з викладачами. Програма 
курсу популярніша серед жителів 
сільської місцевості, по-перше, тому 
що доступніша ціна, по-друге, через 
погану поінформованість щодо ін-
ших можливостей вдосконалювати 
знання. 

Існує ще один вид навчання — 
уроки по скайпу, які підходять усім, 
у кого є швидкісний Інтернет. Пере-
вага — можливість вчитися у квалі-
фікованих викладачів з будь-якого 
куточка України, особливо, якщо в 
якомусь населеному пункті немає 
хороших спеціалістів зі знанням іс-
панської, французької тощо. Недо-
лік — можливі шахрайства. Якщо 
вперше працюєте з людиною, не 
будьте надто довірливими, домов-
ляйтесь про оплату відразу.

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ

Ціни на всі вищевказані способи 
вивчення мов теж допоможуть зо-
рієнтуватись у виборі, адже кожен 
повинен обирати послуги, доступ-
ні для гаманця. У цьому випадку 
плюс на користь курсів, адже вони, 
як правило, дешевші. Групові за-
няття обійдуться у суму від 30 до 70 
гривень за годину. Втім ціна може 
коливатися залежно від кількос-
ті учнів. На послуги репетитора та 
он-лайнові заняття приготуйтеся 
віддати в середньому близько 60–90 
гривень за годину, адже вартість за-
нять коштує в різних викладачів від 
30 до 160 гривень. Окремі пропону-
ють оплачувати в доларах, орієнтов-
но 5–10 за урок. Зауважу, що за 30 
гривень готувати до ЗНО візьмуть-
ся одиниці, така ціна часто фігурує 
в оголошеннях, однак за таку суму 
вам допоможуть хіба що зробити 
домашнє завдання чи повторити 
шкільну програму. 

Зазвичай менші ціни в тих, хто 
менше обізнаний у наданні послуг. 
Але ті, хто хочуть мати постійний 
заробіток, часто пропонують менші 
ціни, ніж у конкурентів. Водночас 
висока вартість ще не означає, що 
ця людина зуміє навчити всьому 
необхідному. Тож завжди варто за-
питувати ще й про досвід роботи. 
Серед тих, хто пропонує свої послу-
ги, є багато студентів, що ставить 
під сумнів кваліфікаційний рівень 
викладання таких осіб. Разом з тим 
хорошу підготовку гарантують ви-
кладачі університетів, адже вони 
часто проходять практику за кор-
доном і можуть дати дитині більше 
знань, ніж вчителі шкіл, які про ба-
гато речей дізнаються суто з книг 
чи Інтернету. Про це одностайно 
зазначають ті, хто мав досвід робо-
ти з доцентами Інституту іноземної 
філології. 

Ціна за уроки також може зале-
жати від рівня знань учня, кількос-
ті занять в місяць чи від мови. Так, 
в окремих репетиторів вивчення 

німецької та французької на 5–10 
гривень дорожче, ніж англійської. 
Багато репетиторів стверджують, 
що за потреби готові піти назустріч 
дітям з бідних сімей, тож не сором-
теся домовлятися за прийнятні для 
вас ціни. А раптом пощастить?

Щоб не помилитись у виборі ре-
петитора, звертайтеся до знайомих, 
можливо, вони порадять вам люди-
ну, з якою мали справу самі. Якщо 
шукаєте викладача через Інтернет, 
звертайте увагу на відгуки про ньо-
го. 

БЕЗ КНИГИ ТЕЖ НЕ ОБІЙТИСЯ

Щодо літератури для занять теж 
є певні нюанси. Якщо йдете на кур-
си, доведеться купляти підручники, 
що відповідають програмі курсів, а 
це 60–150 гривень. Якщо займатиме-
теся з репетитором, то є шанси, що 
він даватиме свої матеріали та ксе-
рокси з книг. Але книгу з тестами все 
одно слід придбати, а це 60–80 гри-
вень. Не варто покладати всі надії 
на книги з логотипом «експрес-під-
готовка», в анотаціях яких зазнача-
ється, що це найкраща книжка серед 
усіх наявних. Так, вони ефективні, 
але все одно варто залучати додатко-
ві матеріали, які можна безкоштовно 
завантажити з Інтернету. 

Отож, якщо врахувати, що 
вступник займатиметься з репети-
тором тричі на тиждень за середню 
ціну — 90 гривень, то в місяць вихо-
дить 1080 гривень. Якщо почати за-
йматись із жовтня, то до тестування, 
яке відбудеться в травні, гаманець 
збідніє на понад 8 тисяч гривень. До 
цієї суми додайте вартість книг. Кур-
си (якщо брати середню ціну за за-
няття 50 гривень) обійдуться майже 
наполовину дешевше, але й резуль-
тат може не задовольнити. 

Отож, щоб правильно обрати 
спосіб підготовки, варто добре зва-
жити всі плюси й мінуси курсів, ре-
петиторства, онлайн-уроків, а також 
фінансові можливості. Також не слід 
затягувати процес пошуку відповід-
них кандидатур для занять. Як на-
голошують репетитори, найбільше 
охочих саме наприкінці вересня — 
на початку жовтня. Чим ближче до 
проведення ЗНО, тим важче знайти 
кваліфіковану людину. Навчальні 
семестри курсів також в основному 
розпочинаються з початком осені. 
Однак в жодному разі не варто чека-
ти чуда: навіть найкращі спеціалісти 
не допоможуть, якщо вступник не 
докладатиме зусиль задля відмінно-
го результату. 

Наталія ХВЕСИК


