
Нерухомість

Продам

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

  2/9-пов., зручне транспорт-
не сполучення, автономне 
опалення, лічильники: вода, газ; 
засклена лоджія, будинок це-
гляний, утеплений, високі стелі, 
металеві вхідні двері, гарний 
євроремонт. (050) 2765277

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

  Продам. Двокімн.кв., ново-
будову, просп.Відродження, р-н 
Миколаївської церкви, заг.пл.60 
кв.м, 4/9-пов., автономне опа-
лення, 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 земельна 
ділянка 0.07га, розвинена інф-
раструктура. (067) 3019569; 
(066) 9307073

  2.5КМ ВІД ЛУЦЬКА, БУДИ-
НОК ПІВТОРАПОВЕРХОВИЙ, 
ЗАМІСЬКИЙ, БІЛЯ ЛІСУ, ЗАГ.
ПЛ.150 КВ.М, УСІ КОМУ-
НІКАЦІЇ, ВЕЛИКІ ВІТРАЖІ. 
НЕДОРОГО. (097) 1227722, 
ВЛАСНИК

Боратин, будинок 298 кв.м, 
незавершене будівництво, 

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

8905532

  Обміняю. Ківерці, будинок на 
два входи, 6 кімнат, всі комуніка-
ції, у хорошому місці на двокімн.
кв. у Луцьку або продам. Розгля-
ну усі варіанти. (095) 5887892

  Гараж кооп.»Автомобіліст-5», 
вул.Електроапаратна 2-а, 300м 
від гот.»Лучеськ», заг.пл.20.3 
кв.м, 6х3.6м, проведений ка-
премонт, підвал на весь гараж, 
приватизований, всі документи, 
ціна за домовленістю. (096) 
0963182

Здам

  Візьму на квартиру в окрему 
кімнату дві дівчини, р-н ТЦ 
«Гостинець», зроблений ремонт, 
є Інтернет. (097) 2816798

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

Послуги

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

Супутникове Телебачення. 
Продаж, гарантія, сервісне об-
слуговування. КОНДИЦІОНЕРИ 

- продаж, монтаж. (0332) 
285556; (066) 1980828

  ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ: 
АВТОМОБІЛЕМ «ВОЛЬВО» 
(ФУРА), БОРТОВА, ДОВЖ. 
ПРИЧЕПА 14М; САМОСКИДА-
МИ 1-35Т, ФУРИ, ЗІЛИ. (095) 
5355663; (097) 7516430

Усунення засмічень, видален-
ня жиру, бруду та нальоту. Га-

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

  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»

Виготовляємо: дачні будинки, 
каркасні бані, кіоски, павільйо-
ни, контейнери, битовки, буд. 
вагончики, гаражі, блок-пости 
та ін. металоконструкції. Якіс-
но, надійно, вчасно!!! (095) 

7699473; (098) 9071417

Автомото

  Продам. Трактор Т-25, само-
стійно зібраний, з культи-
ватором та лугом. Продам 
культоватор «Європак», шир.3м, 
виробник Одеса; гноєрозкидач 
ПРТ-10. (098) 5169673 

  Двигун Д-240 до МТЗ-80 та 
ін.запчастини; БДТ-3, кабіна ЗІЛ-
131, кабіна МТЗ мала; стартери 
до МАЗ, КамАЗ. (099) 7359139

  Продам. Косарки роторні, кін-
ні, 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. ЗЕРНОЗБИРАЛЬ-
НИЙ КОМБАЙН «ВОЛЬ-
ВО-830», КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬ-
НІ КОМБАЙНИ, ПРЕСИ РІЗНИХ 
МАРОК, СІВАЛКИ, КОПАЧКИ, 
САДЖАЛКИ, ПЛУГИ, ТРАКТОР 
Т-25 ТА ІН. ТЕХНІКУ. (067) 
1253737, (099) 0834091

