
Нерухомість 

Продам

 ПРОДАЄТЬСЯ НЕДОБУДОВА-
НИЙ ЦЕГЛЯНИЙ ПІВТОРА ПОВЕР-
ХОВИЙ БУДИНОК ТА НАДВІРНІ 
СПОРУДИ В ЦЕНТРІ М. ЛУЦЬК, 
(15 СОТОК ПРИВАТИЗОВОНОЇ 
ЗЕМЛІ, РАЙОН ВУЛ. КОПЕРНИКА). 
(067) 3322285, (050) 9030414.

  Приватизовану двокімн.кв., р-н 
вул.Львівської поблизу маг.»Наш 
край», 2/5-пов. буд., 47.6 кв.м. Від 
власника. (050) 2651860; (067) 
1903432

  Трикімн.кв., Рокині, дворівневу, 
автономне опалення, свердловина, 
ремонт, є можливість та проект на 
добудову 2-х кімнат, поряд земельна 
ділянка 0.07га, розвинена інфра-
структура. (067) 3019569; (066) 
9307073

  Рованці, земельну ділянку 0.12га, 
ціна за домовленістю. (050) 
7366334; (097) 9883178

  Боратин, земельну ділянку 0.17га, 
під забудову, за новим стадіоном, 
поруч комунікації, школа, садок, 
амбулаторія. Можливий обмін на 
автомобіль. (068) 7259844; (099) 
6253845

  Воротнів, будинок 80 кв.м, 10км 
від Луцька, ділянка 0.50га, газ, 
світло, вода, є хлів, льох, криниця, 
твердий доїзд. (050) 9777604

  Луцьк, дачу вул.Дубнівська, за 
рестораном «Ірен», є дерев’яний 
будиночок, світло, вода. (0332) 
255956; (096) 1452677

  Продам. Боголюби, земельну 
ділянку 0.12га, під забудову. (050) 
0249091

  Піддубці, земельну ділянку 0.21га, 
під забудову, асфальтований доїзд, 
світло, газ, центр села, Інтернет. 
(093) 4082710, Вадим

  Угринів Горохівського р-ну, буди-
нок обмурований, є хлів, льох, літня 
кухня, город. (097) 5152006

  Небіжка, земельну ділянку під 
забудову, 0.25га, поряд траса та 
комунікації, ціна за домовленістю. 
(068) 1388810; (050) 2891580

 Масив Вишенька, дачу 0.12га, 
є цегляний будинок 5х5м, світло, 
свердловина, насос, поруч ліс, 1км 
від зупинки електрички. (095) 
1273929 

  Баїв, 5км від Луцька, будинок 
новобудову, ділянка 0.14га, є 
світло, свердловина, каналізація, 
утеплений. Продам. Ділянки 0.12га, 
під забудову, с.Баїв та с.Городище-1. 
(099) 0405332

  Продам. Гараж металевий, 
2.6х5.5м, висота 2.05м. (050) 
6756704

  Гараж кооп. Стир-3», вул.Електро-
апаратна, 9, підвал, високі двері, 
дах накритий оцинкованою бляхою, 
ціна за домовленістю. (0332) 
255956; (096) 1452677

  ГАРАЖ КООП. «АВТОМОБІ-
ЛІСТ-5», ВУЛ.ЕЛЕКТРОАПАРАТНА 
2-А, 300М ВІД ГОТ.»ЛУЧЕСЬК», 
ЗАГ.ПЛ.20.3 КВ.М, 6Х3.6М, ПРОВЕ-
ДЕНИЙ КАПРЕМОНТ, ПІДВАЛ НА 
ВЕСЬ ГАРАЖ, ПРИВАТИЗОВАНИЙ, 
ВСІ ДОКУМЕНТИ, ЦІНА ЗА ДО-
МОВЛЕНІСТЮ. (096) 0963182

Здам

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

  Подобово здаю квартиру в центрі 
міста, з євроремонтом. (050) 
2789972

  Здам. Трикімн.кв., просп.Собор-

ності, на тривалий термін. (0332) 
250973; (095) 8764709

  Здам. В оренду частину примі-
щення діючого «Ательє мод», центр 
міста. (050) 9405305

