
Нерухомість

Продам

  Трикімн.кв., вул.Коперніка, 
3/3-пов. цегл. буд., 78/57/13 кв.м, 
автономне опалення, камін, жилий 
стан, 450000грн., від власника, торг. 
(095) 5785390

  Продам. Трикімн.кв., просп.
Волі, 4, 4/4-пов. цегл. буд., 70 кв.м, 
2 балкони.  (067) 6979290; (067) 
3704718

  Продам. Піддубці, будинок, 
земельна ділянка 0.30га. (063) 
6836433

  15км від Луцька, будинок, житл.
площа 36 кв.м, льох, сарай, вода на 
подвір'ї (колонка), газ поруч, садок, 
земельна ділянка 0.35га. (093) 
6694113; (067) 8321294

  Великий Омеляник, будинок 
новозбудований, 115/60/25 кв.м, 3 
кімнати, є гараж, земельна ділянка 
0.05га, 200м від вул.Тарасова, ціна 
за домовленістю, від власника.  
(050) 9010229

  Коршів, центр села, будинок 72 
кв.м, 3 кімнати, є хлів, колодязь та 
місцевий догогін, сад, газ за 15м, 
ділянка 0.25га, родючий грунт та 
0.32га під забудову, суміжна, ціна 
за домовленістю. (096) 2438178; 
(096) 3148145

  На межі Боратина та Луцька, при-
ватизовану земельну ділянку під 
житлову забудову, 0.12га, асфаль-
тована дорога, світло, 57000грн. 
(099) 7777718

Продам дві земельні ділян-
ки по 25 сот. під забудову 
в с.Трилісці та с. Топільне 

Рожищенського р-ну Волин-
ської обл. Поряд комунікації, 

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

3320567

  Забороль, приватизовану зе-
мельну ділянку під забудову, 0.35га, 
асфальтований доїзд, 150м від 
дороги, біля лісу, 4км від Луцька. 
(050) 9569131

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

  Буяни, Луцького р-ну, земель-
ну ділянку 0.30га та невеликий 
дерев'яний шальований будинок, 
є світло, а води та газу нема, ціна 
за домовленістю. (099) 5428744; 
(066) 4213831

  Терміново на масиві Боратин, зе-
мельна ділянка 0.12га, за переїздом 
ліва сторона, торг. (050) 8874748

  Приватизовану, земельну ділян-
ку 0.15га, смт.Рокині, Луцького р-ну 
(р-н школи). (050) 1643407

  Гараж з підвалом поблизу ринку 
"Завокзальний, кооп."Ветеран", 
39000грн. (067) 4529687; (095) 
5417836

  Торговий павільйон у Ківерцях, 
16.8 кв.м, в центральному ряду 
ринку, 32500грн. (067) 4529687; 
(095) 5417836

Здам

  Здам. Кімнату 18 кв.м, в гуртожит-
ку пл.Воз'єднання, вмебльована, 
с/в та кухня спільна, не менше як 
на 6 місяців, передоплата. (099) 
2346237; (050) 3784041

  Подобово квартири у Луцьку: 
одно-, дво-, трикімн.кв., в центрі 
міста, з євроремонтом, побутова 
техніка, WI-FI, кабельне TV, недо-
рого. Надаються звітні документи. 
(066) 7288014; (097) 4965043

  Волинська державна обласна 
універсальна наукова бібліотека 
імені Олени Пчілки надасть в орен-
ду терміном на 3 роки 2 кімнати під 
офіс загальною площею 30,38 м2. 
Адреса бібліотеки: м. Луцьк, вул. 
Шопена, 11. Телефон для довідок: 
72-48-46, 72-20-36 з 9 до 17 год. 
(вихідні - субота, неділя).

