
Нерухомість

Продам

  Трикімн.кв., с.Полонка, в двоповер-
ховому цегляному будинку, 70 кв.м, є 
прибудова, підвал, місячна квартплата 
відсутня, р-н цукрового заводу, ділянка 
0.02га. (050) 9405888

 Міняю. Однокімн.кв., 40-й квартал, на 
будинок у м.Луцьк, з доплатою.  (097) 
7055032

  Олика, центр, будинок дерев'яний, 
старий, житловий стан, пічне опалення, 
усі надвірні споруди, земельна ділянка 
0.09га, хороший доїзд, можна під дачу, 
недорого. (095) 0453181

  Будинок приватизований 8х10м, с. 
Дубище, Ківерцівського р-ну, город 
0.40га, ставок, садок, всі надвірні 
споруди, поряд річка та ліс. (067) 
9818804; (099) 9542762

  Луцьк. Поблизу кінотеатру "Промінь", 
будинок 4 кімнати + тимчасівка, гараж, 
2 хліва, ділянка 0.05га, приватизована, 
2 входи, можна на 2 сім'ї, 460000грн 
або продам по частинах, 2 кімнати 
220000грн. Можливий обмін. (0332) 
243749; (066) 6283386

  Луцьк, будинок 7.8х9.6м, вул.Черни-
шевського, з оциліндрованого брусу, 
мансардного типу, є вікна, монолітний 
фундамент, накритий металочерепи-
цею, зроблена проводка, на ділянці 
0.05га. Терміново, дешево. (050) 
2440024; (097) 3678359

  8км від Луцька, с.Сапогів. Терміново, 
будинок дерево+цегла, 10х8м, 63 
кв.м, газ, вода, каналізація, євровікна, 
ділянка 0.40га, приватизована, усі 
господарські споруди, сад, центр села, 
145000грн, торг. (095) 1310054; (063) 
6833625

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

  Сенкевичівка Горохівського р-ну, 
будинок, житлова площа 74 кв.м, вода 
в будинку, газ поруч, земельна ділянка 
0.15га. Можливий обмін на однокімн.
кв. у Луцьку. (050) 7314262

  Будинок 45кв.м. (80% готовності), 
вул.Володимирська, автономна ка-
налізація, водопостачання, електро-
опалення 360В, облаштоване подвір'я 
(бруківка), фундамент під гараж 7х4м, 
молодий садок, ділянка 0.05га. (097) 
5460947

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

  Підгайці, поблизу дубнівського 
кільця, біля дороги, земельну ділянку 
з розпочатим будівництвом, 0.122га, є 
залитий нульовий поверх та цоколь, всі 
документи, є світло, газ за 200м. (099) 
7400925

  Линівка Рожищенського р-ну, буди-
нок жилий, з надвірними спорудами, 
500м від Ковельської траси. (066) 
7682044, Микола

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

Продам дві земельні ділянки по 
25 сот. під забудову в с.Трилісці та 

с. Топільне Рожищенського р-ну 
Волинської обл. Поряд комуніка-

ції, асфальтований під’їзд. Ціна 
по 40 тис. грн. за кожну. (067) 

3320567

  Гаразджа, будинок цегляний, є газ, 
вода, літня кухня, гараж, льох, земель-
на ділянка 0.29га, поблизу дорога, ліс 
та маршрутна зупинка. (063) 6242363

  Луцьк, поблизу ринку "Завок-
зальний", земельну ділянку 0.11га, 
комерційного призначення. Дві суміжні 
ділянки в селі Клепачів, 0.125га кожна. 
(050) 1725868

  РОВАНЦІ, ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ 
0.12ГА, ПОБЛИЗУ ШКОЛИ, БЕЗ КО-
МУНІКАЦІЇ. (050) 5984814

  Забороль, земельну ділянку під забу-
дову 0.12га, комунікації поруч. (099) 
9539413; (093) 7392418

  Борохів, приватизовану земельну ді-
лянку 0.17га, 4км від Луцька, з сторини 
Липин, комунікації поруч. (063) 
4365072; (066) 3771624

  Ягодин, Любомльського р-ну, земель-
ну ділянку 0.25га, під забудову, усі до-
кументи, прикордонна зона (власнику 
безвізовий в'їзд в Польщу), недорого. 
(093) 4350776

  Боратин, земельну ділянку під забу-
дову 0.135га, кутову, 40000грн. (066) 
6297662

