
Нерухомість

Продам

  Продам. Однокімн.кв., 
м.Ківерці, вул.Залізнична, заг.
пл.21 кв.м, усі вигоди, ремонт. 
(050) 8851110

  Однокімн.кв., малосімейка, 
30.7 кв.м, вул.Щусєва, 1-й поверх. 
(066) 6290906

  Продам. Однокімн.кв., ново-
будову, просп.Відродження, 
район Миколаївської церкви, заг.
пл.40 кв.м,

  2/9-пов., зручне транспортне 
сполучення, автономне опален-
ня, лічильники: вода, газ; заскле-
на лоджія, будинок цегляний, 
утеплений, високі стелі, металеві 
вхідні двері, гарний євроремонт. 
(050) 2765277

 ДВОКІМН.КВ., ВІД ВЛАС-
НИКА., ЦЕНТР, НОВОБУДОВА, 
АВТОНОМНЕ ОПАЛЕННЯ, 
ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ВІКНА, 
ДОБРОТНІ ВХІДНІ ДВЕРІ, ДВІ 
ЛОДЖІЇ - НА КУХНІ ТА ВІТАЛЬ-
НІ, ЗАГ.ПЛ.65 КВ.М, КУХНЯ 15.6 
КВ.М, 5ХВ ПІШКИ ДО ЦУМУ 
ТА 1ХВ ДО ЗОШ №1. (050) 
9854571; (096) 5098303

  Продам. Двокімн.кв., ново-
будову, просп.Відродження, 
р-н Миколаївської церкви, заг.
пл.60 кв.м, 4/9-пов., автономне 
опалення, лічильники води, газу, 
засклена лоджія, високі стелі, 
металеві вхідні двері, будинок 
утеплений, стяжка, штукатурка, 
вікна виходять на дві сторони, 
дитмайданчик, стоянка. (050) 
6415645

  Трикімн.кв., Рокині, (таун-
хаус) дворівневу, автономне 
опалення, свердловина, ремонт, 
є можливість та проект на добу-
дову 2-х кімнат, поряд земель-
на ділянка 0.07га, розвинена 
інфраструктура. (067) 3019569; 
(066) 9307073

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

  2.5КМ ВІД ЛУЦЬКА, БУДИ-
НОК ПІВТОРАПОВЕРХОВИЙ, 
ЗАМІСЬКИЙ, БІЛЯ ЛІСУ, ЗАГ.
ПЛ.150 КВ.М, УСІ КОМУНІКА-
ЦІЇ, ВЕЛИКІ ВІТРАЖІ. НЕДОРО-
ГО. (097) 1227722, ВЛАСНИК

Боратин, будинок 298 кв.м, 
незавершене будівництво, 

земельна ділянка 0.25га. 
(096) 6359139; (098) 

8905532

  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, привати-
зований, всі документи, ціна за 
домовленістю. (096) 0963182

Здам

  Візьму на квартиру дівчат 
студенток, окремо без господині, 
без сплати за комунпослуги, 
м.Луцьк. (098) 4462608; (050) 
5460012

  Здам в оренду складське при-
міщення 700 кв.м, можна части-

нами, м.Луцьк, просп.Перемоги, 
38. (050) 1727726

  ЗНІМУ. Одно-, двокімнатну 
квартиру, порядність та своє-
часну оплату гарантую. (050) 
3398156; (067) 3617500

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

  Пам’ятники! Виготовлення, 
встановлення, оформлення. З 
мармурової крихти та нату-
рального каменю. Доставка 
безкоштовна. (095) 1285106; 
(098) 5022024; (099) 2620282. 
Луцьк, вул.Рівненська, 54/5, ПОГ 
«Меморіал-Груп»

  Ремонтую, перетягую, складаю 
меблі. (095) 1829834

Супутникове телебачення. 
Продаж, гарантія, сервісне 

обслуговування. КОНДИЦІОНЕ-
РИ - продаж, монтаж. (0332) 

285556; (066) 1980828

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

Усунення засмічень, видалення 
жиру, бруду та нальоту. Гаран-

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

Автомото

 Фарбування та полірування 
авто, ремонт підвісок, двигунів, 
рихтувально-зварювальні ро-
боти, ремонт після ДТП; ремонт 
електрообладнання, діагностика. 
(0332) 726246; (050) 1761459; 
(067) 2727660

