
Нерухомість

Продам

  Двокімн.кв., терміново, в центрі міс-
та, 3/5-пов. цегл. буд., кімнати 15 та 14 
кв.м, с/в роздільний, балкон засклений, 
38000у.о., торг. (050) 6602763

  Трикімн.кв., 40-й квартал, 5/9-пов. 
цегл. буд. (099) 4306932

  Приміщення трикімн.кв., під офіс або 
магазин, вул.Огієнка 1, поблизу меморі-
алу. (0332) 232383

  Чотирикімн.кв., вул.Гордіюк, 35 
поблизу маг."Фуршет", ринок "Пів-
нічний", 73.5 кв.м, , 5/9-пов. цегл. буд., у 
хорошому стані, 55000у.о., торг. (050) 
2172120

  Луцьк. Вул.Сєчєнова, 13, масив Львів-
ський, терміново, будинок двоповер-
ховий, з підвалом, земельна ділянка 
0.055га. (066) 8895125

  Луцьк, вул.Малоомелянівська, 
другий провулок 4, будинок терміново, 
цегляний, новий ремонт, 11.5х11.5м, 
ціна за домовленістю, прохання агент-
ства не турбувати. (095) 9153471

  Луцьк, вул.Тиха, будинок двопо-
верховий, недобудований, накрита 
коробка, 140 кв.м, земельна ділянка 
0.12га. (066) 8397457

  Луцьк, половину будинку з 2-х кімнат, 
центр міста, р-н вул.Івана Франка, 
39000у.о. Можливий обмін. (0332) 
243749; (066) 3491897

  В р-ні цукрового заводу, будинок це-
гляний, 57 кв.м, газове опалення, котел, 
3 кімнати, кухня, коридор, веранда, 
сарай, льох, гараж, земельна ділянка 
0.063га, 38000у.о. (099) 3482488

  2км від Луцька, будинок, новобудо-
ва, земельна ділянка 0.29га. (096) 
3824591

  Липини, будинок 120 кв.м, усі надвір-
ні споруди, усі вигоди, двір вимощений 
каменем, огорожа ракушняк, вся 
територія 0.11га. (050) 9069866

  Торчин, центр, частина будинку, є 
надвірні споруди: льох, літня кухня, 
хлів, земельна ділянка 0.02га. (050) 
5437752; (095) 8030955

  Олика, Ківерцівського р-ну, будинок 
цегляний, свердловина, газ, парове 
опалення, город, сарай. (050) 
5248619

  Сокиричі, будинок півтораповерхо-
вий, понад дорогою, у хорошому стані, 
надвірні споруди, земельна ділянка 
0.31га, поряд ліс, річка. (093) 5324515 

  КІВЕРЦІ, БУДИНОК, 100 КВ.М, 3 
ВЕЛИКІ КІМНАТИ, КУХНЯ, ВАННА, 
ТУАЛЕТ, ВЕРАНДА, ПІДВАЛ, УСІ 
ВИГОДИ, ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА 
0.05ГА. (066) 4804795; (099) 
4088107

  На станції Несвіч, приватизований 
дерев'яний будинок, обкладений це-
глою, 50 кв.м, веранда, в веранді льох 
3х6м, вода газ на подвір'ї + земельна 
ділянка 0.70га, приватизована. Можна 
під дачу або на двох забудовників, по-
руч залізнична станція, магазин, пошта, 
рейсовий автобус, 100000грн. (098) 
3103462, Світлана; (098) 2895074, 
Лариса

  Струмівка, будинок новий, півтора-
поверховий, цегляний, з гаражем, 150 
кв.м, газ, світло, вода, опалення, тепла 
підлога, сходи, чистова шпаклівка стін, 
стелі під фарбування, каналізація, об-
жита вулиця, твердий доїзд, земельна 
ділянка 0.12га, від власника, 127000у.о. 
(099) 1659869

  Продам або обміняю у м.Володимир-
Волинський половину власного 
дерев'яного будинку з 3-х кімнат, заг.
пл.70.4 кв.м, вис. стелі 3м, поблизу 
швейної фабрики, поруч з дитсадком, 
опалення пічне-газове (лічильник), з/д 
0.12га, шлаковий гараж з ямою, сарай. 
(0332) 254274; (067) 3822942

  Продам або обміняю в м.Володимир-
Волинський, центр, власний будинок, 
шлаковий, 4 кімнати, 58.8 кв.м, пічне 
опалення, є газ, земельна ділянка 
0.06га, гараж з майстернею, сарай. 
(0332) 254274; (067) 3822942

