
Нерухомість

Продам

Однокімн.кв. Терміново, вул.
Конякіна, поблизу паспортного 

столу, без посередників, 6/9-пов. 
цегл. буд., 36 кв.м, кухня 6.5 

кв.м. (050) 2532372

  Однокімнатн. кв., в цегляному 
будинку на вулиці Г.-Артемовського. 
Загальна площа 32,1 кв.м. Четвертий 
поверх. Сонячна сторона, засклений 
балкон, ремонт, газова колонка, 
лічильник на воду. Ціна 32 тисячі. 
(050) 3780433.

  Двокімн.кв., м.Ківерці, з ремонтом, 
є телефон, Інтернет, супутникове TV. 
(099) 0528473; (099) 0528471

  Двокімн.кв., поблизу ГМ "Там Там", 
1/6-пов. цегл. буд., 55.1 кв.м. (0332) 
284478, 780163

  Двокімн.кв. 2/5-пов. цегл. буд., вул.
Потебні, ремонт, кімнати ізольовані, 
без посередників, 38000у.о. (095) 
6414405

  Двокімн.кв., Рокині, 1/5-пов. цегл. 
буд., 52 кв.м, автономне опалення, 
централізоване водопостачання, 
26000у.о. (066) 1310866

Двокімн.кв., 3/10-пов. цегл. буд., 
82.1 кв.м, центр міста, роз-

почато ремонт, від власника, 
68000у.о. (063) 4300945

  Трикімн.кв., 40-б квартал, вул.Коня-
кіна, 62 кв.м, 3/9-пов. пан. буд., ціна за 
домовленістю. (066) 3461400

  Трикімн.кв., м.Ківерці з усіма ви-
годами, поруч дитячий садок, школа, 
35000у.о., торг. (050) 7216677

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

  Рожище, двоповерховий будинок 
230 кв.м, надвірні споруди, є трифазна 
лінія, вода, газ. Можливий обмін на 
однокімн.кв. (03368) 21521 (Рожи-
ще); (096) 6953624

 Малий Окорськ, будинок з ман-
сардою, 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

  Ратно, будинок цегляний, півтора-
поверховий, 98.6 кв.м, газ, світло, с/в, 
ванна, душ, автономне опалення, 
свердловина, велика земельна ділянка, 
сад, город, підвал. (066) 6095453

  Село Кременець, вул.Ковельська, 
будинок цегляний, є світло, вода, 
хлів, земельна ділянка 0.29га. (096) 
7454157

  Боратин, земельну ділянку 0.12га, 
на межі Луцька, асфальтований до-
їзд, поряд є світло, 7000у.о. (099) 
7777718

  Луцьк, поблизу ринку "Завокзаль-
ний", земельну ділянку 0.11га, для 
комерційного призначення. (050) 
1725868

  Рованці, земельну ділянку 0.13га, всі 
комунікації, асфальтована дорога, ціна 
за домовленістю. (050) 1677857; 
(050) 7215147

  Земельну ділянку 1га, поруч з 
трасою Луцьк-Дубно, 10км від Луцька, 
фасад 150м, зручне місце для бізнесу, 
590у.о./0.01га. (097) 9087241; (067) 
6820345

  Ягодин, Любомильського р-ну, 
земельну ділянку 0.25га, під забудову, 
ціна за домовленістю. (093) 4350776

  Продам. Острожець, приміщення 
комерційне, центр, 15км від Луцька, 
170 кв.м, двір, два гаражі, з/д 0.05га. 
Мож. перепланування під квартири, 
1900грн/кв.м. (097) 9087241; (067) 
6820345

  Або здам в оренду або обміняю 2 
нових торгових павільйони на ринку 
м.Ківерці, вул.Шевченка, "під ключ", 
заг.пл.33, розділені перегородкою на 
2 частини по 16.5 кв.м, окремі входи, 
ел/лічильники, стелі, стіни з метало-
профілю, зашиті вагонкою, великі 
вітрини, захисні ролети на вікна, двері, 
50000грн, торг. (050) 4645704, Сергій

Виготовляємо металеві гаражі 
будь-яких розмірів, помірні ціни, 
індивідуальний підхід до кожного 
клієнта. Доставка та встановлення 
БЕЗКОШТОВНО. (098) 9071417; 