В оренду виробничо-складські 
приміщення площею 100-1500 
кв.м. Бокси для ремонту авто-

мобілів. Зручне місце розташу-
вання, охорона, ціна від 5грн/

кв.м.  (050) 3782022

В оренду офісні, виробничі 
приміщення по вул.Запорізькій 

(р-н Теремно), площею від 20 
до 100 кв.м, опалення, зручна 
транспортна розв'язка, авто-
стоянка, цілодобова охорона. 
(066) 4963220; (067) 2804787

  Здам. Офісне приміщення р-н 
вул.Львівської, 400 кв.м, єврор-
монт, Інтернет, охорона, стоянка. 

Можна під фінансову установу або 
стоматполіклініку, на території є 
бокси для вантажнихї а/м. (050) 
5441989

В оренду склад 125кв.м. та при-
міщення під офіси у м.Луцьку 
по вул.Потебні поруч складу 

№3 "Делівері", після ремонту. Є 
автостоянка для усіх типів а/м. 
(0332) 260797; (050) 3397002

Послуги

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

Усунення засмічень, видалення 
жиру, бруду та нальоту. Гарантія 

якості. (050) 7360805; (096) 
4996132

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

  Встановлення OC Windows, 
розблокування комп'ютера, пакету 
програм, драйверів, оптимізація 
та налаштування роботи ПК. Під-
ключення до мережі Інтернет. Мож-
ливість виїзду до клієнта (на село), 
без вихідних. (095) 6697961

  Пам'ятники! Виготовлення, 
встановлення, оформлення. З 
мармурової крихти та натурально-
го каменю. Доставка безкоштовна. 
(095) 1285106; (098) 5022024; 
(099) 2620282, Луцьк, вул.Рівнен-
ська, 54/5, ПОГ "Меморіал-Груп"

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

розробка проекту, доставка, вста-
новлення - безкоштовно. (098) 

7239028; (099) 2783674, Луцьк, вул.
Винниченка, 14-а, кімн.16

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

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

Виготовляємо металеві та 
дерев'яні конструкції: дачні 

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

шиномонтажі, автомийки, міні-офі-
си, ангари та ін. Якість, надійність 
та вчасні терміни ГАРАНТУЄМО. 
(098) 9071417; (050) 6407504

Автомото

  Куплю. Автомобіль будь-який на 
волинській реєстрації. Можливі 
незначні пошкодження. (066) 
9262989

  Продам. Пежо-205 на запчасти-
ни, є все. (050) 7191335

  Продам. Трактори ЮМЗ-6, велика 
та мала кабіна. Плужок 5-ти кор-
пусний. До трактора МТЗ-80: КПП, 
двигун, циліндри; стріла до ЮМЗ-6 
"рачок"; трактор Т-150, двигун МАЗ; 
культиватор КПС4,2, стрілчастий. 
(099) 7359139; (098) 5169673

Пам’ятники. Виготовлення, 
встановлення, гарантія, роз-

строчка без переплати, догляд. м. 
Луцьк, вул. Б. Хмельницького, 34. 
(0332) 28-50-31; (0332) 28-72-28; 

(097) 323-90-75

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

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

(066) 8701542 

  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. Трактор Т-25. (050) 
1669111; (096) 1399028

  Продам. ЗІЛ-131 шасі, бортовий, 
кунг-майстерню. (063) 2562256

Будівництво

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

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

Французькі натяжні СТЕЛІ від 
класичних до ексклюзивних. 

Комбінація кольорів, фотодрук. 
Якісно.  (066) 5922882; (097) 

6808868

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

Блоки з ракушняку (Крим). 
Висока якість. Міцні, рівні, 

відбірні. Ціна від виробника. 
Доставка. (096) 8312304; 

(093) 3642483

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

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

3781732, (050)4380766

Продам. Щебінь різних фрак-
цій, відсів, пісок, цеглу червону, 
білу; чорнозем, торф. Можлива 

