
Здам в оренду склад 125кв.м. та 
приміщення під офіси, 30 кв.м, у 
м.Луцьку по вул.Потебні поруч 

складу №3 "Делівері", після ремон-
ту, є автостоянка для усіх типів а/м.
(0332) 260797; (050) 3397002

Здам в оренду магазин вул.Мєд-
вєдєва, поблизу ринку "Централь-

ний".(099) 3324642

Зніму

  Зніму. Одно або двокімн.кв.(067) 
3021203; (063) 6201867

Послуги

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

Вантажні перевезення по місту, 
області, Україні мікроавтобусом до 

4-х тон, об'єм вантажного відсіку 
9куб.м, ціна помірна, договірна. 

Куплю ручний авіаційний насос для 
прокачування палива; насос від 

"Кіровця" та ін. піч автономку від 
"Запорожця".(095) 7722505

  Надаємо послуги вантажника, підсо-
бника, різноробочого.(066) 6500951

  Виготовляємо гаражі будь-яких 
розмірів: металеві, оцинковані, з 
кольорового металопрофілю. Доставка 
та встановлення.(098) 9071417; (050) 
6407504

  Професійна відео та фотозйомка 
весіль. Формат Full HD. Деталі за 
телефоном. vk.com/nvstudioby (097) 
8096912; (050) 2059092

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

  Пам'ятники! Виготовлення, вста-
новлення, оформлення. З мармурової 
крихти та натурального каменю. 
Доставка безкоштовна.(095) 1285106; 
(098) 5022024; (099) 2620282, Луцьк, вул.
Рівненська, 54/5, ПОГ "Меморіал-Груп"

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

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

Вартість: Кухні від 1850грн/пог.м, 
шафи-купе від 1500грн/пог.м. Договір, 
гарантія. Виїзд дизайнера, розробка 

проекту, доставка, встановлення - без-
коштовно.(098) 7239028, Луцьк, вул.

Винниченка, 14-а, кімн.16

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

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

Здаємо на прокат костюми до свята 
осені в садочках та школах (є укра-

їнські костюми всі казкові герої, 
овочі та фрукти).(0332) 725027; 

(050) 6578701

Гарантія 3 роки.(067) 3021203; (063) 
6201867

 Автомото

  Куплю автомобіль будь-який, на 
волинській реєстрації.(066) 9262989; 
(066) 4404169

  Продам. БМВ-Е36 без документів на 
розбір, 8000грн. Диски до БМВ R15, 4шт., 
нові, оригінал, 800грн/шт; R16, 4шт., б/в 
з гумою, 500грн/шт.(050) 6857370

  Продам. Гуму зимову, фірми  "Falken" 
175/70, R14 та металеві диски до "Фіат-
Добло".(050) 3781534

  Комбайн зернозбиральний "Клас-
Компакт", жатка 2.2м 1980р., пригнаний 
серпень 2012р., 55000грн; картопле-
копачку, Польща, однорядна, 7000грн.
(098) 7791839; (098) 7078831

  Продам. Трактори ЮМЗ-6, велика та 
мала каніна. Плужок 5-ти корпусний. 
До трактора МТЗ-80: КПП, двигун, 
циліндри; стріла до ЮМЗ-6 "рачок"; 
ЗІЛ-130 1987р., комбікормовоз; трактор 
ЮМЗ-6 на запчастини.(099) 7359139; 
(098) 5169673

  Продам. Трактори Т-40 1991р., Т-25 
1988р.; ЮМЗ 1991р., МТЗ-80 1991, 
1994р.; гноєрозкидач ПРТ-7; КУН до МТЗ 
або ЮМЗ; картоплекопачка, запчастини: 
МАЗ, КамАЗ, ЮМЗ.(067) 3609149; (050) 
9936211

Комбайни зернозбиральні, карто-
плезбиральні, прес-підбирачі, карто-

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

  Виготовлення та ремонт автомобіль-
них тентів. Форма оплати будь-яка.
(050) 5441989; (099) 3151980

  Куплю неробочі акумулятори, дорого, 
можливий виїзд.(068) 9359909

Будівництво
  Бруківка вібропресована, виготов-

лення та професійне вкладання з ві-
бротрамбовкою. Низькі ціни, доставка. 
Цемент, щебінь, відсів.(099) 4937752; 
(093) 7165575

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

(050)4380766

  Продам. Вітряк для освітлення або 
обігріву будинку.(095) 8794029 

Продам будівельні блоки, 
блоки "рваний камінь", бруківка, 

залізобетонні огорожі. Висока 
якість, доставка. (050) 3780078, 

(098)0800078

  Продам. Блоки фундаментні б/в, по-
душки фундаментні, б/в, цеглу червону, 
нову та б/в, цеглу білу б/в, бетонні про-
гони.(098) 5252814