 Шацьк, земельні ділянки, 900м від 
озера 0.12га та 0.15га, 8000грн/0.01га. 
(050) 6855364; (050) 9815814

  Борохів, Ківерцівського р-ну, дві зе-
мельні ділянки під забудову суміжні по 
0.20га. (068) 3238905; (050) 7153942

  Володимир-Волинський, земельну 
ділянку 0.13га, по трасі Володимир-Во-
линський-Устилуг. (097) 5526507

  Земельну ділянку під житлову 
забудову, 0.12га, на межі Боратина та 
Луцька, асфальтована дорога, світло, 
57000грн. (099) 7777718

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

  Продам. Гараж цегляний з ямою в 
кооп."Північний" (095) 5944046; (095) 
5566446

Куплю

  Куплю. Однокімн.кв., 40-, 33-й квар-
тал, р-н "Там Там", до 194000грн. (097) 
7055032  

  Куплю. Двокімн.кв. або частину 
будинку з 2-х кімнат, розгляну усі 
варіанти, від власника, до 190000грн. 
(095) 4073589; (067) 9093309 

  Куплю. Будинок у Луцьку, до 
300000грн. (097) 7055032

Здам, зніму

  Здам на тривалий термін однокімн.
кв., з гарним ремонтом, вмебльовану, 
р-н залізн. вокзалу. (096) 4591338

  Подобово однокімн.кв. (095) 
5522586

  Здам. Двокімн.кв., поблизу Покров-
ської церкви, для сім'ї без дітей. (050) 
3781034

  ЗДАМ. БУДИНОК, ЛИПИНИ, 
ВУЛ.Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 15, 5 КІМ-
НАТ, Є ВСЕ, КОНДИЦІОНЕР, КАМІН, 
РЕМОНТ, СИГНАЛІЗАЦІЯ, БРУКІВКА, 
ГАРАЖІ, ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА 0.12ГА, 
ГЛУХА ЗАГОРОЖА.  (050) 2111457

  Здам. В оренду приміщення 10 кв.м, 
в автосервісі для майстерні. (0332) 
726246; (050) 1761459

Здам в оренду склад 55кв.м., та 
приміщення під офіс у м.Луцьку 

по вул.Потебні, все після ремонту. 
(0332) 260797; (050) 3397002

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

кв.м, опалення, зручна транспорт-
на розв'язка, автостоянка, ціло-

добова охорона. (066) 4963220; 
(067) 2804787

Здам в оренду виробничо-склад-
ські приміщення площею 100-1500 

кв.м. Бокси для ремонту автомо-
білів. Зручне місце розташування, 

охорона, ціна за домовленістю. 
(050) 3782022

  Зніму. Однокімн.кв., з ремонтом та 
побутовою технікою, без посередників. 
(0332) 290010; (066) 5229101; (097) 
8284737 

Послуги

Надаю послуги по копанню, 
чищенню та ремонту криниць, 

працюю швидко, якісно, д/р понад 
170 криниць. (095) 6772326, 

Валерій

Супутникове телебачення. Продаж, 
гарантія, сервісне обслуговування. 

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

1980828

Кредити до 8000грн без довідки 
про доходи. Безкоштовне і швидке 

оформлення. Кредитуємо під-
приємців і пенсіонерів. "А-Банк", 

м.Луцьк, вул.Винниченка, 25. 
Ліц.№16 від 09.10.2009р., НБУ. 
(066) 4869012; (096) 7438977, 

Микола

Літня пропозиція. Відпочинок на 
узбережжі Чорного та Азовського 

морів: Крим - Коктебель, Судак, 
Євпаторія, Саки, Феодосія; Азов-
ське море Генгорка, Щасливце-
ве, Генічеськ; Херсонська обл. 

- Скадовськ, Лазурне, Залізний 
Порт; Миколаївська обл. - Коблево, 

Рибаківка. Виїзди з 18.06 кожні 2 
дні. Ліц. АД№033971 від 23.05.12р. 
(095) 4320828; (097) 8245585; 

(095) 4317515; (097) 6927260; (093) 
7599323

Пам’ятники. Виготовлення, вста-
новлення, гарантія, розстрочка без 
переплати, догляд. м. Луцьк, вул. Б. 
Хмельницького, 34. (0332) 28-50-
31; (0332) 28-72-28; (097) 323-90-75

Комфортне перевезення за ніч 
мікроавтобусом "Спрінтер" на 14 

місць, відпочинок - курортне місто 
Залізний Порт, поселення на базах 
за 5-10хв до моря. Ліц. АВN422437 