(050) 6407504

  Продам. Гараж ківерцівський, без 
місця, розм.6.5х3.3м, жерсть 2мм. 
Капот ГАЗ-24. (050) 5544727; (095) 
8222271

  Гараж цегляний кооп."Залізничник", 
36 кв.м, оглядова яма, підвал, висо-
кий, можна під майстерню або склад. 
(095) 1217646

  Гараж, кооп."Мрія", вул.Конякіна. 
(066) 3688838

Торговий павільйон на ринку 
"Лучеськ", 12 кв.м, у хорошому 
місці, з ремонтом, кондиціоне-
ром, холодильним обладнан-

ням. (095) 1596537

Продам або здам будівлю в 
центральній, тихій частині 
м.Луцька, можна під офіси. 

(097) 8866175

Здам

  Здам окрему кімнату в трикімн.кв., 
бажано для працюючого хлопця, в 
р-ні риббази, хороші умови, 1000грн. 
(050) 8205868

  Здам кімнату на підселення, для 
дівчини-студентки, центр Луцька. 
(063) 3482909

  Здам кімнату для хлопця, з усіма 
зручностями в р-ні Київського майда-
ну. (0332) 757511; (050) 8481103

  Здам вмебльовану тимчасівку, без 
вигод, р-н Балки. (0332) 253291; 
(099) 1835689

  Візьму на квартиру двох студентів, в 
окрему кімнату. (050) 8401074

  Здам. Складські приміщення в 
оренду, поблизу ринку "Завокзаль-
ний", з оглядовою ямою та рампою та 
земельну ділянку для комерційного 
використання. (050) 1725868

  В оренду офісне приміщення заг.пл. 
56.7 кв.м, просп.Грушевського, 3, при-
міщення вмебльоване на 5 робочих 
місць, автономне опалення, охорона. 
Наявний вуличний сіті-лат та 2 фасадні 
лайт-бокси, ціна за домовленістю. 
(067) 3320675; (097) 4885445

Послуги

Кредити до 8000грн без 
довідки про доходи. Безко-

штовне і швидке оформлення. 
Кредитуємо підприємців і 

пенсіонерів. "А-Банк", м.Луцьк, 
вул.Винниченка, 25. Ліц.№16 
від 09.10.2009р., НБУ. (066) 

4869012; (096) 7438977, Микола

  Спилювання дерев різних розмірів 
та вивіз сміття, ціна за домовленістю. 
(0332) 793927; (066) 7990637

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

  Ремонт, реставрація перешиття 
меблів з шкіри та тканини. Виготов-
лення, дизайн брендових меблів для 
барів, пабів, ресторанів. Гарантія, 
якість, розуміння. (050) 5740766; 
(063) 2457023

  Перетягування м'яких меблів, ма-
траців, переробка форми під сучасний 
дизайн, виготовлення за каталогом. 
(0332) 240275; (050) 9209673

  Репетиторство з англійської мови 
для студентів та школярів + домашні 
завдання, контрольні, реферати, кур-
сові, переклад, робота на комп'ютері. 
Якісно, швидко, за помірну плату. 
(063) 5605045; (099) 4348872

  Репетиторство з англійської мови 
(є досвід роботи в європейському со-
юзі). (0332) 259607; (097) 1422100

Супутникове телебачення. Продаж, 
гарантія, сервісне обслуговування. 
Послуги електрика. Продаж, мон-

таж кондиціонерів. (0332) 285556; 
(066) 1980828

Автомото

  Продам. Гуму зимову, б/в 1 сезон, 
185/70/14 "Savа". (095) 8944056

  Продам. Пежо-309 1992р., 1.4л, у ро-
бочому стані, є страховка, запчастини. 
(050) 2482077

  Продам. Мікроавтобус "Пежо-J5" 
1993р., 5-ст.КПП, білий, легковий, 
пасажирський. (098) 7308878

  Продам. Трактор Т-25 1988р., у хоро-
шому стані, 1800мотогодин. Гума до 
трактора Т-25 на 11.2. (067) 3610506

  Продам. Прес-підбирач на квадрат-
ні тюки, у робочому стані, 30000грн, 
терміново. Косарку роторну. (050) 
2482077

  Продам. Трактор Т-40АМ. (096) 
1260928 

  Продам. Трактор Т-25; плуги 2х30, 
двигун Д-240, сівалка зернова СЗТ-3,6. 
(050) 1669111; (096) 1399028