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

  Продам. Ракушняк 20х20х40.(095) 
5052234; (097) 0222985

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

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

  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. Пісок, щебінь різних фрак-
цій, цегла червона, біла,  відсів, чорно-
зем, глина, торфокрихта, з доставкою, 
м.Луцьк.(050) 5396261

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

чорнозем, торф. Можлива достав-
ка.(050) 5299520

Продам. Ковані гаражні ворота, 
вис.2.6м, шир.2.8м.(050) 6710453; 

(095) 5710553

  Продам. Сухі соснові дошки, 40, 50мм, 
рейку під покрівлю 40х50мм, рейку під 
підлогу 50х50мм, 900грн/куб.м. Достав-
ка безкоштовна.(095) 7893917

Кована брама від 3000грн. Кузня 
"Файна ковка". Каталог з цінами на 

сайті www.fayna-kovka.prom.ua(050) 
2962314; (097) 6139185

  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. ОБСЛУГО-
ВУВАННЯ. ПРИЯМКИ, НАСОСИ, ВОДА 
"ПІД КЛЮЧ". ЯКІСТЬ ГАРАНТУЮ.
(095) 5755705

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

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

  Виготовлення євродерев'яних вікон 
та балконних рам (зі склом, склопакета-
ми), обшивання вагонкою, якісно, недо-
рого.(095) 8975952; (096) 9690596

Блоки з ракушняку (Крим). Висока 
якість. Міцні, рівні, відбірні. Ціна 
від виробника. Доставка.(096) 

8312304; (093) 3642483

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

кольору, Білорусь, м.Мінськ, з до-
ставкою.(03366) 93818 (Ратно); 

(097) 7171691; (099) 3627425

Французькі натяжні СТЕЛІ. Якісно. 
(066) 5922882; (097) 6808868

 ПРОДАМ. ПІНОБЛОКИ 20Х30Х60, 
12Х30Х60 ТА ШЛАКОБЛОКИ. МОЖ-
ЛИВА ДОСТАВКА.(067) 7282946; 
(099) 4451353

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

  Ремонтно-покрівельні роботи 
різної складності: утеплення мансард, 
встановлення водостічних систем 
підшивання підсофітів. Доставка, 
встановлення, заміри.(066) 7995756; 
(096) 1466229

  Бригада покрівельників криє, 
ремонтує, перекриває дахи м'якої 
крівлі, євроруберойдом. Квартири, 
балкони, магазини, гаражі, дачі, склади. 
Доставка. Гарантія. Документи, сервісне 
обслуговування.(063) 6151301; (099) 
5633807; (050) 7186871

 Шліфування паркету, підлоги, 
вкладання паркету, ламінату, монтаж 
плінтусів.(0332) 704370; (097) 5587142

  Виконую всі види сантехнічних робіт.
(099) 0052519; (063) 8410386

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

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

  Виконуємо рентно-будівельні роботи; 
шпаклюємо стелі та стіни, лицювання 
плиткою, штукатурні роботи, клеємо 
шпалери, гіпсокартон різної складності, 
декоративні штукатурки, обшиваємо 
вагонкою, вкладання підлоги, ламінат, 
паркетна дошка.(0332) 299602; (066) 
7549017

Робота

РОБОТА Фермерське господарство 
с.Острожець (20км від Луцька) 

запрошує бажаючих на сільсько-
господарські роботи по збиранню 
овочів, оплата 10грн/година, про-

живання та харчування безкоштов-
ні.(099) 7366720; (067) 3611388; 

(099) 7366710 

  Візьму на роботу в кафе: кухаря та му-
зиканта.(0332) 255596; (063) 0719190

  Візьму на роботу торгових агентів з 
власним а/м.(095) 1518031

  Робота: теплиці (помідори), ферми, 
м'ясокомбінати (різні спеціальності, 
з/п висока), с/г роботи, збирання 
яблук, капусти, будівельники різних 
спеціальностей, наявність закордонно-
го паспорту, візова підтримка. (050) 
7325315; (096) 8708768

 Фірма шукає вантажників. Графік ро-
боти тиждень-через тиждень, 1800грн.
(050) 7251341

  На роботу: адміністратори, офіці-
анти, кухарі, бармени, піцмайстри, 
суші-майстри, помічники барменів, 
кухарі-кондитери, прибиральниці-по-
судомийниці, водії з власним а/м (бус).
(095) 6551001

  На роботу потрібні: адміністратори, 
офіціанти, кухарі, бармени, піцмайстри, 
суші-майстри, помічники барменів, 
кухарі-кондитери, прибиральниці-по-
судомийниці, водії з власним а/м (бус).
(066) 1244446