  Дві дачні ділянки 0.06 та 0.12га на 
масиві Озерце, поблизу лісу. (095) 
7686525 

  Великий Омеляник, земельну 
ділянку 0.10га та в селі Охотин, 10км 
від Луцька, земельну ділянку 0.24га. 
(050) 5608914

  Земельну ділянку 1га, поруч з трасою 
Луцьк-Дубно, 10км від Луцька, фасад 
150м, зручне місце для бізнесу, недо-
рого. (097) 9087241; (067) 6820345

  60км від Луцька, земельну ділянку 
0.14га, на березі мальовничого, 
чистого, малолюдного озера, є світло. 
(050) 9262723

  Боратин. земельну ділянку 0.12га, під 
забудову, с.Боратин, р-н амбулаторії, 
3-тя лінія. (095) 8229556

  Світязь, земельну ділянку 0.12га, 
350м до озера, на новому масиві. 
(050) 6469789

  Гараж кооп."Мрія", 20 кв.м, з підвалом 
на весь гараж, р-н риббази. (050) 
7351369

  Приміщення комерційного призна-
чення 47.1 кв.м, автономне опалення, 
поблизу залізн. вокзалу. (050) 
3781792; (067) 2852759

  Продається готовий бізнес: кафе-бар 
заг.пл.260 кв.м, з терасою, бесідками, 

альтанками, печі-мангали, стильний 
внутрішній та ландшафтний дизайн, 
ділянка 0.04га. Може використовува-
тися в комерційних цілях, а також як 
приватне житло, 119000у.о. (050) 
4381422

Терміново, недорого продається 
СТО та автомийка автомобілів, ново-

збудована, двоповерхова, по вул.
Ковельській, (р-н лісництва). (050) 

3380689

Здам

  Візьму на підселення 2-3 дівчат, 
центр міста. (098) 9901568; (097) 
8993354

  Будинок на два входи, три кімнати, 
усі вигоди, є місце для паркування 
а/м та додаткове приміщення під не-
велике виробництво або склад. (066) 
0823514 

  Двокімн.кв., центр міста. (067) 
7142986; (066) 9049414

  Будинок, 3 кімнати, усі вигоди, без 
ремонту, поблизу спиртзаводу, є 
земельна ділянка, для сім'ї з дітьми. 
(0332) 257017; (099) 4650075

  Дівчина візьме на квартиру в центрі 
міста з усіма умовами співмешканку 
20-28 років, працюючу або студентку. 
(066) 2371100

  В оренду вкоплектовану авторемонт-
ну майстерню, 80 кв.м, з прилеглою 
територією, склад, сторожка, вода, три 
фази. (099) 3228903

Обміняю

  Обміняю однокімн.кв., в Луцьку та 
трикімн.кв., у м.Володимир-Волинську, 
на будинок у Луцьку або передмісті. 
(050) 6480939

Послуги

Поїздки на відпочинок: Чорно-
морське узбережжя, Одеська 
обл., с.Курортне. Виїзд 17, 26 
червня, 5, 14, 23 липня, 1, 10, 

19, 28 серпня, автобусом з 
усіма зручностями. Проживан-

ня - приватний сектор, база 
відпочинку. Ліц. АГN587955від 

05.09.11р. МТЗУ. (050) 
2793609; (067) 3060350; (093) 

1329923

Перевезення мікроавтобусом 
до Чорного моря Херсонська 

обл. м.Залізний порт, Ска-
довськ, Лазурне. Бази відпо-

чинку зі всіма зручностями, за 
5-7-10хв до моря, різні варіанти 

проживання. Недорого та 
комфортно. Ліц. АВN422437 

від 01.07.08р., МТЗУ. (0332) 
285321, 285320 (Луцьк); (050) 

5404919; (050) 5283848

Перевезення за ніч а/м до 
Чорного моря на курорт Затока, 

на Кароліно Бугазьську косу 
Одеської обл. Пансіонати та 

сімейні міні-готелі, усі вигоди. 
Ліц. АВN422437 від 01.07.08р., 
МТЗУ. (0332) 285321, 285320, 
285304 (Луцьк); (050) 5404919, 

5283848

пам'ятники з граніту, габро, базальту 
та крихти, виготовлення, доставка, 

встановлення, гарантія. м.Луцьк, 
просп.Волі, 50 (0332) 299772; 

