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Нерухомість
Продам
 ПРОДАЄТЬСЯ НЕДОБУДОВАНИЙ ЦЕГЛЯНИЙ ПІВТОРА ПОВЕРХОВИЙ БУДИНОК ТА НАДВІРНІ
СПОРУДИ В ЦЕНТРІ М. ЛУЦЬК,
(15 СОТОК ПРИВАТИЗОВОНОЇ
ЗЕМЛІ, РАЙОН ВУЛ. КОПЕРНИКА).
(067) 3322285, (050) 9030414.
 Продам. Однокімн.кв., м.Ківерці,
вул.Залізнична, заг.пл.21 кв.м, усі вигоди, ремонт. (050) 8851110
 Двокімн.кв., здану новобудову,
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, дворівневу,
автономне опалення, свердловина,
ремонт, є можливість та проект на
добудову 2-х кімнат, поряд земельна
ділянка 0.07га, розвинена інфраструктура. (067) 3019569; (066)
9307073
 Покащів, Ківерцівського р-ну,
будинок цегляний, у хорошому
стані, надвірні споруди, газ, вода,
земельна ділянка 0.60га, садок, асфальтований доїзд. (050) 5913678;
(050) 9693688
 2.5КМ ВІД ЛУЦЬКА, БУДИНОК
ПІВТОРАПОВЕРХОВИЙ, ЗАМІСЬКИЙ, БІЛЯ ЛІСУ, ЗАГ.ПЛ.150 КВ.М,
УСІ КОМУНІКАЦІЇ, ВЕЛИКІ ВІТРАЖІ. НЕДОРОГО. (097) 1227722,
ВЛАСНИК
 Пожарки Рожищенського р-ну,
дерев’яний будинок, 30км від Луцька, ціна за домовленістю. (067)
4957581; (099) 6454264
 Копачівка, будинок біля лісу, 14км
від Луцька, Ковельський напрямок,
267000грн (067) 7630180
 Луцьк, вул.Тарасова, половину будинку, євроремонт, гараж, земельна
ділянка 0.05га, літня кухня. (050)
5524607; (096) 4425800

 Боратин, земельну ділянку 0.17га,
під забудову, за новим стадіоном,
поруч комунікації, школа, садок,
амбулаторія. Можливий обмін на
автомобіль. (068) 7259844; (099)
6253845
 Ромашківка Ківерцівського р-ну, 2
суміжні земельні ділянки під забудову по 0.20га кожна, живописне місце
біля лісу, 300м від траси Луцьк-Рівне,
200м до зупинки дизеля, поблизу
готельно-ресторанний комплекс
«Садиба на Джерелах». Вартість
148500грн кожна. (050) 5190091;
(067) 3610572
 Рованці, земельну ділянку 0.12га,
ціна за домовленістю. (050)
7366334; (097) 9883178
 ПРОДАМ. ГАРАЖ МЕТАЛЕВИЙ,
2.6Х5.5М, ВИСОТА 2.05М. (050)
6756704
 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 ДОМОВЛЕНІСТЮ. (096) 0963182

 Верхівка Луцького р-н, будинок,
земельна ділянка 0.50га, є мурований хлів, льох, криниця. (095)
8750826
 Луків Турійського р-ну, будинок
дерев’яний, є надвірні споруди,
земельна ділянка 0.10га. (099)
7911239

вітчизняних, заміна компресорів,
термостатів, заправка фреоном,
виклик майстра платний. (050)
6313413
 ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ: АВТОМОБІЛЕМ «ВОЛЬВО» (ФУРА),
БОРТОВА, ДОВЖ. ПРИЧЕПА 14М;
САМОСКИДАМИ 1-35Т, ФУРИ,
ЗІЛИ. (095) 5355663; (097)
7516430
 Пам’ятники! Виготовлення,
встановлення, оформлення. З
мармурової крихти та натурального
каменю. Доставка безкоштовна.
(095) 1285106; (098) 5022024; (099)
2620282. Луцьк, вул.Рівненська, 54/5,
ПОГ «Меморіал-Груп»

Здам
 Здаю. Квартири подобово, є
мангал, бесідка, автостоянка, звітні
документи, р-н Теремно. (050)
2350880
 Здам. Окрему кімнату в будинку
для дівчат або для працюючої
жінки, р-н Вишків, дешево. (067)
3323629, Сергій, (095) 5164982, Віра

Послуги
 Вантажні перевезення а/м
«Мерседес-Спринтер-412». Можливі
разові поїздки по м.Луцьку, вивіз
будівельного сміття в мішках. Доставка будматеріалів під замовлення. (050) 5444524; (097) 6229869

Супутникове телебачення. Продаж, гарантія, сервісне обслуговування. КОНДИЦІОНЕРИ - продаж,
монтаж. (0332) 285556; (066)
1980828

