
Нерухомість 

Продам

  Однокімн.кв., 1/5-пов. цегл. буд., з 
великим балконом, 32 кв.м., є телефон, в 
р-ні маг."ТАМ ТАМ Експрес", від власника. 
(063) 3914272

  Однокімн.кв., вул.Кравчука, 42-а, 46.8 
кв.м, 5/10-пов. цегл. буд., нова, сучасна 
забудова, автономне опалення. (067) 
3614145

  Однокімн.кв., вул.Кравчука, 6/9-пов. 
цегл. буд., новобудова, 49.4 кв.м, лоджія, 
ціна за домовленістю. (067) 9620321

  Двокімн.кв., р-н ЛПЗ (Грабовського, 
7-а), 5/9-пов. цегл. буд., євроремонт у 
2012р., замінено все 50.7 кв.м, кухня 
7.3 кв.м, 45000у.о., від власника. (050) 
3379706

  Двокімн.кв., вул.Братковського, 56 кв.м, 
кухня 11 кв.м, поблизу ринку "Централь-
ний", 1/2-пов. цегл. буд. Однокімн.кв., вул.
Чкалова, 1/2-пов. цегл. буд., 35 кв.м, кухня 
8 кв.м, поблизу заводу "Мотор". (095) 
3905493  

  Трикімн.кв. вул.Огієнка 1, поблизу 
меморіалу, можна під комерційну діяль-
ність. (0332) 232383; (068) 5643800

  Трикімн.кв., центр міста, поблизу ЗОШ 
№4, 130 кв.м, 4/8-пов. цегл. буд., новобу-
дова, від власника. (067) 3612790

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

  Будинок у с. Топільно Рожищенського 
району дерев’яний, обкладений цеглою, 
хлів, літня кухня, льох, 0,3га землі, поряд 
продається 0,37 га приватизованої землі, 
газ, поблизу річка Стир. Купувати можна 
разом і окремо. (096) 5600084, (066) 
1508143

  Будинок цегляний, 2 кімнати та кухня, 
усі надвірні споруди: літня кухня двопо-
верхова, хлів, льох, газ, сад, с.Ярославичі, 
11км від Луцька, з/д 0.12га. Можливий 
обмін на квартиру у Луцьку. (050) 
6688866; (067) 3617179

  Чернишевського, будинок, поблизу 
госпіталю МВД, земельна ділянка 0.115га, 
є газ, поруч вода. (050) 5444706, Лариса

  Великий Омеляник, будинок новобу-
дова, цегляний, 160/69/16 кв.м, 4 кімнати, 
гараж, земельна ділянка 0.10га, всі ко-
мунікації, огорожа, хороший доїзд, 500м 
від Луцька, 105000у.о., без посередників. 
(050) 9010229

  ЛИПИНИ, ЛИПИНСЬКИЙ МАСИВ, 
БІЛЯ ГОТЕЛЮ "КЕДЕМ", БУДИНОК ДВО-
ПОВЕРХОВИЙ, НОВОЗБУДОВАНИЙ, 
БЕЗ РЕМОНТУ, СТЯЖКА, ШТУКАТУР-
КА, ТЕЛЕФОН, СВІТЛО, ГАЗ, ВОДА, 
КАНАЛІЗАЦІЯ. (098) 6010370; (050) 
5420722

 Малий Окорськ, будинок з мансардою, 
на березі озера, 160 кв.м, телефон, світло 
(трифазна лінія), газ, вода, опалення, з/д 
1.17га, огорожа, сад, господарські будівлі, 
50000у.о., торг. (050) 6325824

Луцьк, поблизу с.Тарасове, 
будинок 350 кв.м, новий, жилий 
2 роки, повністю вмебльований, 

сигналізація, телефони, ланд-
шафтний дизайн, 900у.о./кв.м. 

(050) 2944180

Центр міста Луцька, новий 
будинок "під ключ", 150 кв.м та 

300 кв.м. (050) 2944180

  Тарасово, будинок, заг.пл.99 кв.м, усі 
вигоди, надвірні споруди, льох, вікна ме-
талопластикові, земельна ділянка 0.08га. 
Терміново. (050) 9923372; (097) 9194884

  Рожище, будинок 60.1 кв.м, три кімнати, 
кухня, коридор, хлів, льох, огорожа, кри-
ниця, світло, документи на газ, земельна 
ділянка 0.10га, від власника. (050) 
9403929; 9521484

  Смт.Торчин, приватизовані земельні 
ділянки на околиці, заг. пл. 0.36га, поруч 
світло, газ. (067) 3323730

