
Нерухомість

Продам

  Трикімн.кв., м.Ківерці, 42 кв.м, 
«хрущівка», 2-й поверх, косметий 
ремонт, пластикові вікна, бойлер, 
меблі, кладова, підвал, балкон. 
(095) 0128749; (097) 4891775

  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

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

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

  Продам. Гараж розбірний. (050) 
2651860; (067) 1903432

  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.

Здам

  Здам. Луцьк, однокімн.кв. та дво-
кімн.кв., р-н 33-го кварталу, є Wi-Fi, 
новий ремонт, подобово.  (095) 
7420603 

  Візьму на квартиру в р-ні кіно-
театру «Промінь» двох порядних 
дівчат або хлопців. (097) 9883883; 
(066) 7434684

  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 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

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

Усунення засмічень, видалення 
жиру, бруду та нальоту. Гарантія 

якості. (050) 7360805; (096) 
4996132

Автомото

  Продам автопричіп (050) 
2651860; (067) 1903432

  Продам. ВАЗ-2106 1990р., 
коричневий колір, 1.4л, 5-ст.КПП. 
Терміново, ціна за домовленістю. 
(097) 5249808; (099) 7074221

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

Плитка для сходів та інші бетонні 
вироби і бетонна галантерея. 

КРЕДИТ. Постійно куплю піддони 
80х120см.

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

  Продам. Жом, пісок, щебінь, цеглу, 
чорнозем, бутовий камінь, землю 
на вимостку та ін. будматеріали з 
доставкою. (050) 6984495; (068) 
0595893

  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

(096) 7458757

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

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

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

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

  Продам. Блоки з цементу, камінь 
бутовий, цеглу, піноблоки, газо-
блоки, клей, цемент, щебінь різних 
фракцій, відсів, пісок, торф, чорно-

зем, землю на вимощування. (096) 
4296975; (050) 5299520

 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

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

 ПРОДАМ. ВІДСІВ, ЩЕБІНЬ РІЗ-
НИХ 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. Б/В ЦЕГЛУ БІЛУ, 
ЧЕРВОНУ, БІЙ БЕТОНУ ТА ЦЕГЛИ 
НА ВИМОСТКУ ДОРІГ, АРМАТУРУ, 
КВАДРАТИ НА ВИГРІБНУ ЯМУ 
3.3Х3.3Х1.2М. (066) 3003911

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

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

  Виконуємо ремонтно-будівельні 
роботи: штукатурка, стяжка, монтаж 
та шпаклювання гіпсокартону, муру-
вання лицювальною цеглою. (096) 
0175512; (066) 1965982

  Ремонтно-покрівельні роботи: 
вкладання металу та бітумної че-
репиці, металопрофілю, утеплення 
дахів, встановлення водостічної 
системи, підшивка підсофітів. 
(095) 8948709

Внутрішні роботи: шпаклюван-
ня, гіпсокартон та ін. Стабіль-
ність, якість, порядність, при-
йнятні ціни. (096) 0175512

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

Робота

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

Візьму на роботу прибиральни-
цю в сауну, вимога: без шкідли-

вих звичок, робота позмінна. 
(050) 5196088, 10.00-16.00

  Візьму продавця в меблевий ряд 
ринок «Завокзальний» («Варшавка» 

м.Луцьк), з досвідом роботи. (050) 
2651860; (067) 1903432

  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

  ВІЗЬМУ НА РОБОТУ ШИНО-
МОНТАЖНИКА, МОЖНА БЕЗ 
ДОСВІДУ РОБОТИ, ОПЛАТА ПРАЦІ 
- ВИСОКА. (050) 3784312

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

  У ПЕКАРНЮ НА РОБОТУ 
ПОТРІБНІ: МЕНЕДЖЕР, ПЕКАР, 
ПАКУВАЛЬНИЦЯ ТА ПРОДАВЕЦЬ 
У КІОСК. (0332) 230214; (063) 
2902510

В комерційну організацію по-
трібні співробітники з досвідом 
керівника (095) 1711731; (063) 

7464721

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

  Візьму на роботу робітників на 
пилораму, з/п від 2500грн. Офіційне 
працевлаштування. (050) 5193734

  ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ 
КВАЛІФІКОВАНОГО СТОЛЯРА. 
(066) 4389797

В невеликий продуктовий 
маркет потрібні касири, графік 
позмінний, з 8.00-22.00, своє-
часна оплата праці + премія, 

гарантоване офіційне працевла-
штування + соцпакет. Молодий 

колектив, від Вас - бажання 
працювати. (095) 7281474, 

Тетяна Миколаївна 

  ВІЗЬМУ НА РОБОТУ В АТЕЛЬЄ 
МАЙСТРА ДЛЯ ПОШИВУ ТА РЕ-
МОНТУ ОДЯГУ. (066) 6523230; 
(098) 5871910

  Візьму на роботу в продовольчий 
магазин продавців, робота потиж-
нева, з/п 2600грн/місяць. (050) 
6635653