(050) 9111395; (067) 1995425, www.
pamjatnuku.ucoz.ru; e-mail:5342007@

ukr.net

Виготовляємо. Вибір форм, вста-
новлення, реставрація. Доставка в 
межах Луцького р-ну безкоштовна. 
Вигідні умови для гуртових покуп-

ців. (096) 5730603; 
(050) 9070970

  Вантажні перевезення до 5т, до 30 
куб.м. Готівкова та безготівкова оплата. 
(050) 3788534

  Відеозйомка професійною апарату-
рою, весіль, урочистих подій, монтаж 
на професійному рівні. Перезапис VHS 
на DVD. Доступні ціни. (066) 6439259; 
(066) 1220410, www.maz.lutsk.ua

Виготовлення (0332) 299490; (093) 
6882516; (095) 9357998

Ландшафтний дизайн - швидка, 
доступна зміна пейзажу: гото-
вий квітник від 600грн, альпі-

нарій від 1000грн, водойма від 
1200грн. (050) 5162737

Надаю послуги по копанню та 
чищенню криниць, працюю 

швидко, якісно, д/р понад 20 
років. (095) 6772326, Валерій

Автомототехніка

  Автошрот: запчастини до а/м "Рено", 
"Опель-Мовано", "Опель-Віваро". 
(097) 5271710; (099) 2700600

  Запчастини б/в: Опель-Віваро, 
-Трафік, -Омега-В, -Вектра-В, БМВ-3, 
-5, -7, 1990-2000р. Ауді-А6, -C4, -80, 
Фольксваген-Пассат В3, Гольф-3, 
-Вектра, Мерседес-Віто, Фіат-Скудо, 
Еспера, Ланос, Форд-Скорпіо, -Ескорт, 
Ніссан-Терано-2. (095) 8887848; (050) 
5850311

  Продам. Комплектне газове об-
ладнання газ-метан, на а/м УАЗ. (095) 
0019583

Куплю легковий а/м на україн-
ській реєстрації, у відмінному 

стані, можна розкомплекто-
ваний або після ДТП. (096) 

6434148; (095) 0132359

  Продам. Причепи до легкових а/м 
можлива доставка. (050) 0398664; 
(050) 1690660

  КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНИЙ 
КОМБАЙН "ДРІМЕ", МАЛИЙ, 
36000ГРН, У ХОРОШОМУ СТАНІ, 
"ВІЛЬМАУС 644Р", 53000ГРН, У 
ВІДМІННОМУ СТАНІ; СІВАЛКУ 
ЗЕРНОВУ, ТОЧНОГО ВИСІВУ, З 
ТЕХНОЛОГІЧНОЮ КОЛІЄЮ, СО-
НЯШНИКОВУ, НАВІСНУ, 3.10М ЗА-
ХВАТ, 33000ГРН. (097) 7475165

  Продам. Трактор Т-40АМ, плуги 2х30, 
двигун Д-240. (050) 1669111; (096) 
1399028

  Продам міні-трактори б/в, з фрезою, 
Японія; надаю послуги по ремонту 
тракторів. (050) 6473540

 ПРОДАМ. ТРАКТОРИ: Т-16, Т-25, 
Т-40, ЮМЗ-60, МТЗ-80, -82УК ТА 
ІН. С/Г ТЕХНІКА З ДОСТАВКОЮ. 
(050) 5299169; (050) 2322212

  Продам. Трактори Т-40, Т-25, причепи 
1ПТС2, 2ПТС3, 2ПТС4; запчастини до 
Т-25, Т-40, до причепів, двигуни Д-144, 
Д-21 1-ї комплектності. Культиватор 
до трактора Т-40. Шини 2шт., для між-
рядного обробітку 9.5/42, 2шт/6000грн. 
Диски R28; лопата до Т-25, Т-40. (067) 
7229915; (095) 3555530

  Продам ТЗК-30 (транспортер за-
вантажувальний, картопляний ), у 
відмінному стані, 48000грн. Можливий 
обмін на тюковочний прес для соломи. 
(050) 3398050 

  Продам картоплесаджалку, 4-ри 
рядну, з бачками для міндобрива у від-
міннному стані, 10000грн. Можливий 
обмін на зернозбиральний комбайн з 
доплатою. Продам плуг 3-корпусний 
Одеського виробництва, до трактора 
МТЗ-80, ціна за домовленістю. (050) 
3398050

  Продам картоплезбиральний 
комбайн однорядний, зеленого 
кольору, відмінний стан (нова гума та 
транспортери) аналог комбайна "Аnna", 
Австрія, 50000грн. Можливий обмін на 
зернозбиральний комбайн з доплатою. 
(050) 3398050 

Продам скутер Generic Xop50, 
(Австрія), 2-тактний чорного 

кольору. Пробіг 4500 км, у від-
мінному стані. Терміново. Торг. 