  Продам. Косарки роторні, 
кінні, грабарки, борони, копачки, 
культиватори, плуги, сівалки, 
обприскувачі, саджалки, тюку-
вальні преси. Комбайни карто-

плезбиральні «Анна», «Болько», 
«Карлик», «Грімме» та ін. (050) 
2305189; (098) 0841006

  Продам. Трактори Т-25 1996р., 
з кабіною, рідна фарба, нові 
колеса, у відмінному стані та 
Т-25 1988р., з кабіною, гума 70%, 
недорого. (050) 2305189; (098) 
0841006

 ПРОДАМ. ЗЕРНОЗБИ-
РАЛЬНИЙ КОМБАЙН «ВОЛЬ-
ВО-830», КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬ-
НІ КОМБАЙНИ, ПРЕСИ РІЗНИХ 
МАРОК, СІВАЛКИ, КОПАЧКИ, 
САДЖАЛКИ, ПЛУГИ, ТРАКТОР 
Т-25 ТА ІН. ТЕХНІКУ. (067) 
1253737, (099) 0834091

  Куплю. Трактор МТЗ, у будь-
якому стані. (067) 7011703; 
(095) 7435783

Будівництво

Кузня «Файна Ковка». FAYNA-
KOVKA.IN.UA (050) 2962314; 
(097) 6139185; (093) 8356859

 ПРОДАМ. МЕТАЛОЧЕРЕПИ-
ЦЮ, МЕТАЛОПРОФІЛЬ ВИ-
РОБНИК «ARCELOR», ПОВНА 
КОМПЛЕКТАЦІЯ ДАХУ. (050) 
7015157; (068) 0274679

  Продам. Щебінь різних фрак-
цій, відсів, пісок, камінь бутовий, 
цеглу, піноблоки, газоблоки, 
блоки з цементу, клей, цемент, 
торф, чорнозем, землю на вимо-
щування. (050) 5299520; (096) 
4296975 

  Продам. Блоки з цементу, 
камінь бутовий, цеглу, пінобло-
ки, газоблоки, клей, цемент, 
щебінь різних фракцій, відсів, 
пісок, торф, чорнозем, землю на 
вимощування. (096) 4296975; 
(050) 5299520

 ПРОДАМ. ВАГОНКУ (СОСНА, 
СМЕРЕКА, ЛИПА, ВІЛЬХА, 
ДУБ), БЛОК-ХАУС, ФАЛЬШ-
БРУС, ДОШКУ ДЛЯ ПІДЛОГИ, 
ПЛІНТУС, ОБНАЛІЧКА, МОН-
ТАЖНА РЕЙКА, КУТНИКИ. ЗА-
ВЖДИ В НАЯВНОСТІ. (095) 
7699473; (098) 9071417

  Послуги сантехніка цілодобо-
во, м.Луцьк. (066) 8891420

Ремонтні роботи: всі види 
внутрішніх робіт, монтаж 
гіпсокартону, шпаклівка, 

плитка, і т.д. Приємні ціни. 
Якість, стабільність, поряд-

ність. (068) 6846323

  ВИКОНУЄМО ВНУТРІШНІ 
РОБОТИ: ШТУКАТУРКА, СТЯЖ-
КА, ШПАКЛЮВАННЯ, ГІПСО-
КАРТОН. (095) 4247172

Бригада кваліфікованих май-
стрів виконає ремонт вашої 
оселі, швидко та якісно, до-

ступні ціни. (095) 3426364; 
(096) 5860265

  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

  Ремонт квартир, офісів, будин-
ків, швидко та якісно, доставка 
матеріалів по низьким цінам. 
(099) 6278877; (097) 8284737

  БУДІВЕЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВИКОНУЄ РЕМОНТНО-БУДІ-
ВЕЛЬНІ РОБОТИ БУДЬ-ЯКОЇ 
СКЛАДНОСТІ, ПОМІРНІ ЦІНИ. 
(099) 6271177; (096) 5815550

Робота

  Робота в офісі в інформаційній 
сфері, без вікових обмежень. 
(066) 2914122

  На роботу в продуктовий мага-
зин потрібен продавець, з/п за 
домовленістю (050) 8786768