  Візьму на підселення хлопця-сту-
дента, Київський майдан. (050) 
8689248

  Візьму на квартиру дівчину на 
підселення, у приватний будинок, 
всі зручності, р-н Теремно, 700грн/
місяць. (066) 6164716

Послуги

Усунення засмічень, видалення 
жиру, бруду та нальоту. Гарантія 

якості. (050) 7360805; (096) 
4996132

  Виконую магістерські, диплом-
ні, курсові, контрольні роботи з 
маркетингу, менеджменту, права, 
журналістики, документознавства, 
педагогіки та інших гуманітарних та 
соціальних дисциплін. Швидко та 
професійно. (050) 9129641; (093) 
8238901

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

монтаж. (0332) 285556; (066) 
1980828

  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»

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

  Ремонт ПК, налаштування про-
грам, виїзд до клієнта, продаж нових 
та б/в запчастин до комп’ютерів та 
ноутбуків, гарантія. (093) 9858748; 
(097) 6452310

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

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

  Ремонт побутових холодильників, 
морозильних камер, імпортних, 
вітчизняних, заміна компресорів, 
термостатів, заправка фреоном, 
виклик майстра платний. (050) 
6313413

Автомото

  Продам. Комбайн зернозбираль-
ний «Вольво-830», з кабіною, шири-
на жатки 3м. Терміново, недорого. 
(095) 2168087

Автовикуп. Куплю авто в будь-
якому стані після ДТП, пожежі, 
проблемні, ідеальні ті що по-

требують ремонту. Самовивіз. 
Миттєвий розрахунок. (067) 

8736777 

 Фарбування та полірування авто, 
ремонт підвісок, двигунів, рихту-
вально-зварювальні роботи, ремонт 
після ДТП; ремонт електрооблад-
нання, діагностика. (0332) 726246; 
(050) 1761459; (067) 2727660

  Продам. Трактори: МТЗ-80, велика 
кабіна 1988р., ЮМЗ-6 1991р., велика 
кабіна та мала кабіна. Продам. ЗІЛ-
130, дизель Д-240 «коротиш 4502»; 
двигун Д-240, бочка одновісна, 
3.5 куб., запчастини до МТЗ, ЮМЗ. 
(098) 5169673; (099) 7359139

Будівництво

(095) 1489393; (067) 1489393

 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

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. БІЛУ, ЧЕРВОНУ 
ЦЕГЛУ, ВІДСІВ, ПІСОК, КЕРАМЗИТ, 
ЩЕБІНЬ, ЧОРНОЗЕМ, ТОРФО-
КРИХТА, ГРУНТ НА ВИМОСТКУ, 
ДРОВА, ТОРФОБРИКЕТ. ДОСТАВ-
КА ПО МІСТУ БЕЗКОШТОВНА, ВИ-
ВІЗ БУДСМІТТЯ. (095) 5355663; 
(097) 7516430

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

брикет, дрова твердих порід, 
торфокрихта, чорнозем, грунт 

на вимостку. Вивіз будівельного 
сміття. (095) 5355663; (097) 

7516430

 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, ПОСЛУГИ НА-
ВАНТАЖУВАЧА. (050) 1566665; 
(067) 3618487

  Продам. Металочерепицю, 
металопрофіль «Arcelor», повна 
комплектація даху. Сайдинг. (050) 
7015157; (068) 0274679

Бетонні каналізаційні люки, плитка 
для сходів, квітники, смітники, 

бетонні кільця, ін. бетонні вироби 
і галантерея. (0332) 290078 
(Луцьк); (050) 3780078; (098) 

0800078

 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. Пісок, щебінь, газоблоки, 
піноблоки, відсівблоки, цеглу, бій 
цегли, бутовий камінь, відсів, глину, 
цемент, чорнозем, торфокрихту, 
торфобрикет, дрова, гній, землю на 
вимостку. Доставка в мішках, послу-
ги вантажників, послуги самоски-
дами 7т. Вивіз будівельного сміття. 
(050) 6097986; (098) 9125884

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

  Керамзит, пісок, цемент в мішках, 
дрова дубові, різані, в мішках; пи-
ломатеріали, з доставкою, м.Луцьк. 
Вивіз будівельного сміття в мішках. 
(050) 5444524; (097) 6229869