Будівництво

 ПРОДАМ. ВАГОНКУ 
(СОСНА, СМЕРЕКА, ЛИПА, 
ВІЛЬХА, ДУБ), БЛОК-ХАУС, 
ФАЛЬШ-БРУС, ДОШКУ ДЛЯ 
ПІДЛОГИ, ПЛІНТУС, ОБНА-
ЛІЧКА, МОНТАЖНА РЕЙКА, 
КУТНИКИ. ЗАВЖДИ В НАЯВ-
НОСТІ. (095) 7699473; (098) 
9071417

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

 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

 ПРОДАМ. ВІДСІВ, ЩЕБІНЬ 
РІЗНИХ ФРАКЦІЙ, ПІСОК 
ДРІБНИЙ ТА КРУПНИЙ, ЦЕГЛА 
БІЛА ТА ЧЕРВОНА, ГЛИНА, 
КЕРАМЗИТ, ЧОРНОЗЕМ, ТОР-
ФОКРИХТУ, ДРОВА, ВУГІЛЛЯ, 
ВІД 1Т ДО 35Т. ВИВІЗ СМІТТЯ, 
ПОСЛУГИ НАВАНТАЖУВА-
ЧА. (050) 1566665; (067) 
3618487

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

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

Продам. Цеглу червону та 
білу, пісок, щебінь, відсів, 

торфобрикет, дрова твердих 
порід, торфокрихта, чор-
нозем, грунт на вимостку. 
Вивіз будівельного сміт-
тя. (095) 5355663; (097) 

7516430

 ПРОДАМ. БІЛУ, ЧЕРВОНУ 
ЦЕГЛУ, ВІДСІВ, ПІСОК, КЕРАМ-
ЗИТ, ЩЕБІНЬ, ЧОРНОЗЕМ, 
ТОРФОКРИХТА, ГРУНТ НА 
ВИМОСТКУ, ДРОВА, ТОР-
ФОБРИКЕТ. ДОСТАВКА ПО 

МІСТУ БЕЗКОШТОВНА, ВИВІЗ 
БУДСМІТТЯ. (095) 5355663; 
(097) 7516430

  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

  Циклювання, шліфування 
паркету, фарбованих та нових 
дошок, барабанною машиною 
без пилу, від мережі 220В, шпа-
клювання, тонування, лакуван-
ня, вкладання паркету. (099) 
4621778; (063) 9927346

Бригада кваліфікованих 
майстрів виконає ремонт 

вашої оселі, швидко та якіс-
но, доступні ціни. (095) 

3426364; (096) 5860265

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

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

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

Робота

  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

  Потрібен на роботу офіціант, 
кухар. (050) 9201322; (063) 
9284050

Менеджер шукає поміч-
ника. Навичкам роботи 

навчу сама, м.Луцьк. (093) 
6781249; (095) 3447232

  Робота в офісі в інформацій-
ній сфері, без вікових обмежень. 
(066) 2914122

  Візьму на роботу водія кат.Е, 
постійні відрядження за кордон, 
наявність закордонного пас-
порту, досвід роботи. (050) 
3398350, 9.00-18.00

 ПОТРІБНІ НА РОБОТУ 

ПРОДАВЦІ-КОНСУЛЬТАНТИ 
ТЦ «ПОРТ-СІТІ», «КАРА-
ВАН». (097) 9049233; (099) 
6267989

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

  В РЕГІОНАЛЬНИЙ ВІДДІЛ 
КОМЕРЦІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
ПОТРІБНІ СПІВРОБІТНИКИ 
З ДОСВІДОМ КЕРІВНИЦТВА 
ТА ЗБУТУ, АСИСТЕНТ КЕРІВ-
НИКА (СЕКРЕТАР), ПРОДА-
ВЕЦЬ-КОНСУЛЬТАНТ. (095) 
3447232; (093) 6781249

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

Робота в Луцьку. Офіс-склад. 
Потрібен помічник. Прийом 
вхідних дзвінків та вхідної 

документації (маркетингова 
діяльність). (093) 6781249; 