доставка. (050) 5299520

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. МЕТАЛОЧЕРЕПИ-
ЦЮ, ПРОФНАСТИЛ, "RUUKKI 
FINNERA", "SYPER KATEPAL", 
ПОВНА КОМПЛЕКТАЦІЯ ДАХУ. 
ЗАМІРИ ТА ДОСТАВКА БЕЗКО-
ШТОВНО. (096) 9035429; (096) 
8990250

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

  СВЕРДЛОВИНИ НА ВОДУ. ОБ-
СЛУГОВУВАННЯ. ПРИЯМКИ, НА-
СОСИ, ВОДА "ПІД КЛЮЧ". ЯКІСТЬ 
ГАРАНТУЮ. (095) 5755705

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

Продам. Блоки з ракушняку, 
20х20х40, без посередників, 

з доставкою. (095) 7169510; 
(097) 7660368

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

 ПРОДАМ. ПІНОБЛОКИ 
20Х30Х60, 12Х30Х60 ТА ШЛАКО-
БЛОКИ. МОЖЛИВА ДОСТАВКА. 
(067) 7282946; (099) 4451353

  Продам. Металочерепицю, ме-
талопрофіль, комплектуючі різних 
країн-виробників, широкий вибір, 
низькі ціни. Заміри, кошторис, 
доставка безкоштовна. (050) 
7015157; (068) 0274679

  Виготовлення та встановлення 
дерев'яних сходів з різних порід 
деревини, за індивідуальними 
замовленнями. Власне виробни-
цтво, заміри, помірні ціни. (099) 
9246770

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

  Виконуємо ремонтно-будівельні 
роботи: штукатурка, шпаклівка, 
плитка, гіпсокартон, стяжка, шпале-
ри, послуги сантехніка, електрика 
(096) 6566941

  ЗАЛИВАЄМО ТА ПРОЕКТУЄМО 
БЕТОННІ, МОНОЛІТНІ СХОДИ, 
ЧОРНОВІ БЕТОННІ СТЯЖКИ; 
УТЕПЛЕННЯ ГОРИЩ МІНВАТОЮ, 
ПІДШИВКА ЗВИСКІВ ТА ІНШЕ. 
(050) 7628395, РОМАН

  Ремонт від А до Я. Досвідчена 
бригада будівельників виконає всі 
види робіт: стяжка, штукатурка, 
шпаклівка, утеплення фасадів, 
гіпсокартон, плитка, сантехніка, 
вагонка. Досвід роботи більше 15 
років. (096) 7651617

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

  Ремонтно-будівельні роботи. 
(099) 0842831; (097) 9007181

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

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

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

Робота

Працівники на збір яблук, помі-
дорів, огірків, грибів, парники, 

теплиці, м'ясний цех, кухарі, 
ферми, будівельники, с/г робіт-
ники, догляд за садом, житло, 
харчування, візова підтримка 
надається, наявність закорд. 

паспорту. (099) 4456988; (068) 
0968845

 ПОТРІБНІ НА РОБОТУ У РЕС-
ТОРАН КУХАР ТА ОФІЦІАНТ, З 
ДОСВІДОМ РОБОТИ, СТАБІЛЬНА 
ЗАРОБІТНА ПЛАТА, Є РОЗВЕ-
ЗЕННЯ ПІСЛЯ РОБОТИ. (098) 
7708867; (066) 4056134

  Потрібні на роботу кухарі, адмі-
ністратор та офіціанти з досвідом 
роботи. (0332) 255298; (095) 
4580758

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

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

  На роботу потрібні: адміністра-
тори, офіціанти, кухарі, бармени, 
піцмайстри, суші-майстри, поміч-
ники барменів, кухарі-кондитери, 
прибиральниці-посудомийниці, 
водії з власним а/м (бус). (066) 
1244446

 НА РОБОТУ ПОТРІБНІ ОБВА-
ЛЮВАЛЬНИКИ ТА ЖИЛУВАЛЬНИ-
КИ М'ЯСА. (066) 9496977

  Робота: теплиці (помідори), 
ферми, м'ясокомбінати (різні 
спеціальності, з/п висока), с/г ро-
боти, збирання яблук, капусти, буді-
вельники різних спеціальностей, 
наявність закордонного паспорту, 
візова підтримка.  (050) 7325315; 
(096) 8708768