(066) 4717585

Будівництво

  Продам. Відсів, щебінь, пісок 
дрібний та крупний, цегла біла та чер-
вона, глина, чорнозем, торфокрихта, 
дрова, вугілля. (050) 1566665; (067) 
3618487

  Продам. Цеглу, силікатну, кольорову 
або білу, одинарну та півторачну, різної 
фактури та твердості. (067) 6324024; 
(066) 7178701

Продам в упаковці та без, на цемент-
ний розчин та клей, замовлення від 
1-го куб.м. та більше, доставка без-
коштовна. (03366) 93381 (Ратно); 

(097) 3532712, www.bilorusblok.vneti.
com.ua, e-mail: office_ura@mail.ru

Виготовляємо металеві та дерев'яні 
конструкції: дачні будинки, бані, 

магазини, кіоски, павільйони, 
гаражі, шиномонтажі, автомийки, 
міні-офіси, вольєри, ангари та ін. 

Доставка по Україні, безкоштовна, 
низькі ціни. (098) 9071417

Продам. Блоки будівельні 
20х20х40, з гранітного вівдсіву, 

цементу, пісоку; шлакоблоки. 
(067) 3320830; (050) 0592394

Продаємо та встановлюємо залізо-
бетонні ємкості під вигрібну яму та 

каналізацію. (066) 3003911

  Продам вікна дерев'яні, б/в, з 
рамами, велика кількість, розміри 
приблизні 1.5х1.7м, у відмінному стані. 
(0332) 254274; (067) 3822942

  Вкладання бруківки, демонтаж, 
монтаж, встановлення поребриків, до-
рожніх бордюрів та ін. (050) 6768260; 
(099) 7509921

  Надаємо послуги вантажників, підсо-
бників, різноробочих, швидко, якісно, 
надійно. (099) 4435731

  Свердловини на воду. Обслуговуван-
ня. (095) 5755705

  Ремонт даху різними покрівельними 
матеріалами: євроруберойд, метало-
черепиця та інші. (050) 7732853

Послуги спецтехніки навантажувач 
"ВОВСАТ", ЗІЛ самоскид, екскаватор 
"Kubota", вирівнювання земельних 
ділянок, навантажувальні роботи. 

Землерийні ковші: 30, 40, 60, 130см, 
глибина копання 3м. (050) 

1965640

  Циклювання, шпаклювання, лаку-
вання паркету та фарбованих дошок 
новими барабанними та дисковими ма-
шинами. (0332) 293990; (099) 6427274

Купуємо Заготовку палетну: 
1200х143х22, 1200х98х22, 

800х143х22. (050) 7350160; (067) 
7535538

  Циклювання паркету та дошки, 
настилання різних видів підлоги, шпа-
клювання, лакування, встановлення 
дверей, врізка замків, петель. (066) 
1668415; (098) 6680431

Робота

  Потрібен продавець у цілодобовий 
кіоск продовольчих товарів, р-н АС-1. 
(095) 1644162

  Потрібен торговий представник 
пивної компанії, по м.Луцьку, без а/м. 
(050) 7306470 

Потрібні робітники на збирання 
овочів, ягід, вишень, яблук, 

полуниць. Парники, теплиці, 
птахоферми, с/г роботи (чолові-
ки, жінки), наявність закордон-
ного паспорту. (097) 1199749; 

(066) 1756075

  Потрібен майстер жіночого та чо-
ловічого залу у салон-краси "Лада", за 
адр: м.Луцьк, вул.Федорова, 5. (067) 
9435442; (067) 9223743

  Візьму на роботу дизайнера та пра-
цівника для виготовлення корпусних 
меблів. (050) 2071082

  Візьму на роботу бухгалтера на 
повний робочий день. Вимоги: досвід 
роботи від 3-х років, знання 1С: Бух-
галтерії (8.0). (050) 5198223, Світлана 
Володимирівна