  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); (099) 3469381

  Потрібні: адміністратори, офіці-
анти, кухарі, бармени, піцмайстри, 
суші-майстри, помічники барменів, 
кухарі-кондитери, прибиральниці-по-
судомийниці, водії з власним а/м (бус).
(099) 7522226

Працівники на збір яблук, помі-
дорів, огірків, грибів, парники, те-
плиці, м'ясний цех, кухарі, ферми, 

будівельники, с/г робітники, догляд 
за садом, житло, харчування, візо-
ва підтримка надається, наявність 
закорд. паспорту.(099) 4456988; 

(068) 0968845

  Потрібні на роботу торгові агенти з 
продажу продуктової групи товарів, з/п 
від 4000грн.(096) 3054775

  Потрібні експедитори-вантажники, 
продуктова група товарів, з/п від 
2000грн.(063) 9900444

  На роботу потрібні: адміністратори, 
офіціанти, кухарі, бармени, піцмайстри, 
суші-майстри, помічники барменів, 
кухарі-кондитери, прибиральниці-по-
судомийниці, водії з власним а/м (бус).
(099) 5055556

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

  Візьму на роботу експедитора для 
поїздок по регіону, з/п 1800грн + від-
рядні + проживання.(099) 4806347; 
(096) 7968366

  ВІЗЬМУ НА РОБОТУ ВОДІЯ З ВЛАС-
НИМ ЛЕГКОВИМ А/М ДЛЯ ПОЇЗДОК 
ПО РЕГІОНАХ, РОЗХІД ПАЛИВА ДО 
7Л, З/П ВІД 4000ГРН + ВІДРЯДНІ.
(099) 4806347

  Візьму на роботу комунікабельну 
людину, для роботи з клієнтами, з/п від 
2000 до 3000грн.(099) 4806347; (096) 
7968366

  Потрібні на роботу кухарі, покоївка.
(0332) 255298

  Потрібен на роботу кондитер-тех-
нолог, бажано з досвідом роботи 3-5 
років, з/п за домовленістю.(093) 
8124356, Вадим

 НАЙМУ НА РОБОТУ ПРОДАВЦЯ 
ПРОМИСЛОВОЇ ГРУПИ ТОВАРІВ НА 
РИНКУ "ЗАВОКЗАЛЬНИЙ".(095) 
1217646

  На постійну роботу потрібен слюсар 
на виробництво металевих дверей 
(можлива часткова зайнятість у суботу-
неділю), з/п від 2500грн.(099) 3667020

  Потрібен на постійну роботу зварю-
вальник (можлива часткова зайнятість у 
суботу-неділю), з/п від 5000грн.(099) 
3667020

  Потрібен на постійну роботу по-
мічник наклеювача ПВХ-плівки на 
МДФ-плиту, з/п за домовленістю.
(099) 3667020

  Потрібен на постійну роботу накле-
ювач ПВХ-плівки на МДФ-плиту, з/п від 
2500грн.(099) 3667020

  Потрібен вантажник, на постійну 
роботу.(099) 3667020

Візьму на роботу оббивника ме-
блів, з досвідом роботи та швачку, 
оплата праці дуже висока.(050) 

7010097

  Надомна робота для всієї сім'ї (об-
робка кореспонденції), 2500грн/місяць. 
Деталі поштою. Вкладіть підписаний 
конверт на адр. або на e-mail: novaship@
list.ru.(096) 0273881,87502, Маріуполь 
Донецької обл., а/я 2075 "Новация"

  Візьмемо на роботу столяра, пило-
рамника (можливе навчання, є житло).
(0332) 294869; (050) 2532239

  Потрібен офіс-менеджер у село 
Маяки (5км від Луцька). Вимоги: знання 
англійської мови, в/о, бажано досвід 
роботи + 2-га іноземна мова.(0332) 
292805

 НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ У БАР 
ПОТРІБНІ: БАРМЕН, ОФІЦІАНТ, ШЕФ-
КУХАР, ПОСУДОМИЙНИЦЯ.(098) 
5814664

Фермер

  Продам. Коня 9 років, каштанової 
масті; корову чорно-рябу, 6 років, 
жирне молоко, недорого, с.Сирники.
(099) 2812687

  Продам. Картоплю дрібну, на корм.
(093) 6307637

  Продам. Саджанці голландської ма-
лини, сортові, можлива гуртова партія.
(0332) 757593; (067) 3329246

  Продам. Поросят в'єтнамських, 
гібридів дикого кабана, великої білої. 
Можливий обмін на фуражне зерно, 
картоплю, моркву, буряк, тощо. Про-
дам гній без хімії. Куплю прострочені 
продукти харчування.(050) 3398560; 
(093) 4455931

