
Нерухомість

Продам

  Продам. Трикімн.кв., вул.Винни-
ченка, 20, 4/5-пов. буд., 50/35 кв.м, 
жилий стан, телефон, підвал, балкон, 
від власника. (050) 5197049, 
Олександр

  Покащів, Ківерцівського р-ну, 
будинок цегляний, у хорошому 
стані, надвірні споруди, газ, вода, 
земельна ділянка 0.60га, садок, ас-
фальтований доїзд. (050) 5913678; 
(050) 9693688

  Вікторяни, Луцького р-ну, будинок 
незавершений, 10 км від Луцька, 
земельна ділянка 0.27га, недорого. 
(097) 4104411; (093) 8271654; (050) 
8831207

  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

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

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

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

  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. Рованці, земельна ді-
лянка 0.12га, ціна за домовленістю. 
(050) 7366334; (099) 7327619

  Продам. Гараж кооп. «Автомобі-
ліст-5», вул.Електроапаратна 2-а, 
300м від гот.»Лучеськ», заг.пл.20.3 
кв.м, 6х3.6м, проведений капремонт, 
підвал на весь гараж, приватизова-
ний, всі документи, ціна за домовле-
ністю. (096) 0963182

Здам

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

Послуги

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

монтаж. (0332) 285556; (066) 
1980828

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

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

Авто-мото

  Продається Фольцваген гольф 3 
1995 р.в. 1,6 бензин, на ходу, без до-
кументів. Можливо на запчастини. 
(066) 9028790; (095) 8812864

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

Будівництво

 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. 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

БЛОКИ БУДІВЕЛЬНІ (стінові, для 
огорожі, перестінні, «рваний 

камінь»), блок опалубочний, це-
глу «рваний камінь», бруківку, 
залізобетонні огорожі, бетонні 
каналізаційні люки, плитка для 
сходів, та інші бетонні вироби. 
КРЕДИТ. Постійно куплю піддо-
ни, 80х120см. (0332) 290078 

(Луцьк); (050) 3780078; (098) 
0800078

 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

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

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

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

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

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

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

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

 ПРОДАМ. ДРОВА ТВЕРДОЇ ПО-
РОДИ, ТОРФОБРИКЕТ, ТОРФО-
КРИХТУ, ЧОРНОЗЕМ, ЗЕМЛЮ НА 
ВИМОСТКУ, ГНІЙ, ПІСОК, ЩЕБІНЬ. 
(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. Бетонні стовпці, 
розм.8смх10смх2.35м, з доставкою 
у Луцьк. (067) 3325547; (095) 
4067391

 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. 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

  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

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

  Продам. Бетонні плити, б/в, 
1.5х3м, товщ.10см, ціна за домовле-
ністю. (050) 4880737

 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

  Євроруберойд - дах: ремонтуємо 
старі, перекриваємо нові, пере-
криття гаражів, складів, квартир, 
балконів, лоджій, магазинів, мета-
левих контейнерів. Гідроізоляція 
приміщень. Гарантія, доставка. 
(099) 5633807; (063) 6151301; (050) 
5373648

  Продам. Балки, дошки обрізні, 
необрізні, крокви, монтажну рейку. 
(095) 1865980; (096) 3247523

  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

  Цілодобово послуги сантехніка. 
(0332) 290901

  Циклюю паркет та дошку від 
мережі 220В, шпаклюю, лакую, вкла-
даю, ламінат і плитку також; клею 
шпалери. Швидко, якісно, недорого. 
(099) 3259560; (093) 3478519; (096) 
6219746

  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

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

Робота

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

  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. Луцьк, вул.
Кафедральна, 25

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, ві-

зова підтримка надається, наяв-
ність закорд. паспорту. (066) 

7466549; (096) 4932837

Потрібен двірник по обслуго-
вуванню прилеглої території 
торгового комплексу. (066) 

0289175

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

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

сяць. (050) 6635653

  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

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

ня. +375164525411; + 
375333504014

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

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

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

  Робота в офісі, на постійній осно-
ві, перспектива кар’єрного росту, 
можливий основний та додатковий 
дохід. (050) 5549419

