
Нерухомість 

Продам

  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 
у.о. (050) 3780433.

  Двокімн.кв., центр, 3/5-пов. цегл. 
буд. (095) 5413660

  Однокімн.кв. або здам на три-
валий термін, р-н залізн. вокзалу, 
ремонт, 2/5-пов. цегл. буд., навпроти 
обласної лікарні. (050) 7191085

  Трикімн.кв. вул.Новочерчицька, 
1/5-пов. цегл. буд., житлова пл.67 
кв.м, є лоджія, балкон, від власника, 
ціна за домовленістю. (050) 
7267118; (097) 4086553

  Чотирикімн.кв., просп.Соборності 
(поблизу "Аверсу"), 78.2 кв.м, 8/9-
пов. цегл. буд., кімнати ізольовані, 
балкон, лоджія засклені, паркет, 
жилий стан, ціна за домовленістю. 
(050) 7399299

  Будинок 1.5-поверхи, Луцьк, р-н 
спиртзаводу, 170 кв.м, земельна ді-
лянка 0.04га, житловий стан. (050) 
1961771

  Смт.Мар'янівка, вул.1-го Травня, 
5/2, будинок, асфальтована вулиця, 
центральна каналізація, підведена 
вода, опалення. (097) 1254861; 
(099) 7400924

  Лаврів, господарство, земельна 
ділянка 0.50га, надвірні споруди, газ 
поруч, ціна за домовленістю. (050) 
6474371

  Луцьк, вул.Малоомелянівська, 
2-й провулок, будинок цегляний, 
двоповерховий, жилий, з ремонтом, 
11.5х11.5м, усі комунікації, ціна за 
домовленістю, без посередників. 
(095) 9153471

  Баківці, терміново будинок 110 
кв.м, капітальний ремонт, ділянка 
0.50га, надвірні споруди: літня 
кухня, сарай, приміщення для бані, 
0.25га огороджено залізобетонним 
парканом, двір вимощений бруків-
кою 340 кв.м. (066) 4355082

  Луцьк. Поблизу кінотеатру "Про-
мінь", будинок 4 кімнати + тимчасів-
ка, ділянка 0.05га, приватизована, 2 
входи, можна на 2 сім'ї, 470000грн 
або продам по частинах, 2 кімнати 
230000грн. Можливий обмін. 
(0332) 243749; (066) 6283386

  Берестечко, будинок цегляний, 
газ, вода, надвірні споруди. (097) 
5784272; (098) 4761934

  Дачу на масиві Веснянка, є буди-
нок, сарай, земельна ділянка 0.10га. 
(0332) 252694; (098) 4514040

 Шибин, Рівненської обл., поблизу 
хрінницького водосховища, земель-
ну ділянку 0.20га, є вихід до води. 
(050) 8295390

  БОГОЛЮБИ, ЗЕМЕЛЬНУ ДІ-
ЛЯНКУ 0.45ГА, ПІД ЗАБУДОВУ 
ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ, 1-ША 
ЛІНІЯ, КОМУНІКАЦІЇ ПОРУЧ, ЦІНА 
ЗА ДОМОВЛЕНІСТЮ. (067) 
3824959

  Продається половина будинку в 
центрі смт Локачі. Загальна площа 
80 кв. м. Зроблений капітальний 
ремонт. Є вода, газ, автономне опа-
лення, каналізація, пластикові вікна. 
 (050)3780433

  Боратин, земельну ділянку 0.12га, 
на межі Луцька, асфальтований до-
їзд, поряд є світло, 57000грн. (099) 
7777718

 Масив Гірка Полонка, 5км від 
Луцька, земельну ділянку, привати-
зовану 0.10га, під забудову, рівна, 
можливість підведення електрики 
та газу. (066) 3872248

  Рожище, земельну ділянку 0.10га, 
приватизована. (098) 4190345

  Рожище, вул.Наливайка, земельну 
ділянку 0.08га, приватизовану, під 
забудову, ціна за домовленістю. 
(03368) 98664; (095) 9495988