від 01.07.08р., МТЗУ. (050) 
5404919; (050) 5283848

Поїздки на Чорне море, с.Залізний 
Порт, Херсонської області. Вартість 

проживання 600-850грн/10днів, 
вартість проїзду в обидві сторони 

комфортабельним автобусом, 
550грн. Ліц.АВ N353929 від 

21.07.07р. МТЗУ. (050) 6664178

  Ремонт, реставрація, перешиття 
меблів з шкіри та тканини. Виготовлен-
ня, дизайн брендових меблів для барів, 
пабів, ресторанів. Гарантія, якість, розу-
міння. (050) 5740766; (063) 2457023

  Виготовлення корпусних меблів з 
ДСП на замовлення, за індивідуальним 
дизайном та розмірами, швидко, якісно 
за розумну ціну. (066) 0421517

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

Усунення засмічень, видалення жиру, 
бруду та нальоту. Гарантія якості. 
(050) 7360805; (096) 4996132

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

магазини, кіоски, павільйони, гаражі, 
автонавіси, шиномонтажі, автомийки, 
міні-офіси, ангари та ін. Якість, надій-
ність та вчасні терміни ГАРАНТУЄМО. 
(098) 9071417; (050) 6407504

Автомото

  Продам. ВАЗ-21099 2005р., зелений, 
1.5 бензин, 5ст-КПП, інжектор. (097) 
5460947

  Продам. Мотокультиватор "АЛКО", га-
зонокосарку "МТД", садовий інвентар. 
(097) 5460947

  Продам. Зернозбиральний комбайн 
"Форд-Шрід-512, -514", шир. жатки 4.2м, 
70000грн. (050) 5461385

Комбайни зернозбиральні, карто-
плезбиральні, прес-підбирачі, 

картоплекопачки, трактори, косарки 
та інша техніка. (067) 3910253; (066) 

8701542 

  Продам. Трактор Т-40А у хорошому 
стані. (067) 2220290

Будівництво

Купуємо заготовку палетну: 
1200х143х22, 1200х98х22, 

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

Кована брама від 3000грн. Кузня 
"Файна ковка".  www.fayna-kovka.

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

БРУКІВКА виготовлення та вкла-
дання бруківки. (099) 7108565

  Продам. Труби профільні ВГП, ДН та 
ін. металопрокат. (050) 1933114

  Продам. Цеглу будівельну червону 
М-75, -100. Дешево. Доставка. (097) 
5423640

Французькі натяжні СТЕЛІ. Якісно.  
(0332) 269182; (066) 5922882; 

(097) 6808868

  Виготовлення євродерев'яних вікон 
та балконних рам (зі склом, склопаке-
тами), обшивання вагонкою, якісно, не-
дорого. (095) 8975952; (096) 9690596 

Французькі натяжні стелі, 80 грн. м 
кв. (0332) 251097, (050) 3781732, 

(050)4380766

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

 ПРОДАМ. ПІНОБЛОКИ 20Х30Х60, 
12Х30Х60 ТА ШЛАКОБЛОКИ. МОЖ-
ЛИВА ДОСТАВКА. (067) 7282946

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

  Продам. Сучасні системи опалення, 
каналізації, водопостачання: Італія, 
Німеччина, гарантійне та після гаран-
тійне обслуговування. (066) 2445242

  Продам. Дошки обрізні та необрізні, 
балки, крокви, свіжопил та сухі, дрова, 
власне виробництво, м.Луцьк, просп. 
Перемоги, 20. (099) 5010907; (097) 
7348322

Свердловини на воду. Обслугову-
вання. Приямки, насоси, вода "під 

ключ". Якість гарантую. (095) 
5755705

 ПРОДАМ. МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЮ, 
ПРОФНАСТИЛ, "RUUKKI FINNERA", 
"SYPER KATEPAL", ПОВНА КОМПЛЕК-
ТАЦІЯ ДАХУ. ЗАМІРИ ТА ДОСТАВКА 
БЕЗКОШТОВНО. (096) 9035429; 
(096) 8990250

  Продам. Піноблоки 20х30х60см, 
хорошої якості, цемент. Доставка, 
розвантаження. (050) 6891579; (099) 
7614570; (096) 9905080

  Доставка КамАЗ самоскидом: пісок, 
щебінь, відсів, цегла, вивіз сміття та 
ін. вантажні перевезення. (063) 
3094788; (066) 0848714