  Візьму на роботу в офіс порядну, 
комунікабельну людину. (050) 
5549419

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

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

  Потрібен на роботу водій-вантаж-
ник для виїздної торгівлі. (050) 
7075157; (050) 1065649

  В КАФЕ НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ 
ПОТРІБНІ ОФІЦІАНТИ, КУХАРІ, 
МИЙНИКИ ПОСУДУ ТА ТЕХПРА-
ЦІВНИКИ. (0332) 210470, ДЛЯ 
АДМІНІСТРАТОРІВ; (0332) 724841; 
(050) 7141820, 10.00-21.00

 Шукаю роботу няні, гувернантки 
або домогосподарки, робочі години 
з 16.00 до 21.00 (050) 6071410

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

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 

 ПРОДАМ. ПРИЛАД ДЛЯ ОЧИ-
ЩЕННЯ ВОДИ ВІД ШКІДЛИВИХ 
РЕЧОВИН, ОЧИЩЕННЯ ОВОЧІВ, 
ФРУКТІВ, М’ЯСА, РИБИ ВІД ГОР-
МОНІВ РОСТУ, ЧИСТЕ ПОВІТРЯ 
В ПРИМІЩЕННІ ТА ІН. (095) 
5500929

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

5106889

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 

  Центр науково-технічної твор-
чості учнівської молоді з метою 
вичвення попиту, повідомляє про 
здачу в оренду частини приміщення 
площею 1 кв.м, що знаходиться за 
адр: м.Луцьк, вул.Чорновола, 3 (1-й 
поверх). Заяви приймаються до 28 
жовтня 2015р., в робочі дні, з 8.00-
17.00. Для довідок. (0332) 257451 

Відомості.інфо

№40 (782) 

15 - 21 жовтня 2015 року

http://www.vidomosti.info/ Магазин6 Прийом оголошень за телефоном (0332) 200-650

Прийом
 оголошень 

за телефоном 
(0332) 200-650

ВОЛИНСЬКИЙ АУКЦІОННИЙ ЦЕНТР ПРОВОДИТЬ АУКЦІОН 
з продажу майна, що належить територіальній громаді сіл, селищ, міст Волинської 

області в особі Волинської обласної ради.
Продавець — Волинська обласна рада, код ЄДРПОУ – 00022444.
Балансоутримувач: Центр науково-технічної творчості учнівської молоді 
управління освіти та науки Волинської обласної державної адміністрації”.
лот І – Кордодром для випробування автомоделей загальною площею 2847 
кв.м. з нежитловим приміщенням загальною площею 18,8 кв.м.,
Місцерозташування – вул. Чорновола , 3, м. Луцьк.
Кордодром для випробування автомоделей: загальна площа – 2847 кв.м. 
Конструктивні елементи: фундамент – пісок, щебінь; стіни – дротяна сітка 
обрамлена в з/б стовпах. 
Нежитлове приміщення: Загальна площа – 18,8 кв.м. , площа забудови – 24,2 кв.м., 
об’єм – 88 куб. м.
Конструктивні елементи: фундамент – бетон; стіни – цегла; перекриття – з/б 
плити; підлога – бетонна; отвори – дерев’яні; оздоблювальні роботи – звичайні: 
штукатурка, побілка, пофарбування; інженерне обладнання - електропостачання. 
Початкова ціна лоту – 434629,20 грн. з урахуванням ПДВ. 
Об’єкт розташований на земельній ділянці площею 1,8258 га. 
Кадастровий номер – 0710100000:22:072:0033.
Питання землекористування вирішується покупцем після укладання договору 
купівлі-продажу відповідно до вимог ст.91 Земельного кодексу України. 
Умови — витрати пов’язані з нотаріальним посвідченням договору купівлі-
продажу майна покласти на переможця аукціону.
Грошові кошти в розмірі 43463,00 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 5 листопада 2015 року об 11 год. за адресою: м.Луцьк, вул.
Мельнична, 13.
Кінцевий термін прийняття заяв та плата грошових внесків 30.10.2015 р. до 16 год.
З питань подачі документів для участі в аукціоні, розрахунків 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.
Ознайомитися з об’єктом продажу можна в робочі дні з 09.00.год. до 17.00. год. за 
місцем його знаходження 

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