  Робота: м’ясокомбінати (різні 
спеціальності, з/п висока), об-
різання дерев, перебиранння 
яблук, с/г роботи, парники, 
теплиці, водії кат.С. Е, будівель-
ники різних спеціальностей 
терміново, з/п висока, наявність 
закордонного паспорту, візова 
підтримка. (050) 7325315; (096) 
8708768

  Торгова компанія візьме на 
роботу водія експедитора з 
власним вантажним автомобілем 
(бус). Тел:(050) 9250312

  У фітнес-центр «Максимус» та 
Spa-залу запрошуємо масажис-
тів. (099) 5136933, Оксана

 ПОТРІБНІ: ВОДІЙ КАТ.В, С, 
ПРИБИРАЛЬНИЦЯ, ГОЛО-
ВНИЙ МЕХАНІК, КОМІРНИК, 
СЛЮСАР-МЕХАНІК, ОПЕРА-
ТОР ПРИЙОМУ ЗАМОВЛЕНЬ. 
ПАТ «ЛУЦЬКИЙ ПИВЗАВОД». 
(0332) 784960; 784961

  В кафе з графіком роботи з 
9.00 до 03.00 потрібні на роботу 
офіціанти, кухарі, мийники по-
суду, прибиральниці. (0332) 
724841; (050) 1002751

  Торгова компанія візьме на 
роботу супервайзера торгової 
команди та торгового представ-
ника (продовольча група това-
рів). (095) 5442718, 9.00-18.00, 
понеділок-п’ятниця

  ВІЗЬМУ НА РОБОТУ 
(ПРИВАТНЕ БУДІВНИЦТВО) 
ЕНЕРГІЙНИХ, РОЗУМНИХ 
ЛЮДЕЙ, МОЖНА БЕЗ ДОСВІДУ 
РОБОТИ. (066) 0903685

  Потрібні: аніматор в дитячу 
кімнату (кафе), офіціанти, кухарі, 
бармени, помічники барменів. 
піцмайстри, суші-майстри, куха-
рі-кондитери, прибиральниці-
посудомийниці; водій з власним 
авто, поліграфічний дизайнер. 
(099) 7522226; (099) 5055556; 
(095) 6551001

  В новий заклад потрібні: при-
биральниця, офіціанти, кухар, 
піцейола, бармен та водій з 
власним авто для доставки піци. 
(099) 6373869; (099) 7910735

  ВІЗЬМУ НА РОБОТУ ВОДІЯ-
ДАЛЕКОБІЙНИКА. ВИМОГИ: 
ДОСВІД РОБОТИ У МІЖНА-
РОДНИХ ПЕРЕВЕЗЕННЯХ, 
ЗАКОРДОННИЙ ПАСПОРТ. 
(050) 7191292; (063) 1990694

  Потрібен торговий представ-
ник (гуртівня побутової хімії) 
з/п % з продажу, бажано власне 
авто. (050) 3399872

  Терміново потрібен на роботу 
бармен у бар по вул.Володимир-
ській, графік 10.00-22.00. (095) 
8100567

  На постійну роботу в бар по-
трібні: музикант, техпрацівник, 
кухар, офіціант. (066) 4202046; 
(098) 5814664 

Потрібен продавець промис-
лова група товарів на ринку 
«Центральний», критий ряд. 

(050) 5395421

  Потрібен продавець в про-
довольчий магазин з досвідом 
роботи. (050) 8608406

 НА РОБОТУ ПОТРІБЕН 
ДВІРНИК ДЛЯ ПРИБИРАННЯ 
ТЕРИТОРІЇ (БЕЗ ШКІДЛИВИХ 
ЗВИЧОК), ЧАСТКОВА ЗАЙНЯ-
ТІСТЬ, СТАБІЛЬНА ЗАРПЛАТА. 
(066) 8888803; (066) 8704112

Фермер

  Продам. Товарну, насіннєву 
та дрібну картоплю сорт «Бєлла 
Роса». (050) 5637480

  Продам. Поросят різних по-
рід. Можливий обмін на зерно, 
зерновідходи. Продам облад-
нання макаронного цеху. (050) 
3398560

  Продам. Кобилу робочу, 13 
років, віз та сани, можна інший 
реманет, Горохівський р-н 
с.Сенкевичівка. (099) 2293179; 
(098) 5333594