(096) 7458757

Продам. Щебінь різних фракцій, 
відсів, пісок, торф, чорнозем, 

землю на вимощування, блоки з 
цементу, камінь бутовий, цеглу, пі-
ноблоки, газоблоки, клей, цемент. 
(096) 4296975; (050) 5299520

Натяжні стелі: виготовлення 
встановлення, великий вибір 
кольорів та відтінків. Гарантія 

15 років. Швидко та якісно. 
(099) 6278877; (096) 5815550

  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

  АБО ЗДАМ В ОРЕНДУ БУДІ-
ВЕЛЬНЕ, УНІВЕРСАЛЬНЕ РИШТУ-
ВАННЯ З УСІМА КОМПЛЕКТУЮ-
ЧИМИ, ДЛЯ БУДЬ-ЯКИХ РОБІТ, 
ЛЕГКЕ ТА ШВИДКЕ В МОНТАЖІ. 
МОЖЛИВА ДОСТАВКА. (050) 
7628395

Якість має свою ціну. ППФ «Торг-
будсервіс». Луцьк, вул.Індустрі-
альна, 4 (0332) 203035, (067) 

3607037, (066) 1777963

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

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

Свердловини на воду. Обслуго-
вування. Приямки, насоси, вода 

«під ключ». Якість гарантую. 
(099) 3170734

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

Свердловини на воду, вода 
«під ключ». Швидко та якісно. 

(096) 3918453

  Виконуємо різні види ремонт-
но-будівельних робіт: стяжка, 
штукатурка, шпаклівка, електрика, 
сантехніка, утеплення фасадів та ін. 
(050) 1681823; (098) 1082643

  Ремонтно-покрівельні роботи, по-
вний обсяг робіт. (050) 7732853

  Циклюємо (шліфуємо) паркет, до-
шку, шпаклюємо, лакуємо. Швидко, 
якісно. (0332) 261238; (066) 
4305278 

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

  Цементно-піщані стяжки та штука-
турка машинним способом. Швидко 
та якісно доступні ціни. (095) 
3426364; (097) 8284737 

  Ремонтно-будівельні роботи будь-
якої складності, виконує бригада 
кваліфікованих майстрів. (066) 
5229101; (068) 6362725

  Будівельна організація «Затишок-
Комфорт» виконує ремонтно-бу-
дівельні роботи. (095) 6520001; 
(096) 3601001

  Всі види зовнішніх та внутрішніх 
робіт: мурування, утеплення фаса-
дів, штукатурка, стяжка та ін. (099) 
6271177; (096) 5860265

Робота

  Візьму на роботу водія-далекобій-
ника. (050) 2764534

  Робота: м’ясокомбінати (різні 
спеціальності, з/п висока), робота в 
саду, перебиранння яблук, с/г робо-
ти, парники, теплиці, будівельники 
різних спеціальностей терміново, 
з/п висока, наявність закордонного 
паспорту, візова підтримка. (050) 
7325315; (096) 8708768

  Потрібні посудомийниця, при-
биральниця та помічник бармена, в 
кафе. (095) 2168122

Охоронна фірма візьме на 
постійну роботу охоронників, 
графік роботи стаціонарний 

або вахтовий, можливість 
кар’єрного росту, вчасна ви-
плата зарплати, з/п висока. 

(0332) 787966; (067) 3618859; 
(067) 3614727

 Шукаю доглядальницю для жінки 
похилого віку. (066) 5661641

  Найму на постійну роботу в авто-
майстерню автослюсарів з досвідом 
роботи та майстра з комп’ютерної 
діагностики автомобіля. (0332) 
767199; (095) 4020115

  Робота в офісі! Запрошуємо 
цілеспрямованих, активних людей 
до співпраці, оплата приємно зди-
вує. Можливий додатковий дохід. 
(066) 4085028

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

  Потрібні на роботу: водій, 
водій з власним авто, вантажник, 
пакувальник, формувальник, пекар, 
менеджер. (0332) 230214; (063) 
2902510; (050) 1727726

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

В цілодобовий магазин на 
зупинці потрібен продавець 

(чесна, порядна людина, з до-
свідом роботи), з/п від 3000грн, 
за 10 діб, графік доба через дві. 