  Великий Омеляник, земельну ділянку 
0.10га, є світло, поблизу газ, заїзд зі 
сторони вул.Львівської, 10000у.о., торг. 
(050) 9664124

  Кульчин, земельну ділянку 0.25га, під 
забудову, поблизу об'їздної дороги, ціна 
за домовленістю. (050) 8051343; (095) 
4221198

  Лаврів, вул.Садова, 7, земельну ділянку 
0.235га сільськогоспордарського призна-
чення, можливість виведення під забудо-
ву, на ділянці комунікації, 500у.о/0.01га, 
торг. (050) 6474371

  Клепачів, земельну ділянку 0.25га. 
(050) 1725868; (050) 1725869

  Контейнер на ринку "Завокзальний", 
сектор Б, 2.38 кв.м. (066) 1416109; (095) 
7008910

  Гараж цегляний, приватизований, 
кооп."Авіатор", з оглядовою ямою та 
підвалом, ціна за домовленістю. (050) 
5162871; (067) 3610737

Терміново, недорого продається 
СТО та автомийка автомобілів, ново-

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

3380689

Куплю

Будинок можна з євробрусу, 
невеликої площі у Луцьку 

або передмісті, від власника. 
(099) 0733985, або обміняю на 
двокімн.кв. у м.Луцьк, будинок 

у хорошому місці, на березі 
шацьких озер. (050) 3379706

Здам

  Візьму на квартиру двох хлопців-сту-
дентів, окрема кімната у трикімнатній 
квартирі, р-н АС-1. (097) 8258555

  Кімната для двох студентів. (0332) 
265465; (066) 9390308

  Однокімн.кв. подобово., погодинно, 
р-н гот."Лучеськ", усі вигоди, недорого. 
(050) 7357200

  Однокімн.кв., недорого, подобово, 
погодинно, центр міста, є необхідна по-
бутова техніка, усі комунальні зручності, 
чисто, затишно. При потребі надаються 
звітні документи. (050) 2882212; (096) 
7249461

  Однокімн.кв. подобово, ремонт зро-
блено у липні місяці. (095) 5522586

В оренду офісні, виробничі при-
міщення по вул.Запорізькій (р-н 
Теремно), площею від 20 до 100 

кв.м, опалення, зручна тран-
спортна розв'язка, автостоянка, 

цілодобова охорона. (066) 
4963220; (067) 3348810

  Складські приміщення, в оренду, 
поблизу ринку "Завокзальний". (050) 
1725868

Зніму

Зніму кімнату у квартирі з 
господарями, для дівчини сту-

дентки. (095) 8801709

Послуги
  Ремонт швейних машин та оверлоків. 
(0332) 791691; (050) 9013123

  Ремонт телевізорів, встановлення ко-
льору та звуку, заміна кінескопу, гарантія, 
виїзд до замовника. (098) 3770120; 
(050) 8887903

Адвокат Деркач Денис Воло-
димирович м. Луцьк, вул. Б. 

Хмельницького 42, 3 поверх, 
каб. 5, антиколекторська ді-
яльність, представництво в 

судах, юридична допомога в 
цивільних, адміністративних, 

господарських та кримінальних 
справах, юридичне обслугову-

вання фірми, інші види юридич-
ної допомоги  (067) 3342761.

  Відпочинок на згоранських озерах, 
малолюдні, піщані пляжі, відреставро-
вана поліська хата, на 3 кімнати, є кухня, 
постіль, санвузол, поряд ліс. (095) 
5590142; (097) 7826260

Консультації лікаря: алкоголь-
на залежність (комплексний 

підхід); психологічна допомога 
(психокорекція, реабілітація); 
корекція порушень психофізі-
ологічного стану; масаж (ліку-
вальний, оздоровчий, віднов-
лювальний, антицелюлітний). 
Ліц.АГ№599240, від 16.01.2012 

МОЗУ. (050) 6788212, 2881455

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

 Виготовляємо, вибір форм, вста-
новлення, реставрація. Доставка в 
межах Луцького р-ну безкоштовна. 
Вигідні умови для гуртових покуп-
ців. (096) 5730603; (050) 9070970

Автомото
  Продам запчастини до а/м 

"Фольксваген-В4, -В3, -Венто", "Гольф-3", 
(095) 7976157

  Продам. ЛуаЗ-969М 1991р., у хорошому 
стані, працюють усі агрегати, ціна за до-
мовленістю. (050) 1523601