Запрошуємо на роботу кухаря 
та кондитера, графік позмінний, 

офіційне працевлаштування 
+ соцпакет. (095) 7281474, 

Тетяна Миколаївна

Охоронна фірма візьме на 
постійну роботу охоронників, 

гнучкий графік роботи, можли-
вість кар’єрного росту, вчасна 
виплата зарплати, з/п висока. 
(0332) 787966; (067) 3618859; 

(067) 3614727

  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

  В КОВБАСНИЙ ЦЕХ ПОТРІБ-
НІ ПРИБИРАЛЬНИЦІ. (0332) 
287602

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

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

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

 НА М’ЯСОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИ-
ЄМСТВО ПОТРІБЕН ВАНТАЖНИК. 
(066) 9496977

 НА М’ЯСОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИ-
ЄМСТВО ПОТРІБЕН ЖИЛУВАЛЬ-
НИК М’ЯСА. (066) 9496977

 НА М’ЯСОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИ-
ЄМСТВО ПОТРІБЕН ОПЕРАТОР НА 
ВИПИСКУ НАКЛАДНИХ. (066) 
9496977

Робота. Терміново потрібні спів-
робітники в офіс. Вимоги: зна-
ння PC, вміння грати у футбол. 
(063) 7464721; (095) 1711731

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

  Перспективна робота активним 
студентам. (063) 3597773

  Робота в інформайційній сфері 
для комунікабельних, відповідаль-
них людей, без вікових обмежень. 
(097) 0800551

  Потрібні працівники можливість 
перекваліфікації. (066) 2112266

  Потрібен продавець в продо-
вольчий магазин з досвідом роботи. 
(050) 8608406

  Візьму на роботу водіїв кат.С з до-
свідом, автоелектрика та механіка. 
(050) 6339277; (050) 2704727; (067) 
5094730 

Візьму на роботу прибираль-
ницю, повна зайнятість, висока 

з/п. Ледарів та людей з шкід-
ливими звичками прохання не 

турбувати. (095) 9388951

  Робота: м’ясокомбінати (різні 
спеціальності, з/п висока), збір 
малини, яблук, с/г роботи, парники, 
теплиці, водії кат.С. Е, будівельники 
різних спеціальностей терміново, 
з/п висока, наявність закордонного 
паспорту, візова підтримка. (050) 
7325315; (096) 8708768

Візьму на роботу няню, порядну 
та чесну, бажано з досвідом 

роботи, (097) 6243030

  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

Фермер

  Продам. Телицю. (099) 4430907

 ПРОДАМ. ТОРФОБРИКЕТ, ЖОМ 

З ДОСТАВКОЮ. (050) 6445959; 
(097) 1879050

  Продам. Зерно пшениці, ячменю, 
вівса, кукурудзи, дерть, висівки, 
макуху. Можлива доставка. (067) 
3320831

  Куплю. Зерно пшениці, ячменю, 
вівса, кукурудзи, третикале. (067) 
3320832

Різне

  Прошу повернути за винагоро-
ду втрачені документи видані на 
ім’я Кревського Едуарда. (050) 
2839455; (095) 5632737

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 

  КУПЛЮ РАДІОДЕТАЛІ, МОЖ-
ЛИВО НА ПЛАТАХ, ОСЦИЛО-
ГРАФ, ЧАСТОТОМІР, ГЕНЕРАТОР 
СИГНАЛІВ. (050) 5424961; (098) 
9552205

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 

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

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

5106889

Відомості.інфо

№43 (785) 
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Прийом
 оголошень 

за телефоном 
(0332) 200-650

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

Волинський аукціонний центр проводить проводить повторний 
аукціон з продажу майна

лот І – Рентген-діагностичний апарат „РУМ-20”: пристрій генератора (1 
шт.), пульт управління (1 шт.), шафа низьковольтна (1 шт.), рентгенівський 
випромінювач діагностичний Рід1, Рід2 (2 шт.), високовольтні кабелі (4 шт.).
Модель – РУМ-20м-1; заводський номер  - 3884; інвентарний номер – 
10470415; рік випуску – 1982; кількість ремонтів проведених за період 
експлуатації – 82.  
Технічний стан: втрата емісії (загазована) рентгенівських трубок; численні 
ушкодження каліматора; пошкодження деки СШП; пошкодження вузла 
ел.приводу СШП; пошкодження ЕЗП; численні пошкодження штатива знімків 
(вихід з ладу тормозної системи); численні пошкодження ПУР-3 (вихід з 
ладу електричної системи); численні пошкодження  низковольтної стійки 
(електромонтаж).
Початкова ціна – 15312,50 грн. без врахування ПДВ.
Балансоутримувач: Луцька центральна районна лікарня. Код ЄДРПОУ – 
01983134.
Грошові кошти в розмірі 1532,00 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 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.
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 
17.00. год., тел. для довідок: (0332) 244-188.
Ознайомитися з об’єктами продажу можна в робочі дні з 09.00.год. до 18.00. 
год. за місцями їх знаходження 