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

  Продам. Трактор Т-40, у робочому 
стані, нефарбований, без передпро-
дажної підготовки, знятий з обліку, 
гума 60-70%. (050) 9683369; (050) 
2095730, цілодобово; (096) 8612554

  Продам. Розкидач ПРТ-10, зварю-
вальний агрегат САК; фрезу шир.2.1м, 
двигун ЯМЗ-238; КамАЗ-5320 1987р. 
на запчастини; трактор ЮМЗ ЕО 2621 
та Т-150; стрілу та ківш до навантажу-
вача К-701. Запчастини ЗІЛ МАЗ. Ка-
мАЗ-55102 1988р., рама, документи до 
нього, Причіп ПТС-6. (067) 3626361

  Куплю. Ступиці та шини на причіп 
тракторний 2ПТС-4. (050) 5500925; 
(097) 4449899

 ПОЛІРУВАННЯ АВТОМОБІЛІВ, 
ПРИБИРАННЯ ТА ХІМЧИСТКА 
САЛОНУ, ПІДГОТОВКА А/М ДО 
ПРОДАЖУ. ФАРБУВАННЯ АВТО-
МОБІЛІВ ПОДЕТАЛЬНО. (0332) 
285178; (050) 5857735

  КУПЛЮ ЛЕГКОВИЙ А/М  ПОТРЕ-
БУЮЧИЙ РЕМОНТУ, НЕДОРОГО. 
(0332) 285178; (050) 5857735

Будівництво

Продам в упаковці та без, на 
цементний розчин та клей, за-

мовлення від 1-го куб.м. та більше, 
доставка безкоштовна. (03366) 

93381 (Ратно); (097) 3532712, www.
bilorusblok.vneti.com.ua,  e-mail: 

office_ura@mail.ru

  Продам. Цеглу червону, білу, пісок, 
відсів, щебінь, бутовий камінь, чорно-
зем, глину, торфокрихту, торфобрикет, 
землю на вимостку, вивіз будівельно-
го сміття. (050) 9734616

  Продам. Цеглу б/в та бій цегли, 
м.Луцьк. Панелі перекриття, перемич-
ки, прогони. (067) 7530291

Французькі натяжні стелі. 
Якісно. (0332) 269182; (066) 

5922882; (097) 6808868

  Продам. Цеглу червону, білу; щебінь 
різних фракцій, відсів, пісок, чорно-
зем, торф. Можлива доставка. (050) 
5299520

 ПРОДАМ. МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЮ, 
ПРОФНАСТИЛ, "RUUKKI FINNERA", 
"SYPER KATEPAL", ПОВНА КОМП-
ЛЕКТАЦІЯ ДАХУ. ЗАМІРИ ТА ДО-
СТАВКА БЕЗКОШТОВНО. (098) 
3586246

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

 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. Металочерепицю, метало-
профіль, комплектуючі різних країн-
виробників, широкий вибір, низькі 
ціни. Заміри, кошторис, доставка 
безкоштовна. (050) 7015157; (096) 
7157343

Піноблоки та газоблоки вироб-
ник: Білорусь, Обухів, Бровари, 

з доставкою. (0332) 93818 
(Ратно); (097) 7171691; (099) 

3627425

 ФУНДАМЕНТ НА ГВИНТОВИХ 
ПАЛЯХ: НАДІЙНО, ДОВГОВІЧНО, 
ШВИДКО, В БУДЬ-ЯКУ ПОРУ РУКУ, 
ЕКОНОМНО. (050) 7007399 

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

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

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

Ремонтно-будівельні роботи, 
кваліфікована бригада май-
стрів, зразки робіт, доставка 
матеріалів. Якість, гарантія, 

великий досвід роботи за кордо-
ном. (050) 9153347

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

  Пісок, щебінь, камінь бутовий, 
камінь-ракушняк, цеглу, відсів. Чорно-
зем, торфобрикет, торфокрихту, дрова 
дубові. Жом, гній. Доставка. (050) 
5688324; (096) 6018876

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

  Каміни, печі, барбекю, коптильні. 
Проектування, будівництво та ремонт. 
(050) 3378455; (050) 3786320

