
Усунення засмічень, видалення жиру, 
бруду та нальоту. Гарантія якості. (050) 

7360805; (096) 4996132

Супутникове телебачення. Продаж, 
гарантія, сервісне обслуговування. 

Послуги електрика. Продаж, монтаж 
кондиціонерів. (0332) 285556; (066) 
1980828, Луцьк, вул.Рівненська, 54/5, 

ПОГ "Меморіал-Груп"

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

Пам’ятники. Виготовлення, встановлен-
ня, гарантія, розстрочка без переплати, 
догляд. м. Луцьк, вул. Б. Хмельницького, 

34. (0332) 28-50-31; (0332) 28-72-28; 
(097) 323-90-75

Автомото
  Продам. ВАЗ-21099 2006р., пробіг 

68000км, 1.5л, бензин, не був в ДТП, 
38300грн, від власника. (099) 1500477; 
(093) 6110001

  Причепи до легкових а/м та мотоблоків, 
за ціною заводу-виробника. (093) 
0160089; (093) 7086595

 ПРОДАМ. ОПЕЛЬ-КАДЕТ 1985Р., 
ЧЕРВОНИЙ, Ц/З, 15200ГРН. (066) 
9489938; (097) 3017755

  Продам. Трактори Т-25 1983р., у хорошо-
му стані, з Польщі.  (067) 3610506; (067) 
2862999

Комбайни зернозбиральні, картоплез-
биральні, прес-підбирачі, картоплеко-

пачки, трактори, косарки та інша техніка. 
(067) 3910253; (066) 8701542 

  Продам. Зернозбиральний комбайн СК-5 
"Нива". (096) 4145664; (098) 0843837

  Продам. Прес-підбирач "Клаас-Мар-
кант-40" до Т-25 або "китайців", можна на 
запчастини. (050) 8689374; (098) 6474580

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

Преспідбирачі, комбайни зернозби-
ральні та ін. с/г техніку та запчастини. 

Асортимент товару на сайті: www.
fermeragro.com.ua. (0332) 767912 

(Луцьк); (066) 3542104; (066) 5281360

  КУПЛЮ РІДНУ ГУМУ ДО А/М ЛУАЗ 
ТА ЗАПЧАСТИНИ ДО НЬОГО НОВІ АБО 
З НЕВЕЛИКИМ ПРОБІГОМ. (095) 
4411499

Будівництво
 ПРОДАМ. МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЮ, 

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

  Продам. Камінь будь-якого типу. (050) 
9053159

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

Продам. Лист оцинкований, плоский, 
рифлений, від 30грн/кв.м, Метало-

черепиця, металопрофіль та метало-
профіль двосторонній кольоровий, 
Польща, Німеччина, від 40грн/кв.м. 

Мінвата "Роквул", гуртові ціни. (067) 
3344873; (050) 7249777; (097) 9143605

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

Продам. Щебінь різних фракцій, 
відсів, пісок, цеглу червону, білу; 

чорнозем, торф. Можлива доставка. 
(050) 5299520

  Продам. Металочерепицю, металопро-
філь, комплектуючі різних країн-вироб-
ників, широкий вибір, низькі ціни. Заміри, 
кошторис, доставка безкоштовна. (050) 
7015157; (068) 0274679

  Продам. Цеглу червону та білу, пісок, ще-
бінь, відсів, керамзит, торфобрикет, дрова, 
торфокрихту, чорнозем. Вивіз будівельно-
го сміття. (095) 5355663; (097) 7516430

 ПРОДАМ. ПІНОБЛОКИ 20Х30Х60, 
12Х30Х60 ТА ШЛАКОБЛОКИ. МОЖЛИВА 
ДОСТАВКА. (067) 7282946

ПІНОБЛОКИ ТА ГАЗОБЛОКИ ви-
робник: Білорусь, Обухів, Бровари; 
цегла жовто-піщаного та червоного 

кольору, Білорусь, м.Мінськ, з достав-
кою. (03366) 93818 (Ратно); (097) 

7171691; (099) 3627425

  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

  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 крупнозернис-
тий, щебінь різних фракцій, відсів, цеглу, 
доставка. Вивезу сміття. (050) 9049130; 
(063) 4117874; (097) 5590422