  Продам. Запчастини до дворядних 
копачок, Польща; транспортери гумові, 
залізні, передні та задні; покришки до ко-
ліс 5.00-9, 135-12; елементи транспортера 
та інші запчастини в асортименті. (050) 
6605959; (097) 4975300

  Продам. Біокаталізатори до всіх видів 
палива МРG. Економія палива 20-30%, 
збільшення потужності ДВЗ до 15%, 
зменшення викидів газів 70-90%. (095) 
6402161

  Продам. Автосидіння для різних а/м. 
(066) 9624808; (096) 1100562 

  Продам. МАЗ-500 1992р., бортовий. 
(050) 5412941

  Продам. Трактор Т-25, Т-40АМ; плуги 
2х30, двигун Д-240. (050) 1669111; (096) 
1399028

  Продам. Трактор Т-25 1989р., Т-25 
1985р., та 1995р., 1993р., з кабінами, 
привезені з-за кордону, помірні ціни. 
Картоплекопачки дво-, однорядні, нові та 
б/в; преспідбирачі "Клаас" та ін.  (050) 
2305189; (067) 1253737

  Продам. Косарки роторні, кінні, грабар-
ки, борони, копачки, культиватори, плуги, 
сівалки, млини, обприскувачі, саджалки 
та запчастини до них, гуртом, вроздріб. 
Комбайни картоплезбиральні "Анна", 
"Болько", "Карлик" та ін.  (050) 2305189; 
(067) 1253737

  Продам. Трактор Т-40М, у хорошому 
стані, ціна за домовленістю. (050) 
2428145

  Продам. Комбайн бурякозбиральний 
"Кляйне-5000". (097) 3363404

  Терміново продам комбайн "Вольво 
800", з кабіною, жатка 2.7м. (098) 
8729430

  Продам. Розкидач ПРТ-10, зварю-
вальний агрегат САК; фреза шир.2.1м, 
двигун ЯМЗ-238; КамАЗ-5320 1987р. на за-
пчастини; трактор ЮМЗ ЕО 2621 та Т-150; 
рама і документи К-701; стріла та ківш 
до навантажувача К-701. Запчастини ЗІЛ 
МАЗ. Тракторний причіп ПТС-6. (067) 
3626361

  Продам КамАЗ-55102 1989р., ЗІЛ-ММЗ 
1988р. КамАЗ-55102 1988р., рама, до-
кументи до нього.  (067) 3626361

  Продам міні-трактори б/в, з фрезою, 
Японія; надаю послуги по ремонту трак-
торів. (050) 6473540; (093) 2745688

  Ремонт підвісок, двигунів, коробок 
передач, рихтувально-зварювальні 
роботи, фарбування, ремонт після ДТП; 
ремонт електрообладнання, пайка 
радіаторів, бензобаків. (0332) 726246; 
(050) 1761459

Будівництво
 ПРОДАМ ПІСОК ДРІБНО ТА КРУП-

НОЗЕРНИСТИЙ, ЩЕБІНЬ РІЗНИХ 
ФРАКЦІЙ, ВІДСІВ, ЦЕГЛА, ДОСТАВКА. 
ВИВІЗ СМІТТЯ. (050) 9049130; (063) 
4117874; (097) 5590422

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

Послуги "бобкетом", розрівнювання 
земельних ділянок, навантажування 

землі, розвантажування піддонів 
цегли, піноблоків, бруківки. Послуги 

евакуатором, копаємо котловани. 
(050) 8483994

  Продам. Металочерепицю, металопро-
філь, комплектуючі різних країн-вироб-
ників, широкий вибір, низькі ціни. Заміри, 
кошторис, доставка безкоштовна. (050) 
7015157; (096) 7157343

  Продам. Стовпці для огорожі, від 
35грн/шт. Труба профільна 50х50, 16грн/
пог.м. Оцинкований профнастил, 116х200 
від 65грн/шт., кольоровий профнас-
тил 52грн/кв.м. (050) 6740687; (050) 
9010508; 

Продам. Блоки будівельні 
20х20х40, з гранітного відсіву, 

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

  Продам. Цеглу червону, білу, пісок, 
відсів, щебінь, бутовий камінь, чорнозем, 
глину, торфокрихту, торфобрикет, землю 
на вимостку, вивіз будівельного сміття. 
(050) 9734616

Огранізація продає ВИРОБИ З 
МЕТАЛУ, б/в: кутник, швелер 

різний, стовпчики та ін. ((067) 
7420270; (050) 9670347, Підгай-

ці, вул.Дубнівська, 69

  Продам. Труби на свердловини, гли-
бинні насоси, міні-башти, встановлення 
"під ключ". (050) 6709075