  Луцьк, між вул.Дубнівською та Рів-
ненською, земельну ділянку 0.07га, 
є забудови, світло, вода, газ поруч, 
приватизовану. (099) 7030553

  Продам. Масив Промінь, земель-
ну ділянку 0.06га.   (050) 6107455; 
(050) 5404993

  Або здам, обміняю 2 нових 
павільйони на ринку м.Ківерці, вул.
Шевченка, під ключ, 33 кв.м, частини 
по 16.5 кв.м, окремі входи, ел/
лічильники, стелі, стіни з метало-
профілю, великі вітрини, захисні 
ролети, 45000грн, торг. (050) 
4645704, Сергій

  Технічне приміщення, в с.Залісці, 
Рожищенського р-ну, 35км від Луць-
ка, заг.пл.1750 кв.м. (066) 7112790; 
(050) 5585262

  Павільйон на ринку "Пасаж", у 
хорошому місці. (066) 1771782

  Або здам з правом подальшого 
викупу, магазин 12 кв.м, на ринку 
"Північний", обладнаний, людне міс-
це, при вході зі сторони ТЦ "Глобус" 
та новий магазин 35 кв.м, під ним 
склад 35 кв.м, з ремонтом, на ринку 
"Новий", р-н ЛПЗ.  (050) 7191085; 
(097) 1406715

  Продам. Гараж, кооп."Авіатор", вул.
Карпенка-Карого, поблизу ринку 
"Завокзальний". (050) 6107455; 
(050) 5404993

Куплю

  Луцьк, передмістя, будинок або 
земельну ділянку під забудову з 
комунікаціями, недорого, без по-
середників. (099) 3227182

Здам, зніму

  Візьму на квартиру, 4-х хлопців, 
без шкідливих звичок, Луцьк, р-н 
маг."Фуршет", ринок "Північний". 
(050) 8249127; (050) 0592356

  Здам квартиру тільки студентам-
заочникам. (093) 6976663

  Здам. Будинок з 4-х кімнат, 
частково вмебльований, р-н Київ-
ського майдану. (050) 5196088, 
10.00-18.00

 ОДНОКІМН.КВ., ПОДОБОВО, 
ЦЕНТР МІСТА, РЕМОНТ. (099) 
1820682

  Здам. В оренду кабінет на два 
робочих місця перукаря та робоче 
місце майстра манікюру. (050) 
6767121

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

  Зніму. Сім'я потребує власного 
житла, розглянемо різні варіанти. 
(066) 1707978

 ДОБРОПОРЯДНА СІМ'Я, БЕЗ ДІ-
ТЕЙ, ЗНІМЕ ЖИТЛО У ЛУЦЬКУ, ЗА 
ДОСТОЙНУ ТА ВЧАСНУ ОПЛАТУ. 
РОЗГЛЯНЕМО РІЗНІ ВАРІАНТИ. 
(050) 3783577; (067) 7091218; 
(063) 8674432

Послуги

Виготовлення кованих виробів. 
Кузня "Файна ковка". www.fayna-
kovka.prom.ua (050) 2962314; 

(097) 6139185

  Послуги автоевакуатора до 3-х 
тон. (050) 4634445

  Репетиторство з англійської та 
німецької мови. (050) 2694856; 
(093) 5410207

Ремонт холодильників моро-
зильних камер на дому у замов-

ника, пенсіонерам дешевше. 
(095) 0588758; (097) 2622653 

  Відео-, фотозйомка урочистих 
подій. Виготовлення альбомів, виїзд 
по області. www.Youtube 11jodya. 
(050) 1772873, Ігор; (097) 6107769

Перетягую, ремонтую м'які ме-
блі. Роблю капітальний ремонт 
з заміною поламаних деталей, 
також дрібний ремонт м'яких, 

корпусних меблів. Якість 
гарантую. (0332) 714412; (050) 

9784461; (093) 8475144

  Реставрація та перетягування 
м'яких меблів. Можлива зміна 
дизайну, розміру. (0332) 263641; 
(095) 4183085 

Усунення засмічень, видалення 
жиру, бруду та нальоту. Гарантія 

якості. (050) 7360805; (096) 
4996132

  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"