(095) 3447232

  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

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

  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

  На постійну роботу в кафе 
потрібні бармен та офіціант. 
(096) 5890333

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

 ШУКАЮ ПОРЯДНУ ТА 
КОМУНІКАБЕЛЬНУ ЛЮДИ-
НУ ДЛЯ РОБОТИ В ОФІСІ, 
ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУ-
ВАННЯ. (095) 3447232; (093) 
6781249

Фермер

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

 ПОСТІЙНО КУПУЄМО 
ШКІРКИ: КРОЛИКА, НУТРІЇ, 
ЛИСИЦІ, КОЗИ ІН. ВИЧИНКА 
ШКІР. ПОШИТТЯ ХУТРЯНИХ 
ВИРОБІВ. (050) 2532239

  Продам. Мінеральні до-
брива, мікродобрива, засоби 
захисту рослин, насіння, корм 
для тварин, с/г техніка. (095) 

8966592; (067) 2406402

  Продам. Поросят різних 
порід. Можливий обмін на 
зерно, зерновідходи. Продам 
обладнання макаронного цеху. 
(050) 3398560

Плівка теплична 4-сезонна 
польського виробництва, 
шир.6, 8, 12м. Свердлови-
ни, міні-башти, глибинні 

помпи «під ключ» ремонт 
насосів. Бочки пластмасові 
220л; «куби» 1000л. (050) 

6709075; (097) 4824071

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

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

Різне

  Куплю фризер для морозива. 
(066) 3393634

  Продам. Побутову техніку, ел/
інструмент, м’які меблі з Німеч-
чини, б/в та нові: холодильники, 
пральні машини, мікрохвильові 
печі, дивани, болгарки, газові 
колонки та ін. (067) 3322259; 
(099) 6348649

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

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

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 

  Куплю старе намисто (буси), 
стару радянську апаратуру і 
плати, старовинні речі. (069) 
3646203
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Волинський аукціонний центр проводить аукціон з продажу майна 
територіальної громади Старовижівської селищної ради Волинської 

області, код ЄДРПОУ – 043333224:
лот І – нежитлове приміщення, готель „Вижівка” разом із земельною ділянкою. 
Місцерозташування – вул. Миру, 1в, смт. Стара Вижівка, Волинської області.
Рік будівництва – 1974, загальна площа – 584,1 кв.м. , об’єм – 2254,0 куб. м., 
кількість поверхів – 2, з підвалом під частиною будівлі, група капітальності - ІІ.
Конструктивні елементи: фундаменти-стрічковий бетонний; стіни, перегородки-
цегляні; перекриття-залізобетонне; підлога-бетонна, з керамічної плитки, 
дощата, лінолеум; покрівля-шифер; отвори-дерев’яні; оздоблювальні роботи-
звичайної якості; інженерне облаштування-електропостачання, водопровід. 
Середньозважений фізичний знос – 70,0%.
Земельна ділянка площею 0,0857 га, на якій розміщено готель, знаходиться 
по вул. Миру, 1в, в смт. Стара Вижівка, Волинської області. Має горизонтальну 
поверхню, форма земельної ділянки – неправильний багатокутник. Кадастровий 
номер 0725055100:01:005:0309. Цільове призначення – для будівництва та 
обслуговування будівель закладів комунального обслуговування. 
Початкова ціна лоту – 668591,00 грн. з урахуванням ПДВ, в т.ч. вартість земельної 
ділянки - 42739,00грн.
Умови продажу об’єкту – часткове збереження готельного профілю.
Грошові кошти в розмірі 66860,00 грн., що становить 10% від початкової ціни 
об’єкта аукціону та плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. вносяться на: 
р/р 2600701865595, філія АТ УКРЕКСІМБАНК в м.Луцьку, МФО 303547, код 
39597943.
Отримувач: ТзОВ “Волинський аукціонний центр”. 
Аукціон відбудеться 01 березня 2016 року, об 11 годині 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 