  Продам. В мішках та насипом: пісок, 
щебінь, відсів, керамзит а також цегла 
нова та б/в, біла і червона, чорнозем, 
дрова дубові. Можлива доставка на по-
верх, вивіз сміття. (050) 7227271; (096) 
8000567

Виготовлення кованих виробів. 
Кузня "Файна ковка"., www.fayna-

kovka.prom.ua (050) 2962314; (097) 
6139185

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

  Продам. Блоки фундаментні, плити 
перекриття нові та б/в. (050) 6742465

БРУКІВКА виготовлення та вкла-
дання.  (050) 9674508

  Продам. Бруківку базальтову, можливе 
вкладання. (050) 6742465

  Вкладання базальтової бруківки (каме-
ню). (050) 6742465

  Циклювання, шпаклювання, лакування 
паркету та фарбованих дошок новими 
барабанними та дисковими машинами. 
(0332) 293990; (099) 6427274; (094) 
9084990

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

  Вкладання бруківки.  (050) 4385763

Ремонт і реставрація ванн на-
ливом полімеру "Stakril", товщ. 
до 7мм, на дому у замовника. 

Переваги: вигляд нової сучасної 
ванни, жорстка, не гримить, не 

забруднюється, полірується, те-
пла, стійкість 15-25р. Гарантія 3 
роки. Ціна від 850грн.  (0332) 

290778; (099) 7020840

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 будь-якої підлоги 
професійною барабанною машинкою, 
вкладання паркету, ламінату, євродошки 
та ін. підлог, шпаклювання та лакування. 
Надаємо консультації з закупівлі матеріа-
лів. (0332) 729482; (066) 4881782

 Шпаклюю стелі, стіни, відкоси, клею 
шпалери. (0332) 252391; (067) 1259857

  Всі види ремонтно-будівельних робіт: 
зовнішні та внутрішні, ремонт квартир, 
будинків, фасадів. Оздоблення каменем. 
Столярні роботи: двоярусні ліжка, дитячі 
колиски. (0332) 760640; (066) 7818617

  Бригада будівельників виконає всі 
види зовнішніх та внутрішніх робіт. 
(050) 5676596

Купуємо заготовку палетну: 
1200х143х22, 1200х98х22, 

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

Робота
  Потрібен спеціаліст по реалізації 

вторинного поліетилена в західному 
регіоні, з власним а/м. (066) 4963220; 
(067) 3348810

  На роботу у виїздний ляльковий театр 
потрібні молоді люди, з/п від 2000грн + 
відрядження та адміністратори, робота 
на дому. (096) 9051734

  Працевлаштування за кордоном, 
робочі запрошення (6 місяців, рік), 
Інтернет реєстрація, анкети, страховки. 
Вакансії у Польщі: будівельники, зварю-
вальники, токарі, водії-далекобійники, 
с/г роботи, ферми та ін. Ліц. АВ№585191, 
від 10.07.12р., МСПУ. (0332) 723738 
(Луцьк); (050) 3731019, Луцьк, вул.Кафе-
дральна, 25

  Додатковий дохід в інформаційній сфе-
рі, для тих, хто хоче завтра жити краще, 
ніж сьогодні, повна або часткова зайня-
тість, фізичної праці немає, перспектива 
високих доходів. (063) 5212139

Потрібні робітники на збирання 
овочів, ягід, яблук, малини, 
помідорів, огірків. Парники, 
теплиці, м'ясні цехи та птахо-
ферми, с/г роботи (чоловіки, 

жінки); будівельники, наявність 
закордонного паспорту. (097) 

1199749; (066) 1756075

  Терміново потрібен в друкарню поміч-
ник друкаря, робітник. Можливе стажу-
вання. (0332) 295125; (095) 0774287

  Потрібен на роботу водій-далекобій-
ник, кат.Е, для роботи по Україні, досвід 
роботи обов'язковий. (095) 3127126

Підприємство запрошує на по-
стійну роботу в лісопильний цех 
перспективних молодих людей. 