Виготовляємо металеві та 
дерев'яні конструкції: дачні 

будинки, бані, магазини, кіоски, 
павільйони, гаражі, автонавіси, 

шиномонтажі, автомийки, міні-офі-
си, вольєри, ангари та ін. Доставка 

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

  Спилювання дерев, корчування. 
(0332) 728719; (099) 2294566

Супутникове телебачення. Про-
даж, гарантія, сервісне обслу-

говування. Послуги електрика. 
Продаж, монтаж кондиціонерів. 
(0332) 285556; (066) 1980828

Кухні, спальні, вітальні, прихожі, 
дитячі, офісні меблі. Якість висока, 
ціни помірні. Договір, гарантія. Ви-
їзд дизайнера, розробка проекту, 

доставка, встановлення - без-
коштовно. (099) 2783674; (095) 
4828391, Луцьк, вул.Винниченка, 

14-а, кім.16

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

Автомото

  Продам. Трактор, власного ви-
робництва. (067) 1913671

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

Продам. Саморобний трактор, 
двигун від Т-40, терміново. 

(098) 8282323

Комбайни зернозбиральні, карто-
плезбиральні, прес-підбирачі, кар-
топлекопачки, трактори, косарки 
та інша техніка. (067) 3910253; 

(066) 8701542 

Будівництво

  Здам в оренду бетонозмішувач, 
120л, 40грн/доба, доставка на об'єкт. 
(050) 6446840; (096) 1292588

  КУПЛЮ ДОШКУ ВІЛЬХОВУ, 
НЕОБРІЗНУ, 1-ГО СОРТУ, 28ММ, 
ДОВЖ.1-3М, ЗА ЦІНОЮ 1400ГРН/
КУБ.М. (096) 3220902; (050) 
6740227

  Продам. Пісок дрібно та крупно-
зернистий, щебінь різних фракцій, 
відсів, цеглу, доставка. Вивезу сміт-
тя. (050) 9049130; (063) 4117874; 
(097) 5590422

ПІНОБЛОКИ ТА ГАЗОБЛОКИ 
виробник: Білорусь, Обухів, 

Бровари; цегла жовто-піщаного 
та червоного кольору, Біло-
русь, м.Мінськ, з доставкою. 
(03366) 93818 (Ратно); (097) 

7171691; (099) 3627425

  Продам. Пиломатеріали обрізні та 
необрізні, хвойних порід, будь-яких 
розмірів. Прийму замовлення на 
пиломатеріали. (096) 5419477; 
(099) 7082353

  Продам. Дошку обрізну, 30мм, 
850грн/куб.м та необрізну до-
шку 20мм, 350грн/куб.м. (099) 
7082353; (096) 5419477

Продаж. 1-ї та 3-ї категорії, в упа-
ковці та без, на цементний розчин 
та клей, замовлення від 1-го куб.м. 
та більше, доставка безкоштовна. 
Кваліфікована консультація, роз-

вантаження, сертифікати. Силікат-
на цегла, Хотислав, РБ. (03366) 

93381 (Ратно); (097) 3532712, www.
bloku.blox.ua, e-mail: office_ura@

mail.ru

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

Французькі натяжні стелі, 80 
грн. м кв.  (0332) 251097, (050) 

3781732, (050)4380766

  Труби на свердловини, глибинні 
насоси, міні-башти, встановлення 
"під ключ". (0332) 780189 (Луцьк); 
(050) 6709075

  Продам. Щебінь різних фракцій, 
відсів, пісок, цеглу червону, білу; 
чорнозем, торф. Можлива доставка. 
(050) 5299520

 ПРОДАМ. МЕТАЛОЧЕРЕПИ-
ЦЮ, ПРОФНАСТИЛ, "RUUKKI 
FINNERA", "SYPER KATEPAL", ПО-
ВНА КОМПЛЕКТАЦІЯ ДАХУ. ЗАМІ-
РИ ТА ДОСТАВКА БЕЗКОШТОВНО. 
(099) 2757631; (096) 8990250