Французькі натяжні СТЕЛІ. Якісно.  
(0332) 269182; (066) 5922882; (097) 

6808868

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

(050) 2962314; (097) 6139185

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

  Бригада виконує: фасадні, ремонтно-
покрівельні та бетонні роботи. Якісно. 
(096) 6549128

Виготовлення бетонних, гвинтових та 
маршових сходів. (050) 7137464

  Дахи - євроруберойд: ремонт, перекрит-
тя квартир, балконів, будинків, гаражів, 
магазинів, дач, складів. Металочерепиця, 
металопрофіль, шифер, ондулін. Доставка, 
монтаж. Ринви, козирки, підвіконня. 
(066) 4401148; (096) 7685558

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

  Виготовлення та встановлення 
дерев'яних сходів з різних порід деревини, 
за індивідуальними замовленнями. Власне 
виробництво, заміри, помірні ціни. (099) 
9246770, www.lioksa-mebli.at.ua

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

(050)4380766

  Ремонт дахів та козирків над балконами 
євроруберойдом. Виконуємо перекриття 
багатоповерхівок, квартир, магазинів, 
гаражів, складів, вагончиків, дач. Куплю 
смолу та євроруберойд. (050) 5373648, 
Сергій; (067) 3043468, Олександр

Робота

Працівники на збір вишень, малини, 
яблук, помідорів, огірків, грибів, 

парники, теплиці, м'ясний цех, 
кухарі, пластикові вікна, столяри, 

будівельники, житло, харчування, ві-
зова підтримка надається, наявність 

закорд. паспорту. (066) 6294328; 
(068) 0968845

  Візьму на роботу різноробочих а також 
майстрів-сантехніків для монтажу опален-
ня та ремонту водогрійних бойлерів, газо-
вих колонок та котлів. (0332) 718090; 
(097) 1406715

  Для торгівлі промисловими товарами 
на ринку "Завокзальний" (Варшавському), 
потрібен продавець, з/п за домовленістю. 
(0332) 780389; (050) 7191085

  У магазин косметики, парфумерії, по-
бутової хімії потрібен комплектувальник 
товарів. (0332) 772901; (050) 3869562

  Потрібен у перукарню "Де-Жавю" май-
стер жіночого залу.  (050) 4384845

  Потрібен продавець в меблевий ряд, 
ринок "Завокзальний". (050) 2651860; 
(067) 1903432

  На роботу потрібні кухарі та помічники 
кухаря. (050) 9679066

  Запрошуємо в команду молодих і ам-
бітних офіціантів, барменів, піц-майстрів, 
кухарів, сушистів, техпрацівників. (066) 
3414241, 10.00-18.00

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

  Працевлаштування за кордоном, робочі 
запрошення (6 місяців, рік), Інтернет реє-
страція, анкети, страховки. Вакансії у Поль-
щі: будівельники, зварювальники, 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

  На роботу потрібні різноробочі у цех та 
обвалювальники м'яса. (0332) 794949

  Візьму на роботу автокранівника, з/п 
за домовленістю. (067) 3320675; (097) 
4885445

  Візьму на роботу: водія для міжнародних 
перевезень, кат.Е, зварювальника та слю-
саря по ремонту вантажних а/м. (067) 
3320506; (095) 8824607

В нічний клуб "Опера" потрібні: офіці-
анти, бармени та охоронці з досвідом 

роботи. (099) 4350850

  Потрібні на роботу водії-дальнобійники. 
(050) 5524607; (096) 4425800

  На роботу потрібні рамники на стрічко-
ву пилораму та різноробочі, оплата висо-
ка. (097) 7348322; (066) 6035886

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

  Робота: теплиці огірки, помідори), 
ферми, м'ясокомбінати, птахоферми, с/г 
роботи, збирання вишні, малини, яблук, 
будівельники різних спеціальностей, 
наявність закордонного паспорту, візова 
підтримка (шенгенські, робочі). (050) 
7325315; (096) 8708768

  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, піцмайстрів, 
прибиральниць-посудомийниць, кухаря-
кондитера, водіїв з власним а/м (бус). 
(099) 7522226