Офіційне працевлаштування, 
з/п за домовленістю. (050) 

3746650, Тетяна

Потрібен МЕНЕДЖЕР по роботі з 
клієнтами. З/п за результатами 

співбесіди. (050) 3780433

  Потрібні на роботу: шпаклювальники, 
гіпсокартонники. (096) 3490925

  Пропоную роботу менеджера з 
рекламних послуг. Вимоги: досвід роботи 
від 2-х років, знання дизайнерських про-
грам, креативність. (050) 1677852, Ігор 
Борисович

Фермерське господарство 
"АКО" запрошує на сільськогос-

подарські роботи: збір картоплі, 
столового буряка, капусти, 

житлом та харчуванням забез-
печуємо, с.Острожець. (099) 

7366720; (067) 3611388

  Потрібен торговий представник, 
автослюсар та двірник. (0332) 729868, 
757727

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

  Потрібен оператор по обслуговуванню 
кавових автоматів, у м.Ковелі, 4 автомати, 
наявність власного а/м, бензин видає 
фірма, з/п 1500грн. (050) 9935018, 
Марина

  На постійну роботу в бар потрібні: 
шеф-кухар, помічник кухаря, офіціант. 
(098) 5814664

  Потрібні на роботу офіціанти , у рес-
торан в с.Струмівка "Рестпарк". (098) 
7708867; (066) 4056134

  Потрібні водії з власним а/м, на 
таксі, вигідні умови праці, робота про-
водиться по мобільному телефону. Без 
обов'язкових платежів та радіостанції. 
(066) 9062455

  Підприємству терміново потрібні: 
охоронці, слюсар з ремонту обладнання, 
та інші працівники. (093) 7538744; (066) 
6184057, 9.00-17.00

Візьму на постійну або тим-
часову роботу ШВАЧКУ з 

досвідом роботи на промисло-
вому швейному підприємстві 

у м.Луцьк. ((0332) 728261, 9.00-
17.00; (050) 5395421

Різне
  Продам. Цуценят дратхаара, вік 3 

місяці. (066) 1616670

  Продам. Телицю, 15 місяців, тільну, 
с.Маяки. (0332) 791691; (050) 9013123

  Продам тільну корову, вік 8 років. 
(093) 0813143

   Продам. Коня, 4 роки, с.Лаврів, Луцько-
го р-ну. (099) 2337212

  Продам. Кролі новозеландської по-
роди, червоні. Продам камери до УАЗ 
8.40х15, 280х508. (097) 8771181; (095) 
0138561

  Продам. Дійну козу.  (050) 7323871

  Продам цуценят пекінеса, м.Луцьк. 
(050) 1755356, Тетяна

  Продам. Коляску "Чіко", червоно-чор-
но-білу, 1100грн; дитяче ліжко, дерев'яне 
Італія, 1150грн. Телевізор LG, чорного 
кольору, в чудовому стані, діаг.54, 700грн. 
(099) 6373869 

  Продам. Диван-малюк та диван-ліж-
ко, б/в, м.Луцьк. (0332) 786854; (066) 
2452278

Продам. Одяг "секонд-хенд", з 
Швейцарії, Німеччини, Канади 
та Англії, оригінал, домашній 

збір, сортування. Великий, 
малий гурт. (050) 7145066; 

(098) 6884286

  Продам. Мат "NUGA BEST NM 2500", тур-
манієвий та масажне ліжко "NUGA BEST". 
(063) 3967458; (095) 9027030 

  Продам. Бочки пластмасові, харчові, 
120, 200, 1000л - куби. Плівку тепличну 
4-, 6-сезонна, польського виробництва 
6, 8, 12м; агроволокно.  (0332) 780189 
(Луцьк); (050) 6709075

  Продам. Нові та б/в: холодильники, мо-
розильні камери, газові плити, витяжки, з 
Німеччини та Голландії. (050) 1621061

  Продам. Комп'ютери та ноутбуки за 
дуже низькою ціною. (066) 5240029

  Втрачене посвідчення дитини з багато-
дітої сім'ї АС№048104, видане луцькою 
міськрадою від 18.04.2012р., на ім'я Мак-
симчука Максима Андрійовича, вважати 
втраченим та недійсним.

Куплю старі газові колонки, 
газові плити, холодильники, 

пральні машини-автомати, -на-
півавтомати усіх типів, лампові 
телевізори, непрацюючі конди-

ціонери. (098) 6730579

  Куплю зерно пшениці, ячменю, кукуру-
дзи та ін. (067) 9924557; (066) 2142102

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) 767992; (095) 4091285; 

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

Куплю дрова твердих порід де-
рева, 100куб.м. (066) 4963220; 

(067) 3348810 

  Продам весільну сукню з шлейфом, 
який пристібається. Ріст 170-175см + ка-
блук, в ідеальному стані. Фото по ММС. 
Пошито у салоні "Дарлінг" 2012 року. 
Ціна договірна.(095) 7981676

  Продам скутер Generic Xor 50, чорно-
го кольору, 4500 км пробігу. 49,8 см\куб 
(095) 7981676
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