Продам. Лист оцинкований, 
плоский, рифлений, від 30грн/

кв.м, Металочерепиця, метало-
профіль, Польща, Німеччи-
на, від 40грн/кв.м. Мінвата 

"Роквул", за гуртовими цінами. 
(067) 3344873; (050) 7249777; 

(097) 9143605

  Продам. Блоки з ракушняку, 
20х20х40, без посередників, з 
доставкою. (095) 7169510; (097) 
7660368

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

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

  Продам. Цеглу червону та білу, 
пісок, щебінь, відсів, керамзит, 
торфобрикет, дрова, торфокрихту, 
чорнозем. Вивіз будівельного сміт-
тя. (095) 5355663; (097) 7516430

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

5922882; (097) 6808868

  Продам. Відсів, щебінь, пісок дріб-
ний та крупний, цегла біла та черво-
на, глина, чорнозем, торфокрихта, 
дрова, вугілля. (050) 1566665; 
(067) 3618487

  Заміна труб, лічильників, унітазів, 
умивальників, радіаторів, монтаж 
опалення, котлів, колонок, бой-
лерів, каналізація, тепла підлога, 
водопровід, якість вища за ціну. 
Ліц.АА №068300 24.04.04р., ВОДА. 
(0332) 231510, 721332; (050) 
9071397

  Виготовлення євродерев'яних 
вікон та балконних рам (зі склом, 
склопакетами), обшивання ва-
гонкою, якісно, недорого. (095) 
8975952; (096) 9690596 

  Дахи будь-якого типу та склад-
ності, різними покрівельними 
матеріалами: євроруберойд, 
металочерепиця та інші. Ліц. 
АВ№587561 ДАБІУ, від 15.06.11р. 
(050) 7732853

  Будуємо будинки від фундамента 
до конька, фундамент і коньок 
безкоштовно. Швидкість і якість 
гарантуємо. Ліц. АВ№587561 ДАБІУ, 
від 15.06.11р. (050) 7732853, 
Віктор

  БРИГАДА ЯКІСНО ВИКОНУЄ 
УСІ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНІ 
РОБОТИ, ЗАЛИТТЯ ФУНДАМЕН-
ТІВ, МУРУВАННЯ СТІН, РОБОТИ З 
ПОКРІВЛЕЮ, РІЗНОЇ СКЛАДНОС-
ТІ, ВКЛАДАННЯ БРУКІВКИ ТА 
ІН. ВНУТРІШНІ РОБОТИ. (095) 
0684826, СЕРГІЙ; (068) 0588291, 
ОЛЕКСІЙ

  Циклювання (шліфування) 
підлоги, плоскошліфувальною та 
барабанною машинами, вкла-
дання паркету, дошки, ламінату; 
лакування та шпаклювання. (066) 
1668415; (067) 8043815

  Столярні та паркетні роботи: 
шліфую, лакую, вкладаю; лицюван-
ня плиткою, ціни помірні. (095) 
4263219

  Послуги кваліфікованого сантех-
ніка, усі види робіт. (066) 0813938

  Виконую ремонтно-будівельні 
роботи швидко надійно, помірні 
ціни. (066) 2282501

Робота

Працівники на м'ясокомбінат, 
птахоферму, на збір грибів, 

сортування саджанців, садів-
ники, на с/г роботи, парники, 

теплиці; швачки, кухарі та 
помічники кухаря, водії, житло, 

харчування, візова підтримка 
надається, наявність закордон-
ного паспорту. (067) 8100781; 

(099) 7816496

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

  В продуктовий гастроном по-
трібен продавець, р-н ЛПЗ, 33-й 
квартал. Продавець чаю та кави, 
р-н ЛПЗ. (099) 7777718

  Творча робота для молодих 
енергійних людей, з акторськими 
здібностями, постійні відрядження 
по Україні. З/п 2000-2800грн/місяць 
+ відрядні. (096) 9051734