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

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

Послуги "бобкетом", розрівнювання 
земельних ділянок, навантажуван-

ня землі, розвантажування піддонів 
цегли, піноблоків, бруківки. Послуги 

евакуатором, копаємо котловани. 
(050) 8483994

Купуємо заготовку палетну: 
1200х143х22, 1200х98х22, 

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

Робота

  Працевлаштування за кордоном, 
робочі запрошення (6 місяців, рік), 
Інтернет реєстрація, анкети, страхов-
ки. Вакансії у Польщі: будівельники, 
зварювальники, токарі, водії-да-
лекобійники, с/г роботи, ферми та 
ін. Ліц. АВ№585191, від 10.07.12р., 
МСПУ. (0332) 723738 (Луцьк); (050) 
3731019,  Луцьк, вул.Кафедральна, 25

  Найму на роботу продавця у відкри-
тому контейнері, ринок "Завокзаль-
ний". (050) 5385704

  Найму на роботу продавця у торго-
вому центрі. (050) 6891400

Приватне підприємство візьме 
на роботу менеджера по прода-
жу автозапчастин до вантажних 
автомобілів. Потрібен автоелек-

трик вантажних автомобілів, 
без досвіду роботи. Співбесіда. 
(0332) 776391; (050) 3782239

  Візьму на роботу дизайнера по 
гардинах. (066) 1431179

  Проводимо набір страхових агентів 
у страхову компанію "Європей-
ський страховий союз" у м.Луцьк та 
Волинській обл., досвід роботи не 
обов'язковий. Ваш дохід залежить 
лише від Вашої наполегливості та 
активності! (050) 3788645; (050) 
5320684

(0332) 290885

  На роботу в салон потрібен прода-
вець-консультант з дизайнерськими 
здібностями. (066) 1431179 

  Візьму на роботу водія на мартрут-
не таксі: Луцьк-Любче, Луцьк-Млинів, 
Луцьк-Смолигів. (0332) 757333,  
м.Луцьк, вул.Дубнівська 68-а, 9.00-
17.00

  Запрошую до співпраці дівчат в 
інформаційну сферу діяльності, гарні 
заробітки. (093) 1290507

Потрібні спортсмени! Якщо Ви 
віком молодші 22 років, ріст 

вище 195см, вагою більше 125кг 
та здатні пробігти 40м за 4.5се-
кунди, 100м/13с, 400м/60с, жим 
лежачи 100кг/30разів, стрибну-
ти у довжину 2м. Телефонуйте 

нам! (093) 7480037

  Запрошуємо на роботу монтажників 
водопостачання, опалення, каналіза-
ції. (097) 2882434, Роман

  ВІЗЬМУ НА РОБОТУ АКТОРІВ У 
ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР, ДЛЯ ГАСТРО-
ЛЕЙ ПО УКРАЇНІ, З/П 2500-3200ГРН 
+ ВІДРЯДНІ. (050) 7451303

  Потрібен комірник, бажано досвід 
роботи. (0332) 789631

  Потрібен торговий представник. 
(0332) 789631

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

В зв'язку з розширенням ді-
яльності в приватну стомато-

логічну клініку запрошуються 
лікарі-стоматологи, лікарі-сто-

матологи-ортопеди, на постійне 
працевлаштування. Оплата 

праці за домовленістю. (050) 
3783671

  Запрошуємо на роботу офіціантів та 
мийницю посуду, з/п за домовленістю, 
офіційне працевлаштування. (067) 
3325840

Фермерське господарство "АКО" 
запрошує на сільськогосподар-
ські роботи: збір картоплі, сто-

лового буряка, капусти, житлом 
та харчуванням забезпечуємо, 

с.Острожець, Млинівського 
р-ну, Рівненської обл. (099) 

7366720; (067) 3611388

  Работа дома для всей семьи. Доход 
2500грн/месяц. Подробности почтой. 
От Вас: вложить 2 конверта. ,  87502, 
Мариуполь Донецкой обл, а/я 2075 
"Новация",  e-mail:novaship@list.ru

  Потрібен водій кат.Е, далекобійник. 
(050) 9071187

  В ковбасний цех у Луцьку: торговий 
представник, вантажник, фарше-
складач, формувальник ковбасних 
виробів, водій, бухгалтер, прибраль-
ниця, жилувальник м'яса, контролер 
відвантажень та заборгованості. 
(0332) 719069; (050) 7167509

  Потрібні продавці в продоволь-
чий магазини р-н ЛПЗ, 33-й квартал. 
(099) 7777718

  Візьму на роботу мулярів, покрі-
вельників. (066) 2222313

На роботу потрібні КУХАРІ 
(050) 9679066

  На роботу потрібні: посудомий-
ниці, бармени, офіціанти. (095) 
6551001; (066) 1244446

  Візьму на роботу офіціанта, у 
бар поблизу гот."Лучеськ". (050) 
7884873

На роботу потрібні: посудо-
мийниці, бармени, офіціанти. 