  У відділ меблевої фурнітури потрібен 
менеджер зі збуту (дівчина до 30 ро-
ків). Вимоги: досвід роботи, знання ПК, 
"1С:Бухгалтерії". (095) 4903063, Юрій

  Запрошуємо на роботу офіціантів. 
(0332) 266245, після 12.00

  Компанія запрошує регіонального 
менеджера з продажу канцтоварів. 
Вимоги: комунікабельний, організова-
ний, енергійний чоловік до 40р., досвід 
роботи не обов'язковий, готовий 
до постійних відряджень, з/п після 
співбесіди, резюме надсилати по факсу. 
(0332) 776423, факс; (050) 4385838, 
Галина Анатоліївна, e-mail:palitraltd@
gmail.com

  Пропонуємо роботу менеджера-
дизайнера для дівчини до 30 років, 
нормований робочий день. Вимоги: 
досвід роботи знання Corel Draw, 
бажання працювати (бажано технічна 
освіта). (050) 5198223, Світлана 
Володимирівна

  Візьму на роботу вантажника на 
повний робочий день. Вимоги: без 
шкідливих звичок, бажано досвід 
роботи з автонавантажувачем. (099) 
6360541, Андрій 

  Підробіток до зарплати та пенсії або 
основний дохід з хорошою перспекти-
вою у інформаційній сфері, вік від 18 
років. (098) 8721537

 Шукаю роботу прибиральниці в готе-
лі, сауні, квартирі, приватному будинку, 
порядна, чесна, працелюбна жінка 40 
років. (096) 1635891

Різне

  Продам. Вівці з ягнятами в с.Рованці 
та картоплю. (0332) 707309 (Луцьк); 
(066) 8780232, Віктор

  Продам. Коня робочого, спокійно-
го, вік 8 років. (098) 4146882; (068) 
2326524

  Продам. Корову 7 років, хороша, 
дійна. (095) 0019583

  Продам. М'який куточок у хорошому 
стані, 2.4мх1.6м. (095) 5406613, після 
18.00

  Продам. Меблі б/в, у хорошому 
стані: спальня, м'яка частина, прихожа, 
стільці. (099) 4306932

  Продам. Шафу тридверну, сервант, 
стіл; масажне ліжко "Серагем"; холо-
дильник на дачу; велосипед у хорошо-
му стані. (066) 2974141 

  Продам. Холодильники "Сандей" 
та "Мінськ"; швейну машину "По-
дільськ-412", телевізор "Саньйо", 
діаг.62см; шафу чотиридверну, 
2х0.6х2.58м; підписку книг класика, де-
тектив, все недорого. (050) 2419316; 
(099) 4051613

  Продам. Промислові швейні машини, 
б/в, недорого. (050) 1423254

  Продам. Сукню весільну, вишукану, 
класичну, з салону м.Львова, білу зі 
шлейфом, розм.44-46, у чудовому стані, 
виготовлена з французького кружева, 
рукавички в подарунок, 2900грн. 
(066) 9207953 

  Продам. Устаткування для виробни-
цтва блоків з відсіву (прес, бетонозмі-
шувач, форми та ін.). (067) 3320830; 
(050) 0592394

"Є Техніка" Супутникове телебачен-
ня. (050) 8063172; (066) 0528940

  Продам зерно кукурудзи (сушене, 
крупне) в с.Зміїнець. (0332) 700559; 
(096) 4040510

  Втрачені документи видані на ім'я 
Лисовця А. С., прохання повернути за 
винагороду. (067) 8314703

  Візьму в борг 10000у.о. (063) 
1799748 

Кредити до 8000грн без довід-
ки про доходи. Безкоштовне і 
швидке оформлення. Креди-
туємо підприємців. "А-Банк", 
м.Луцьк, вул.Винниченка, 25. 
Ліц.№16 від 09.10.2009р., НБУ. 
(066) 4869012; (096) 7438977, 

Микола

Купуємо та стружку кольорових 
металів: мідь, алюміній, бронзу, 

латунь, свинець, н/ж; акумулятори, 
можливий демонтаж та самовивіз. 

Ліц. АВ №501444 від 24.11.09р.; 
АБ№580658 від 22.02.2011р.; Ліц 

АБ№58067722.02.2011р.МППУ 
(0332) 767992; (095) 4091285; 

(098) 5266032; (067) 6492168; (095) 
1264199 

Відомості.UA

№ 25 (613)

21 - 27 червня 2012 року

http://vidomosti-ua.com/ Магазин10