Візьму на роботу оббивника 
меблів, з досвідом роботи та 

швачку, оплата праці дуже ви-
сока. (050) 7010097

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

В охоронну фірму потрібні 
монтажники засобів охоронної 

пожежної сигналізації, освіта 
середня-спеціальна або вища 

технічна; інженери ПЦС, освіта 
базова вища або вища техніч-

на, бажано д/р. (0332) 789336

  На роботу потрібні: адміністра-
тори, офіціанти, кухарі, бармени, 
піцмайстри, суші-майстри, поміч-
ники барменів, кухарі-кондитери, 
прибиральниці-посудомийниці, 
водії з власним а/м (бус). (099) 
5055556

  Візьму на роботу водія-далеко-
бійника. Вимоги: досвід роботи у 
міжнародних перевезеннях, за-
кордонний паспорт, без шкідливих 
звичок. (050) 7191292

  Потрібна на роботу прибираль-
ниця. (050) 6221875

  Потрібен старший продавець 
та продавець у гастроном по вул.
Львівській або вул.Ветеранів. 
(099) 2122227

  Потрібні працівники для виго-
товлення дачних будинків, кіосків, 
магазинів, гаражів та ін. метало-
конструкцій. (050) 6407504; (098) 
9071417

  Надомна робота для всієї 
сім'ї (обробка 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"

Фермер

  Продам. Велику столову карто-
плю "Санте". (095) 4604112; (096) 
8905797

  Продам. Вулики "лежаки", б/в, в 
у хорошому стані, 160грн. (050) 
2649031, після 18.00; (067) 3321741

  Продам. Поросят породи 
"Ландрас" та "Червонобілопоясих", 
кнура-плідника; гусей породи 
"Холмогори". (066) 5603236; 
(097) 4878183

  Продам. Корову тільну. (050) 
6227227; (050) 8152177

Різне

  Продам. Стіл розкроювальний, 
1.5х1.5м, суцільна стільниця. 
(050) 2027430, Олена

  Продам. Книги російських та 
зарубіжних класиків. (050) 
7136205

Продаж СЕКОНД-ХЕНДУ, оптом. 
(050) 8440986; (097) 8041558

  Продам. Двоядерний комп'ютер 
та монітор "Samsung" 19", у від-
мінному стані. Atlon II X2 245 
(2x2.9), AsRock N68-S, DDR2 2048M, 
HDD 200Gb+80Gb. Можливий торг. 
(0332) 711994; (063) 2276525

  Продам. Пилосос миючий, 
б/в; диван 1.45х0.9м та 2 крісла 
100х90см, б/в, Білорусь; відео-
камеру "Панасонік NV-RX17EN"/ 
(050) 8234183

  Продам. Стінку "Волинь", у від-
мінному стані, ціна за домовле-
ністю; телевізори б/в, у хорошому 
стані. (095) 3656347, Катя; (050) 
8136007, Саша

  Продам. Обладнання для пекар-
ні: піч, тістоміс, розстойка, форми 
для хліба, візки, борошнопросі-
ювач, столи. Або здам в оренду. 
(050) 5461385

  Продам. Котел КЧМ-4, б/в, у 
хорошому стані. (050) 8066851

  Продам. Гараж ківерців-
ський, розбірний, без місця, 
розм.6.5х3.3м, метал 2мм, секція-
ми. Терміново, ціна за домовленіс-
тю. (095) 8222271; (050) 5544727

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 

  Продам зимову гуму Nokian 
195/60 R15 6-7 мм протектора. 
Ціна 800 грн за 4 шт. (066) 844 
71 08

Продам коляску 3 в 1 (люлька, 
літній варіант, автокрісло) 
1500грн. (068)1401785
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