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

 ПОТРІБНІ НА РОБОТУ В КАФЕ: БАР-
МЕН, ОФІЦІАНТ, КУХАР, ПРИБИРАЛЬ-
НИЦЯ, З БАЖАННЯМ ПРАЦЮВАТИ 
У ДРУЖНЬОМУ КОЛЕКТИВІ. (095) 
4206518

 НАЙМУ ВОДІЇВ КАТ.Д, ДЛЯ МІЖНА-
РОДНИХ ТУРИСТИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ, 
З ДОСВІДОМ РОБОТИ, ЗАКОРДОННИЙ 
ПАСПОРТ ОБОВ'ЯЗКОВО, БАЖАНО 
ВІЗА. (050) 2661912

  В ковбасний цех потрібні: прибираль-
ниці, в'язальниці ковбасних виробів, 
жилувальник м'яса, обвалювальники 
м'яса, водій, зав.виробництва, коптильник 
ковбасних виробів, технолог, вантажник 
(праця в ночі). (0332) 719069

  Потрібен продавець в гастроном р-н 
залізн.вокзалу або р-н вул.Львівської. 
(099)  7770302; (050) 2585958

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

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

  Найму на роботу офіціанта та бармена. 
(050) 9201322

  На швейне виробництво потрібен роз-
крійник для роботи на стрічковій машині. 
(095) 4611031

  Потрібні працівники на автомийку, ба-
жано з досвідом роботи. (066) 0527683; 
(050) 6503695

  Вихователь з великим досвідом роботи 
шукає роботу няні. (095) 3682775

  Візьму на роботу дизайнера гардин та 
швачку на гардини. (066) 1431179

  Візьму на роботу продавця-консультан-
та у салон-магазин (шпалери, поліуретан, 
декоративна штукатурка, гардини). (066) 
1431179

  Запрошуємо на роботу директора 
свинокомплексу, зоотехніків, трактористів, 
механізаторів, агрономів, різноробочих. 
(0332) 210254

 Шукаю роботу водія, є власний а/м 
"Мерседес-Віто", 7 пасажирських місць. 
Можливі разові поїздки. (095) 5228182

Фермер
  КУПЛЮ картоплю сортів "Бєла Роса", 

"Слов'янка". (095) 6282680; (093) 1561181

  Продам. Корову молоду, дійну, тільну 
третім телям. (0332) 707294; (095) 
4958124

  Продам. Козу дійну з козенятами; 150кг 
часнику. (067) 4783142

  Віддам пухнасте, симпатичне цуценя, 
буде маленьким дзвоником у вашому домі,  
дівчинку, в добрі руки. (050) 6722408

  Продам. Поросят в'єтнамських, гібридів 
дикого кабана, великої білої; модого 
в'єтнамського кнура. Можливий обмін 
на фуражне зерно. Продам гній без хімії. 
(050) 3398560; (093) 4455931

Різне
  Продам. Стінку дитячу "Малгося", 

б/в; шафу кутову 60х60см, 400грн; 
комп'ютерний стіл 1.20, 300грн, пенал (60), 
200грн. (050) 5539523

  Продам. Новий комп'ютер. (067) 
8650504

  Продам. Швейну машинку "Мальва", 
ножну з тумбою, у хорошому стані, 400грн. 
(050) 2103932

Продам. Ванну сталеву "Контеса", ел/
водонагрівач "Гарантерм-Піонер-80", 

нові та б/в конвектори газові, у 
хорошому стані. Терміново, недорого. 

(066) 1184144

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

  Куплю січкарню (соломорізку), б/в, 
500грн; бурякорізку, автоклав для 
концервування, радянського в-ва, млин 
для зерна; ел/двигуни різної потужеості, 
у хорошому стані, нові чавунні радіатори 
опалення. (0332) 780898; (050) 5451245

Купуємо стружку кольорових металів: 
мідь, алюміній, бронзу, латунь, свинець, 

н/ж; акумулятори, можливий демон-
таж, 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 

 (0332) 285361; (063) 5993185; (095) 
0377091

Продам коляску 3 в 1 (люлька, 
літній варіант, автокрісло) 1500грн. 