Потрібні на роботу: кухар та 
офіціант, бажано з досвідом 

роботи. (050) 8025036

  Потрібен торговий представник 
у містах Ковель та Луцьк. (095) 
1518031

  Потрібні співробітники в інфор-
маційній сфері, різні вакансії, повна 
або часткова зайнятість. (095) 
3661654, Вікторія

 ПРОПОНУЄМО СПІВПРА-
ЦЮ. МОЖЛИВІСТЬ ЗАРОБИТИ 
СТАБІЛЬНИЙ СІМЕЙНИЙ ДОХІД 
(ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА 
ФІРМИ-ВИРОБНИКА). (050) 
4381031, 10.00-16.00, КРІМ ВИ-
ХІДНИХ

  Робота: парники, теплиці, ферми, 
м'ясокомбінати, сільськогосподар-
ські, сезонні роботи, різноробочі 
та будівельники різних спеціаль-
ностей, візова підтримка, наявність 
закордонного паспорту. (096) 
8708768; (066) 0549826

  Запрошуємо на роботу у салон 
магазин вікон та дверей продавця 
та продавців-консультантів. (067) 
3322259; (099) 7169473

  На склад потрібні вантажники та 
пакувальники, з/п висока.  (099) 
7169473; (0332) 290639

Візьму на роботу водія на 
КамАЗ-4310 з гідроманіпуля-

тором, зі стажем роботи і кат.Е. 
(050) 6780153; (050) 1979204

  Візьму на роботу колишніх 
працівників фірми "Імекс". (067) 
3322259; (099) 7169473

  Потрібен водій кат.Е, далекобій-
ник. (050) 9071187

  На роботу потрібні: посудомий-
ниці, бармени, офіціанти, кухарі 
та водії з власним а/м. (095) 
6551001

  Потрібні: посудомийниці, бар-
мени, офіціанти, кухарі та водії з 
власним а/м. (066) 1244446

  На роботу потрібні: посудомий-
ниці, бармени, офіціанти, кухарі 
та водії з власним а/м. (099) 
7522226

  На роботу потрібні: посудомий-
ниці, бармени, офіціанти, кухарі 
та водії з власним а/м. (099) 
5055556

  В КАФЕ ПОТРІБЕН КУХАР ТА 
ОФІЦІАНТ. (067) 8365804; (050) 
7141434 

  В бар потрібні: офіціанти, кухарі, 
бармени, адміністратор, приби-
ральниця, продавець та бухгалтер. 
(050) 5686600; (099) 6373869; 
(099) 7910735

  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 продав-
ців у продовольчий магазин, 
обов'язково знання касового 
апарата та досвід роботи. (050) 
6743347

  Потрібні: кухар, помічник кухаря, 
посудомийниця, офіціант, базмен з 
досвідом роботи. (095) 1557778

Фермер

  Розпродаж  бензинових 
мотокультиваторів та дизельних 
мотоблоків, навісного обладнан-
ня. Продам твердопаливні котли, 
газонокосарки, мотокоси, садові 
подрібнювачі, побутові сепаратори 
та маслобійки. (0332) 718090; 
(050) 5073559; (097) 4624732

   ПРОДАМ. МОРКВУ КОРМОВУ 
ТА СОЛОМУ В ТЮКАХ. (095) 
5599992; (066) 8896244

  Продам картоплю насіннєву сорт 
"Санте". (050) 5154393

  Продам. Шиншил різного окрасу 
та віку, ручні та декоративних 
кроликів. (050) 6746427

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

  Продам. Кобилу 7 років, у Мли-
нівському р-ні. (095) 1914327

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

  Куплю. Чисту сортову карто-
плю та столовий буряк.  (067) 
4282642; (095) 4171194

  Куплю КАРТОПЛЮ.  (050) 
9816534; (099) 6429596

(097) 5027873

Різне

  Продам. Пральну машину "Рига"; 
стіл кухонний. (099) 9731045

  Продам. Шафу тридверну, 
170х60см, колір горіх. (050) 
3785173

  Продам. Верстат для нарізання 
чашок в оциліндрованих коло-
дах, з фрезами, діам. 15, 18, 20см, 
6000грн.  (096) 5419477; (099) 
7082353
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