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

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

  Продам. Пісок дрібно та крупнозер-
нистий, щебінь різних фракцій, відсів, 
цеглу, доставка. Вивезу сміття. (050) 
9049130; (063) 4117874; (097) 5590422

  Продам. Металочерепицю, метало-
профіль, комплектуючі різних країн-ви-
робників, широкий вибір, низькі ціни. 
Заміри, кошторис, доставка безкоштов-
на. (050) 7015157; (068) 0274679

Свердловини на воду. Швидко та 
якісно. (096) 3918453

 ЦИКЛЮВАННЯ, ШПАКЛЮВАННЯ, 
ЛАКУВАННЯ ПАРКЕТУ ТА ФАРБОВА-
НИХ ДОШОК НОВИМИ БАРАБАННИ-
МИ ТА ДИСКОВИМИ МАШИНАМИ. 
(0332) 293990; (099) 6427274; (094) 
9084990

  Ремонтно-покрівельні роботи: 
вкладання металу та бітумної черепиці, 
металопрофілю, утеплення дахів, 
встановлення водосточної системи, 
підшивка підсофітів. (095) 8948709; 
(095) 6086156

  Виконуємо всі види ремонтно-буді-
вельних робіт: бетонування, покрівля, 
штукатурка та ін. (050) 9569131; (096) 
8010255

  Виконуємо ремонтно-покрівельні 
роботи з євроруберойду та металопро-
філю, ремонт старих покрівель, дахів, 
балконів, гаражів та ін. Великий досвід 
роботи. (050) 2065385; (050) 1325368

  Виконуємо сантехнічні роботи, 
встановлення кондиціонерів, гаран-
тійне обслуговування сантехнічного 
обладнання. Якість гарантуємо. (050) 
7501244; (095) 5532577

Робота

Працівники на збір полуниці, ви-
шень, черешень, помідорів, огірків, 

грибів, парники, теплиці, м'ясний 
цех, кухарі, швачки, доглядальни-

ці, прибиральниці, водії кат. В, С 
(міжнародник), пластикові вікна 
та металопластикові конструкції, 
столяри, будівельники та підсо-

бники, житло, харчування, візова 
підтримка надається, наявність 
закордонного паспорту. (099) 

4456988; (068) 0968845

  В новий бар потрібні: офіціанти, 
кухарі, бармени, адміністратор, при-
биральниця, продавець та бухгалтер. 
(050) 5686600; (099) 7910735

Легальне працевлаштування 
за кордоном. Ліц.АВ 585191, 

10.07.12р., МСПУ. (0332) 723738 
(Луцьк); (095) 8777864

(095) 8777835; (050) 9686889 

  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. Адр: Луцьк, 
вул.Кафедральна, 25. Ліц.АВ 585191, 
10.07.12р., МСПУ. (0332) 723738 
(Луцьк); (050) 3731019

  Потрібні кухарі, офіціанти, мийники 
посуду. (0332) 757565; (066) 8709333; 
(066) 8709399

Візьму на роботу водія на Ка-
мАЗ-4310 з гідроманіпулятором 

та на КамаАЗ, самоскид, зі стажем 
роботи і кат.Е. (050) 6780153; 

(050) 1979204

 Шукаю на роботу продавця для торгів-
лі жіночим одягом на ринку "Централь-
ний". (050) 9159418, Надія Кузьмівна

  Потрібен на роботу бармен та кухар, 
можна без досвіду, у бар по вул.Воло-
димирській. (095) 8100567

  Робота: теплиці (огірки, помідори), 
ферми, м'ясокомбінати, птахоферми, 
с/г роботи, збирання вишні, черешні, 
малини, порички, наявність закор-
донного паспорту, візова підтримка. 
(050) 7325315; (096) 8708768

  Потрібні: формувальник ковбасних 
виробів (учень), обвальник м'яса, фар-
шескладач, помічник фаршескладача, 
жилувальник м'яса (учень), приби-
ральниця, вантажник, зав.виробни-
цтва, коптильник ковбасних виробів. 
(0332) 719069 

  Надомна робота не потребуюча 
кваліфікації, 2500грн/місяць. Деталі 
поштою Від Вас: 2 конверти на адресу. 
87502, Маріуполь Донецької обл., а/я 
2075

  Деревообробне підприємство при-
йме на роботу бригаду з 5-ти чоловік 
для деревообробки. (067) 3640208