Автомото
 ПРОДАМ. ЗЕРНОЗБИРАЛЬНИЙ
КОМБАЙН «ВОЛЬВО-830», КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ КОМБАЙНИ,
ПРЕСИ РІЗНИХ МАРОК, СІВАЛКИ,
КОПАЧКИ, САДЖАЛКИ, ПЛУГИ,
ТРАКТОР Т-25 ТА ІН. ТЕХНІКУ.
(067) 1253737, (099) 0834091
 Фарбування та полірування авто,
ремонт підвісок, двигунів, рихтувально-зварювальні роботи, ремонт
після ДТП; ремонт електрообладнання, діагностика. (0332) 726246;
(050) 1761459; (067) 2727660

Волинський аукціонний центр проводить повторний аукціон
за методом зниження ціни з продажу майна територіальної громади
Локачинського району Волинської області в особі Локачинської районної ради
Волинської області, код ЄДРПОУ – 25743699:
лот І – нежитлове приміщення, гараж, заг.площею 50,0 кв.м.
Місцерозташування – вул. Незалежності, будинок, 1, смт. Локачі, Волинської
області.
Загальна площа – 50,0 кв.м. , площа забудови – 59,4 кв.м.; об’єм – 183,5 куб. м..
Конструктивні елементи: фундаменти – бетонний стрічковий; стіни – цегляні;
перекриття – залізобетонні панелі перекриття; вікна – дерев’яні; ворота –
деррев’яна; покрівля – шифер; інженерне облаштування – електропостачання.
Середньозважений фізичний знос – 40,0%.
Початкова ціна лоту – 25625,00 грн. без урахування ПДВ.
Площа земельної ділянки для обслуговування об’єкту – 0,0060 га.
Кадастровий номер земельної ділянки – 0722455100:01:003:0194.
Питання землекористування вирішується покупцем після укладання договору
купівлі-продажу відповідно до вимог ст.91 Земельного кодексу України.
Грошові кошти в розмірі 2563,00 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 проводить повторний аукціон
за методом зниження ціни з продажу майна, що належить територіальній
громаді сільської ради в особі Гущанської сільської ради Любомльського району
Волинської області:
Продавець — Гущанська сільська рада Любомльського району Волинської
області, код ЄДРПОУ – 04332458.
лот І – кінь по кличці Лисий, інд.номер UA070000498.
Рік народження – 1999; вага – 480; стать – мерин; масть – руда; порода – не
визначена.
Місцезнаходження: с.Гуща, Любомльського району, Волинської обл.
Початкова ціна – 21074,00 грн. без врахування ПДВ.
Грошові кошти в розмірі 2108,00 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’єктом продажу можна в робочі дні з 09.00.год. до 18.00. год. за
місцем його знаходження

Кузня «Файна Ковка». FAYNAKOVKA.IN.UA (050) 2962314;
(097) 6139185; (093) 8356859
 МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ, МЕТАЛОПРОФІЛЬ «ARCELOR», ПОВНА
КОМПЛЕКТАЦІЯ ДАХУ. САЙДИНГ.
(050) 7015157; (068) 0274679

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

(095) 1489393; (067) 1489393
 Свердловини та їх обслуговування, у Волинській обл. (050)
5178751; (096) 4633888; (066)
5726636
 Продам. Щебінь різних фракцій,
відсів, пісок, торф, чорнозем, землю
на вимощування, блоки з цементу,
камінь бутовий, цеглу, піноблоки,
газоблоки, клей, цемент. (096)
4296975; (050) 5299520
 Продам. Блоки з цементу, камінь
бутовий, цеглу, піноблоки, газоблоки, клей, цемент, щебінь різних
фракцій, відсів, пісок, торф, чорно-

вантажних автомобілів, автоелектрика, електрогазозварювальника,
токаря-слюсаря. (050) 6339277
 Увага! Підбираємо працівників
без вікових обмежень для роботи в
офісі. Кар’єрний ріст. Можлива часткова зайнятість. (097) 4891534

Бруківка вібропресована, сертифікована - виготовлення та
багаторічний досвід професійного вкладання з вібротрамбовкою та «бобкатом». Низькі
ціни, доставка. Цемент, щебінь,
відсів. (099) 4937752; (093)
7165575

На роботу в комплекс потрібні:
кухар гарячого цеху, адміністратор готелю. (099) 2433991

 Потрібні працівниці на чищення
подушок. (050) 3786105; (097)
6088080

Робота
 На постійну роботу в бар потрібні:
музикант, техпрацівник, кухар,
помічник кухаря, офіціант. (066)
4202046; (098) 5814664