  Продам. Поросних свиноматок, 50шт, 
бажано оптом, порода Велика біла, 
Ландрас, або обміняю на фуражне зер-
но, відходи від перебирання картоплі, 
моркви, буряка, капусти, тощо.(050) 
3398560; (093) 4455931

  Продам. Тільну телицю та корову, 
ціна за домовленістю.(066) 3905461; 
(097) 6554912

  Продам. Цуценят німецької вівчарки, 
вік 2 місяці, порода чиста, робоча, 
постійно в контакті з людьми, 900грн, 
можливий торг.(099) 3384882, Ігор

  Продам. Молоду тільну корову, про-
дам козла племінного.(067) 7275685

Віддамо у добрі руки сибірську кішеч-
ку. У неї дуже добрий характер, ніколи 
не царапається, не набридлива, проте 
так склалися обставини, що не маємо 
можливості доглядати тваринку на-

лежним чином. (063) 4847367

  Продам. Цуценя англійського бульдо-
га, хлопчик, 4 місяці.(095) 3161400

 ПРОДАМ. СОБАКУ ЗАХІДНОСИ-
БІРСЬКОЇ-ЛАЙКИ (СУКА), РОБОЧА, 3 
РОКИ, ДОКУМЕНТИ ФМСУ, ПРАЦЮЄ 
ПО КАБАНУ, КУНИЦІ.(095) 8936619; 
(097) 5061452

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

  Куплю. Яблука, груші, зимово-осінні, 
рвані, а також горіхи нелущені.(095) 
8711312, Олександр

  КУПЛЮ. Картоплю сортову.(095) 
6282680; (093) 1561181

Різні

  Продам. Ємкості 3, 4, 10 куб.м.; 
радіатори чавунні, нові, євростандарт.
(0332) 704370; (097) 5587142

  Продам. Сукню весільну, розм.48, 
кремову, сезон 2012р.(066) 0445699

  Продам. М'який куточок, синій, у 
хорошому стані, 280х175см.(066) 
9429930

  Продам. Коляску зимово-літню, роже-
ву, б/в 5 місяців.(066) 9429930

Продаж секонд-хенду, оптом.
(050) 8440986; (097) 8041558

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 б/в побутову техніку з Ні-
меччини: холодильники, морозиль-

ники, морозильні вітрини (450л, 
550л, 650л), пральні та посудомийні 

машини, електроплити, мікро-
хвильові печі, телевізори, музичні 

центри, велосипеди, стінку в зал 
та прихожу, м’яку частину, та інше. 
(093) 2086941, (095)4958513, 

(097)9265664 (з 9 до18:00)

Чемпіон світу з боксу 
Володимир Кличко 

спростував чутки про те, 
що скоро одружується на 
Хайден Панеттьєрі. Про 
це він заявив, коменту-
ючи розмови американ-
ської актриси про весілля, 
повідомляє «МК». 

«Що ти, яке весілля? 
Поки ми нічого не на-
мічали», — здивувався 
Кличко.

Так він відреагував на 
запитання журналістів 
щодо заяв Панеттьєрі, яка 
два тижні тому в одному 
з ток-шоу оголосила про 
заручини зі знаменитим 
боксером. 

«Я, звичайно, не кажу 
про те, що ніколи не одру-
жусь, але всьому свій час, 
поспішати тут не варто, 
правда?» — закрив тему 
Володимир. 

Як раніше повідомля-
лося, чутки про швид-
ке весілля Володимира і 
Хайден з’явилися після 
того, як акторка показала 
каблучку з діамантом від 
Володимира. 

З’ясувалося, що ди-
зайн 6-каратного персня 
Хайден розробила сама 
у співпраці з німецькою 
фірмою Montblanc. Голлі-
вудські ювеліри «на око» 
оцінили його вартість у 
700 тисяч доларів. 

Це розкішний пер-
стень із комбінованого 
рожевого і білого золота. 
Центральний алмаз на 
ньому — смарагдового 
огранювання, діаметр ка-
меня — 12 міліметрів. 
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Онищенко 
з’їв у Києві 
пиріжків 
і салату 
на 1,5 тис. грн 

Минулого тижня го-
ловний санітарний 

лікар РФ Геннадій Они-
щенко, що прославився 
заборонами українсько-
го сала, сиру та шокола-
ду, приїжджав у Київ на 
робочу нараду з питань 
прав споживачів, де пив 
багато чаю. А потому в 
одному з найдорожчих 
столичних ресторанів по-
обідав на суму до 1,5 тис. 
грн. Там він їв пиріжки з 
капустою, салат і рибу. 

Посадовець зізнався, 
що шоколаду зовсім не 
їсть, «Київський торт» 
гостинцем не вважає і за-
галом дуже вибагливий 
до їжі. 

Володимир 
Кличко 
спростував 
чутки про своє 
весілля 

Сильні 
світу