  Потрібна на роботу швачка. (095) 
4611031

  Потрібен водій кат.Е на а/м МАЗ з на-
півпричепом "Кроне". (099) 7280363

  Візьму на роботу перукарів та косме-
тологів зі стажем роботи, є можливість 
оформлення та хороші відсотки. 
(095) 4758570, Олена

  Запрошуємо на роботу столяра. 
(050) 5564458

  Підприємство візьме на роботу водія 
на а/м ГАЗ та вантажників. (099) 
2275993

 ПРОПОНУЮ РОБОТУ: ПРОСА-
ПУВАННЯ КУЩІВ СМОРОДИНИ, 
10 КМ ВІД М.ЛУЦЬКА, ОПЛАТА ВІД 
ВИРОБІТКУ, ГАРАНТОВАНА. (096) 
0968513, ОЛЕГ

  Потрібні: офіціанти, посудомийниці 
та техпрацівники. (050) 3773233

 ПОТРІБНІ НА РОБОТУ ТОРГОВІ 
АГЕНТИ З ВЛАСНИМ А/М, НЕНОР-
МОВАНИЙ РОБОЧИЙ ДЕНЬ. (050) 
9121522; (096) 3054775

 НАЙМУ НА РОБОТУ КУХАРЯ 
АБО ПОМІЧНИКА КУХАРЯ. (095) 
2168122

  Потрібні продавці у фірмовий мага-
зин заморожених напівфабрикатів, за-
робітна плата висока, за домовленістю. 
(099) 0901884; (097) 0115200

  Потрібен водій з власним авто. 
(096) 9352421

  На роботу потрібні кухарі та поміч-
ники кухаря. (050) 9679066

  Запрошуємо на роботу офіціантів, 
кухарів, барменів, піцмайстрів, при-
биральниць-посудомийниць, кухаря-
кондитера, водіїв з власним а/м (бус). 
(095) 6551001

  Потрібні на роботу офіціанти, кухарі, 
бармени, піцмайстри, прибиральниці-
посудомийниці, кухар-кондитер, водії з 
власним а/м (бус). (066) 1244446

  На роботу потрібні: адміністратор, 
офіціанти, кухарі, бармени, піцмайстри, 
прибиральниці-посудомийниці, кухар-
кондитер, водії з власним а/м (бус). 
(099) 5055556

  Візьмемо на роботу адміністратора, 
офіціантів, кухарів, барменів, піцмай-
стрів, прибиральниць-посудомийниць, 
кухаря-кондитера, водіїв з власним а/м 
(бус). (099) 7522226

 Шукаю роботу масажиста. (050) 
2571047, Світлана

Фермер

  Продам. Курчата- бройлери, каченя-
та, індик-бройлер, кури, гуси та корм. 
(099) 4649397; (098) 2473532; (063) 
3683647

  Продам. Терміново, хорошу корову 
та тільну телицю, віком 12 місяців. 
(067) 3901162

  Продам. Корову вік 9 років, рудої 
масті, ціна за домовленістю, с.Борохів, 
Ківерцівського р-ну. (066) 2712793, 
Ніна

  Продам. Курчат породистих, великих 
порід та кролів з великих порід. Мож-
ливий обмін на зерно. (097) 9753051

  Продам. Робочого коня, с.Баківці, 
Луцького р-ну. (050) 6846288; (068) 
0423215

  Продам. В'єтнамських поросят. 
(050) 6717365

Різне

 ПРОДАМ. ЦІЛІСНИЙ КОМПЛЕКС 
ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ДЕРЕВ'ЯНИХ ПІ-
ЛЕТ (БІОПАЛИВА). (050) 4958821

  Продам. Спальний гарнітур, корич-
невий: дві шафи, два ліжка, трюмо, 2 
приліжкові тумби, у хорошому стані. 
(097) 5954782

  Продам. Меблі б/в: м'яку частину (ди-
ван та два крісла), ліжко-тумба, 2 шт., 
комп'ютерний стіл. (050) 3783575

  Продам. Стінку, Польща, колір 
дуб, 1600грн. (0332) 760535; (050) 
7217818

  Продам. Обладнання для пекарні: 
піч, тістоміс, розстойка, форми для 
хліба, візки, борошнопросіювач, столи. 
Або здам в оренду. (050) 5461385

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

  Продам хлібопічку ORION OBM-27G 
потужність 650 Вт. 13 програм випічки, 
макс. розмір хлібця – 1 кг. LED-дисплей. 
Функція збереження температури 
готової випічки 60 хвилин. Ціна – 200 
грн. (097)827-33-79 (м. Луцьк).
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