 ПРОДАМ. БІЛУ, ЧЕРВОНУ
ЦЕГЛУ, ВІДСІВ, ПІСОК, КЕРАМЗИТ,
ЩЕБІНЬ, ЧОРНОЗЕМ, ТОРФОКРИХТА, ГРУНТ НА ВИМОСТКУ,
ДРОВА, ТОРФОБРИКЕТ. ДОСТАВКА ПО МІСТУ БЕЗКОШТОВНА, ВИВІЗ БУДСМІТТЯ. (095) 5355663;
(097) 7516430
Продам. Цеглу червону та білу,
пісок, щебінь, відсів, торфобрикет, дрова твердих порід,
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, ТОРФОКРИХТУ,
КЕРАМЗИТ, ЧОРНОЗЕМ, ДРОВА,
ВУГІЛЛЯ, 1Т-35Т. ВИВІЗ СМІТТЯ.
(097) 4145198; (050) 6710467
 Керамзит, пісок, цемент в мішках,
дрова дубові, різані, в мішках; пиломатеріали, з доставкою, м.Луцьк.
Вивіз будівельного сміття в мішках.
(050) 5444524; (097) 6229869
 ПРОДАМ. ВІДСІВ, ЩЕБІНЬ РІЗНИХ ФРАКЦІЙ, ПІСОК ДРІБНИЙ
ТА КРУПНИЙ, ЦЕГЛА БІЛА ТА
ЧЕРВОНА, ГЛИНА, КЕРАМЗИТ,
ЧОРНОЗЕМ, ТОРФОКРИХТУ,
ДРОВА, ВУГІЛЛЯ, ВІД 1Т ДО 35Т.
ВИВІЗ СМІТТЯ, ПОСЛУГИ НАВАНТАЖУВАЧА. (050) 1566665;
(067) 3618487
 Продам. Вагонку дерев’яну,
дошку на підлогу, плінтус, перила,
фальш-брус та блок-хаус. Можна під
замовлення. Сушимо дошку. (050)
4382266; (050) 5237931
 Послуги електрика у квартирах,
будинках, на дачах: заміна старої ел/
проводки, заміна та встановлення
світильників, вимикачів, розеток та
ін. роботи. (050) 2454323; (096)
4869454
 Виконуємо різні види ремонтно-будівельних робіт: стяжка,
штукатурка, шпаклівка, електрика,
утеплення фасадів та ін. (050)
1681823; (098) 1082643

бетонні каналізаційні люки, плитка
для сходів, квітники, смітники,
бетонні кільця, ін. бетонні вироби
і галантерея. (0332) 290078
(Луцьк); (050) 3780078; (098)
0800078

200-650

 Продам. Або здам в ореду будівельне, універсальне риштування
з усіма комплектуючими, для
будь-яких робіт, легке та швидке в
монтажі. Можлива доставка. (050)
7628395

(096) 7458757

Усунення засмічень, видалення
жиру, бруду та нальоту. Гарантія
якості. (050) 7360805; (096)
4996132

 Ремонт побутових холодильників,
морозильних камер, імпортних,

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

 Виготовлення всіх видів корпусних меблів: шафи-купе, вітальні,
кухні. (0332) 240275; (050) 9209673

Будівництво

 Виготовлення, реставрація м’яких
меблів, матраців, переробка форми
за каталогом. (0332) 240275; (050)
9209673

Прийом оголошень за телефоном (0332)

 Ремонт холодильників, морозильних камер, холодильних вітрин та
шаф. (067) 4933274

 Продам. Терміново два контейнери 8 та 15 кв.м, з місцем на ринку
«Цетральний», сектор «секондхенд», м.Луцька. (099) 3621687

 Зміїнець, будинок новобудову,
двоповерховий, євроремонт, усі комунікації, підвал, земельна ділянка
0.12га, літня кухня. (050) 5524607;
(096) 4425800
 14км від Луцька, будинок цегляний, жилий, одноповерховий, з
хорошим господарством, земельна
ділянка 0.40га, все приватизовано,
недорого. (095) 6956932

Магазин

Якісне вкладання бруківки
будь-якої форми, влаштування
дренажного шару, встановлення поребриків, влаштування
дощової каналізації, колодязів.
(096) 3838762, Володимир