(066) 9377532

  ЗАПРОШУЄМО СПРОБУВАТИ 
СЕБЕ В РЕКЛАМНО-ПОСЕРЕД-
НИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. ЧАСТКО-
ВА ЗАЙНЯТІСТЬ. МОЖЛИВІСТЬ 
РЕАЛІЗУВАТИСЯ ЛЮДЯМ ЗІ 
ЗНАННЯМ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. 
ВИМОГИ: ВМІННЯ СПІЛКУВАТИСЬ 
ТА ЛИСТУВАТИСЬ В ІНТЕРНЕТІ. 
(050) 4381031

  Візьмемо на роботу водія на а/м 
ЗІЛ, на неповний робочий день. 
Оплата погодинна. (050) 5426382 

  Потрібні кухарі, офіціанти, мий-
ники посуду. (0332) 757565; (066) 
8709333; (066) 8709399

 Шукаю роботу бухгалтера у 
підприємця. Всі системи оподатку-
вання, "1С:Бухгалтерія", досконале 
знання законодавства. (063) 
6152746

Фермер

  Продам. Овес 1т, ячмінь та пшени-
цю. (099) 6182964

  Продам. Зерно пшениці. (066) 
3973943; (063) 3905408

  Продам. Жом, дрова, торфобри-
кет, торфокрихту. Доставка. (095) 
5355663; (097) 7516430

  Продам. Картоплю велику та дріб-
ну, можлива доставка по місту Луць-
ку. (066) 4620184; (099) 3153059

  Продам. КОРМОЗАПАРНИКИ 100л, 
виробництво Польща, 1000грн. 
Можливі варіанти доставки. (066) 
8263933, Микола; (068) 1383616

Різне

  Побутова техніка з Німеччини. 
Гарантія, безкоштовна доставка по 
місту. (096) 7149357; (066) 7021026

  Продам. Котел газовий, б/в, 
"Прометей", на 200 кв.м, (комин), у 
відмінному стані, 1500грн. (099) 
5386874; (098) 7164350

  Продам. Журнальний столик, 
дерев'яний, б/в, у хорошому 
стані, 300грн. Люстри 2шт. (0332) 
245550; (050) 1032796

  Продам. Стінку світлого кольору, 
виробник Польща, у хорошому 
стані, 3 секції, довж.2.9м. (050) 
3341507

  Продам. Стінку "Волинь" не-
поліровану, стінку "гірку", чорну, 
неполіровану. Шафу тридверну з 
антресолями, трюмо з трьома дзер-
калами. Можлива доставка. (0332) 
248753; (095) 4667717

  Продам. Торгове обладнання для 
магазину одягу: скляні вітрини, 
шафи, тумби, примірочна, стіл, пуфи, 
полиці, на 24-30 кв.м, у хорошому 
стані, б/в 2 роки. Терміново. (066) 
1354896

  Продам. Роги оленя, 17 відрос-
тків, натуральні, нічим не покриті, 
вис.1м, ширина 1.2м, 10500грн. 
(096) 9545608

  Продам. Коляску зимово-літню, 
у хорошому стані, сіро-салатову, 
повний комплект, 500грн. (0332) 
757862; (097) 5271734

  Віддам грайливе кошеня у добрі 
руки. 2 місяці, привчене до туалету.
((097) 8635830

  Хочете знайти скарб? Ви хочете 
проводити вільний час з користю? 
Продаємо металошукачі фірми 
"Garrett", "Fisher", "Mirelab", "Кощей". 
(095) 8288066; (098) 0353350,  
www.kyrkyl.at.ua

Купуємо стружку кольорових ме-
талів: мідь, алюміній, бронзу, ла-
тунь, 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 

  Втрачені страхові поліси ОСЦПВ 
серії АА/4524960 та серії АВ/8982078 
АТ СГ "ТАС" (приватне) вважати 
втраченими та недійсними.
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