(099) 2344583 

  Потрібні водії-далекобійники. 
(050) 5524607; (096) 4425800

  Продавець-консультант, є досвід 
- нема роботи? Шукаємо людей для 
роботи в офісі, офіційне працевла-
штування м.Луцьк. (095) 3447232; 
(093) 6781249

  Візьму на роботу: механіка авто-
транспорту, екскаваторника, водіїв 
вантажних автомобілів, автоелек-
трика, електрогазозварювальника, 
токаря-слюсаря. (050) 6339277

  Увага! Підбираємо працівників 
без вікових обмежень для роботи в 
офісі. Кар’єрний ріст. Можлива част-
кова зайнятість. (097) 4891534

  Роботодавець у м.Луцьку шукає 
співробітника для адміністративної 
роботи, олата висока + кар’єра. 
(099) 3276982

Терміново! В комерційну орга-
нізацію потрібні 2-3 співробіт-
ники, навчання та підтримку 

гарантую. Можливість переква-
ліфікації. (096) 8979289 

  Робота. Менеджер шукає по-
мічника. Навичкам роботи навчаю, 
м.Луцьк. (095) 3447232

  На роботу в комплекс потрібні: 
адміністратор готелю (з знанням 
іноземних мов), офіціант, помічник 
кухаря (холодний цех, гарячий цех). 
(099) 2433991 

Потрібен співробітник з нави-
чками супервайзера або про-

моутера в комерційний відділ, 
на вигідних умовах м.Луцьк. 
(095) 3447232; (093) 6781249

  Потрібні: аніматор в дитячу кімна-
ту (кафе), офіціанти, кухарі, бармени, 
помічники барменів. піцмайстри, 
суші-майстри, кухарі-кондитери, 
прибиральниці-посудомийниці; во-
дій з власним авто (099) 7522226; 
(099) 5055556; (095) 6551001

  Потрібні в перукарню: адміністра-
тор, манікюрниця та перукар-уні-
версал. (050) 5178528

 Фірма візьме на роботу кваліфіко-
вану швачку. (050) 8444347; (097) 
9468498

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

  Візьму на роботу помічника 
зварювальника контактної зварки 
(вінки. корзини). (050) 9111913; 
(067) 9618537; (093) 4363633

  На роботу потрібні: прибираль-
ниця, офіціанти, кухар, піцейола, 
бармен. (099) 6373869; (099) 
7910735

  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

Фермер

  Продам. Мінеральні добрива, 
мікродобрива, засоби захисту 
рослин, насіння, корм для тварин, 
с/г техніка. (095) 8966592; (067) 
2406402

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

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

Різне

  Куплю фризер для морозива. 
(066) 3393634

  Втрачений студентський квиток 
виданий КНУКіМ, від 1.09.2011р., 
на ім’я Карпухіної Інни Дмитрівни, 
вважати недійсним.

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

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 
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Системи 
відеонагляду, 
сигналізації, 
контролю 
доступу

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

сільської ради Іваничівського району Волинської області:
Продавець — Старопорицька сільська рада Іваничівського району Волинської 
області, код ЄДРПОУ – 20124193.
лот І – приміщення будинку культури, заг. площею 242,2 кв.м. 
Місцерозташування –  вул. Миру, 2 Б, с. Клопочин Іваничівського району 
Волинської області.
Загальна площа – 242,2 кв.м. , площа забудови – 283,8 кв.м.; об’єм – 908 куб. м..
Конструктивні елементи: фундаменти – бетонний стрічковий; стіни – цегла; 
перекриття – дерево; підлога – дощана; вікна, двері – дерево; покрівля – 2-х 
схилий шифер. Середньозважений фізичний знос – 70,0%.
Загальний технічний стан конструкцій приміщення будинку культури не 
придатний до нормальної експлуатації. Приміщення будинку культури може 
бути придатне до експлуатації за призначенням тільки після проведення 
комплексного капітального ремонту.
Початкова ціна – 37185,00 грн. без врахування ПДВ.
Площа земельної ділянки для обслуговування об’єкту – 0,2665 га. 
Кадастровий номер земельної ділянки – 0721187903:03:001:0033.
Питання землекористування вирішується покупцем після укладання договору 
купівлі-продажу відповідно до вимог ст.91 Земельного кодексу України. 
Грошові кошти в розмірі 3719,00 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.