В цілодобовий магазин на
зупинці м.Луцьк, потрібний продавець (чесна, порядна людина,
з досвідом роботи), з/п 28003100грн, за 10 діб, графік доба
через дві. (095) 7329999
 Найму на постійну роботу в автомайстерню автослюсарів з досвідом
роботи та майстра з комп’ютерної
діагностики автомобіля. (0332)
767199; (095) 4020115
 Візьму на роботу в магазин продавця, кондитерська група товарів.
Гнучкий графік, оплата за домовленістю. Резюме за адресою kresnuts@
yahoo.com (050) 7158230; (097)
7202333
 Візьму на роботу відповідального,
енергійного різноробочого на виробництво, кар’єрний ріст. (050)
9049114
 Робота: м’ясокомбінати (різні
спеціальності, з/п висока), обрізання дерев, перебиранння 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
 Потрібні на роботу в нове кафе
(р-н РАГСу): бармени, офіціанти,
кухарі, помічник кухаря, посудомийниця, прибиральниця. (095)
5785390
Візьму на роботу прибиральницю в сауну, вимога: без шкідливих звичок, робота позмінна.
(050) 5196088, 10.00-16.00
 Потрібні водії-далекобійники.
(050) 5524607; (096) 4425800
 Робота за кордоном. Робочі
запрошення Німеччина: доглядальниці, 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

 Потрібні працівники на каменеобробний завод: різальники, шліфувальники по каменю та різноробочі,
з/п висока. (067) 5001381
 Візьму на роботу працівників в деревообробний цех та на пилораму.
(050) 4382266; (050) 5237931
 Візьму на роботу працівників в деревообробний цех. (067) 3328373;
(099) 5488237, 9.00-18.00
Візьму на роботу трактористів
на трактор «Джон Дір», інженера с/г машин, зварювальника,
токаря, агронома, харчування
та проживання безоплатне.
(096) 7780334; (067) 3320024
 На постійну роботу в кафе потрібні бармен, кухар та офіціант. (096)
5890333
Потрібен продавець промислова група товарів на ринку
«Центральний», критий ряд.
(050) 5395421
 Візьму на роботу охоронника на
базу відпочинку с.Хрінники. (050)
8011632
Візьму на постійну або тимчасову роботу ШВАЧКУ з досвідом
роботи на промисловому швейному підприємстві у м.Луцьк.
(0332) 728261, 9.00-17.00;
(050) 5395421

Фермер
Продам. Зарибок (мальок)
коропа, однорічка та дворічка.
(068) 6693493
 Продам. Мінеральні добрива,
мікродобрива, засоби захисту
рослин, насіння, корм для тварин,
с/г техніка. (095) 8966592; (067)
2406402
 ПОСТІЙНО КУПУЄМО ШКІРКИ:
КРОЛИКА, НУТРІЇ, ЛИСИЦІ, КОЗИ
ІН. ВИЧИНКА ШКІР. ПОШИТТЯ
ХУТРЯНИХ ВИРОБІВ. (050)
2532239

Різне

 Робота в офісі! Запрошуємо
цілеспрямованих, активних людей
до співпраці, оплата приємно здивує. Можливий додатковий дохід.
(066) 4085028
 На роботу потрібні: прибиральниця, офіціанти, кухар, піцейола,
бармен. (099) 6373869; (099)
7910735
 Візьму на роботу водія для
здійснення міжнародних вантажних
перевезень. Вимоги:досвід роботи,
посвідчення кат.СЕ. (067) 3327935

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

 Візьму на постійну роботу водіяекспедитора з власним бусом,
товар неважкий, об’ємний, ставка +
бонуси + паливо. (095) 2422210;
(067) 6227912

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

Потрібен бармен-офіціант в
кафе-бар по вул.Карпенка-Карого, 1, АЗС «Укрнафта». (066)
6254404

 Циклювання, шліфування паркету,
фарбованих та нових дошок, барабанною машиною без пилу, від мережі 220В, шпаклювання, тонування,
лакування, вкладання паркету.
(099) 4621778; (063) 9927346

 На роботу у продуктовий магазин
потрібен продавець, з/п за домовленістю. (050) 9403410
 Візьму на роботу: механіка
автотранспорту, сторожа, водіїв

Системи
відеонагляду,
сигналізації,
контролю
доступу

067 334-23-54
0332 200-001
info@safehome.in.ua
safehome.in.ua

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
 Куплю фризер для морозива.
(066) 3393634
Поліс «Повний автозахист» (Договір добровільного комплексного страхування транспортних ризиків) серії AZ №091637
АТ «СГ «ТАС» (приватне), вважати втраченим та недійсним.
Офіцерська кредитна спілка
повідомляє про скликання загальних зборів членів кредитної
спілки, які відбудуться 24 квітня
2016 року за адресою: м. Луцьк,
вул. Теремнівська, 85А. Реєстрація з 12:00 до 12:30 год. Початок
роботи зборів о 12:30 год.
Спостережна рада, правління
кредитної спілки знаходиться за адресою м. Луцьк, вул.
Стрілецька, 2. (0332) 74-01-97,
(050) 593-0962, (050)560-9327

Оголошення
приймаються
за телефоном
(0332) 200-650