  Продам. Зерно пшениці, ячме-
ню, вівса, кукурудзи, дерть, ви-
сівки, макуху. Можлива доставка. 
(067) 3320831

  Продам. Кормові буряки. 
(097) 9753051

 ПОСТІЙНО КУПУЄМО ШКІР-
КИ: КРОЛИКА, НУТРІЇ, ЛИСИЦІ, 
КОЗИ ІН. ВИЧИНКА ШКІР. ПО-
ШИТТЯ ХУТРЯНИХ ВИРОБІВ. 
(050) 2532239

  Куплю. Зерно пшениці, ячме-
ню, вівса, кукурудзи, третикале. 
(067) 3320832

Різне

  Продам. Ковдри та подушки 
вовняні, нові. Можливий обмін 
на вовну. (097) 3146674, 15.00-
17.00

  Куплю старе намисто (буси), 
стару радянську апаратуру і 
плати, старовинні речі. (069) 
3646203

  Куплю. Мобільні телефони які 
були у вжитку та в неробочому 
стані, крім чорно-білих. (098) 
4702638; (066) 0889314

  Куплю фризер для морозива. 
(066) 3393634

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

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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Волинський аукціонний центр проводить аукціон з продажу майна:  
Лот І – автомобіль Нива-Шевроле, 2004 р.в. , державний № АС 2300 АА. 
Об’єм двигуна – 1690 см3, пробіг згідно показника одометра – 201051 км, колір – 
сірий, тип – легковий. 
Первісна вартість – 56875,00 грн., сума зносу – 56875,00 грн., залишкова вартість  
– 0,00 грн.
Технічний стан КТЗ: автомобіль в нероботоспособний: внаслідок ДТП отримав 
пошкодження.  Двигун – потребує капітального ремонту; коробка передач – 
підвищений шум КПП, передня підвіска – потребує заміни передніх кулаків 
(тріщини); рульове управління – потребує капітального ремонту; задня підвіска 
– обірвані кронштейні кріплення;  кузов – значна корозія кузова; салон – зношена 
обшивка сидінь; електрообладнання – аакумуляторна батарея відпрацювала 
термін експлуатації, потребує заміни електропроводів; гальмівна система – 
не працюють ручні гальма, потребують заміни гальмівні колодки, гальмівні 
шланги непридатні до експлуатації, покришки ходової системи – в неробочому 
стані; панель підлоги та її коробчасті підсилювачі – наскрізна корозія панелі та 
коробчастих конструкцій.    
Початкова ціна – 31560,00 грн. без врахування ПДВ.
Лот виставляються повторно з 30% знижкою.
Балансоутримувач: Управління агропромислового  розвитку Луцької РДА. Код 
ЄДРПОУ – 00730336.
Грошові кошти в розмірі 3156,00 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.
Ознайомитися з об’єктом продажу можна в робочі дні за місцем його 
знаходження.

Волинський аукціонний центр проводить аукціон з продажу майна, 
що належить територіальній громаді сільської ради в особі Карасинської 

сільської ради Маневицького району Волинської області:
Продавець — Карасинська сільська рада Маневицького району Волинської 
області, код ЄДРПОУ – 04334318.
лот І – старе приміщення сільської ради, заг.площею 84,7 кв.м. 
Місцерозташування – вул. Центральна, будинок, 25 а, с. Карасин, Маневицького 
району, Волинської області.
Загальна площа – 84,7 кв.м. , площа забудови – 99,7 кв.м.; об’єм – 295 куб. м..
Конструктивні елементи: фундаменти – цегла, щебінь; стіни – дерево; перекриття 
– дерево; підлога – дошки; покрівля – шифер; інженерне облаштування – 
електропостачання; опалення – пічне. 
Середньозважений фізичний знос – 60,0%.
Початкова ціна лоту – 25148,00 грн. без урахування ПДВ. 
Площа земельної ділянки для обслуговування об’єкту – 0,91 га. 
Кадастровий номер земельної ділянки – 0723682800:01:002:0158.
Питання землекористування вирішується покупцем після укладання договору 
купівлі-продажу відповідно до вимог ст.91 Земельного кодексу України. 
Грошові кошти в розмірі 2515,00 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