(068)1401785

  Продам хлібопічку ORION OBM-27G по-
тужність 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).

74-річний нардеп Партії 
регіонів В’ячеслав Бо-

гуслаєв днями довів, що має 
порох у порохівницях. Його 
спіймали в Москві на песто-
щах із молодою коханкою в 
одному з нічних клубів. 

Доктор технічних наук, 
професор, член правління 
Українського фонду куль-
тури, Герой України, прези-
дент «Мотор Січі» В’ячеслав 
Богуслаєв на людях обіймав 
дівчину. Фото, зроблене 
журналістами, досить про-
мовисте. 

Подейкують, на старість 
років народний депутат із 
головою поринув у плот-
ські втіхи. Чоловік частень-
ко змінює юних подружок, 
проте досі йому вдавалося 
уникати скандальної сла-

ви. Всі провокативні фото з 
красунями у нічних клубах 
із легкої руки президента 
«Мотор Січі» видаляли за 
відповідну винагороду. 

Ймовірно, цього разу 
народний депутат комусь 
не вгодив і остаточно зруй-
нував собі репутацію. Адже 
Богуслаєв одружений на 
67-річній Олені Серафимів-
ні Богуслаєвій і в немолодої 
пари є 35-річний син Олек-
сандр. 

Як дізналися журналіс-
ти, дівчину, з якою застука-
ли регіонала, звуть Олена 
Неборачко. Їй начебто 21, і 
вона з Запоріжжя. Що ціка-
во, за іронією долі В’ячеслав 
Богуслаєв є членом Нацради 
з питань благодійності «Зі-
грій любов’ю дитину». 

Прем’єр-міністр Микола 
Азаров, його дружина Люд-
мила та син Олексій разом 
із ще сімома особами є 
членами дачного коопера-
тиву «Чехово», що на мисі 
Чехова у смт. Санаторне 
поблизу Фороса. Про це 
пише Євген Гаркуша на сай-
ті «Центру журналістських 
розслідувань». 

Кооператив «Чехово» 
був заснований у 2003 році. 
Тоді серед восьми його за-
сновників був Олексій Аза-
ров. А в листопаді 2006 року 
до нього приєдналися бать-
ки — Микола Янович і Люд-
мила Миколаївна. Десять 
членів кооперативу отрима-
ли у приватну власність без-
коштовно по 10 соток землі. 

Згідно з кадастровою 
картою, загальна площа 
«Чехово» становить 1,37 га. 
Територія кооперативу ре-
тельно охороняється. Мис 
Чехова перекритий парка-
нами до самого моря. У се-
лищній раді пояснили, що 
загородили берегову смугу, 
бо там небезпечна зсувна 
зона, купання заборонено. 

За даними видання, на 
території кооперативу побу-
довано понад 10 елітних ко-
теджів. Усі вони — за одним 

великим парканом. 
Окрім Азарових, члена-

ми кооперативу «Чехово» 
також є позафракційний на-
родний депутат Віктор Тим-
ошенко, який до 2008 року 
очолював Управління орга-
нізації роботи з великими 
платниками податків ДПАУ; 
член партії Наталії Королев-
ської «Україна — Вперед!» 
столичний підприємець 
Сергій Смирний; фінансо-
вий директор корпорації 
«КІНТО» Надія Радзієвська; 
бізнесвумен із Києва Галина 
Садова (директор коопера-
тиву «Чехово»); житель Ір-
пеня Олександр Ксенофон-
тов — співзасновник безлічі 
фірм, які пов’язують із ко-
лишнім генпрокурором 
Святославом Піскуном (зо-
крема, очолював ТОВ «Дон 
Бріонії», засноване Світла-
ною Піскун). 

У кооперативі також 
значаться киянин Валентин 
Демчук і мешканець Київ-
ської області Севастян Сіль-
чук. 

Трохи далі від моря на 
цьому ж мисі розміщений 
ще один масив особня-
ків, серед яких є дача екс-
прокурора Святослава Піс-
куна. 
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Сімейство Азарових є 
членом елітного дачного 
кооперативу в Криму 
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любов’ю» дитину 


