
Нерухомість

Продам

  Двокімн.кв., в центрі Луцька, 2/2-
пов. цегл. буд., заг.пл.38кв.м., кімнати 
роздільні, високі стелі, 2 балкони, 
ціна за домовленістю. (068) 
1406344; (050) 6045467

  Трикімн.кв., р-н ЛПЗ, 5/5-пов. цегл. 
буд., 61.7 кв.м, 2 балкони, є підвал. 
(093) 7394992

  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

  Продам. Піддубці, будинок, земель-
на ділянка 0.30га. (063) 6836433

 Масив Гаївка, незавершений 
будинок, цегляний, накритий метало-
черепицею, є мансардні вікна, 1.5 
поверхи, 5 кімнат, гараж, 2 санвузли, 
ділянка 0.145га, є світло, газ на 
ділянці, твердий доїзд, освітлення, 
500м від лісу. (0332) 738190; (066) 
3143239

  Коршів, центр села, будинок 72 
кв.м, 3 кімнати, є хлів, криниця та 
місцевий водогін, 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 жит-
лову забудову, 0.12га,  асфальтована 
дорога, світло, 57000грн. (099) 
7777718

  Гаразджа, приватизовані земельні 
ділянки під забудову 0.12га, новобу-
дови і 0.08га, комунікації на ділянці. 
(050) 8885767; (097) 5150913

  Рованці, дві земельні ділянки по 
0.165га, суміжні, разом 0.33га, ціна за 
домовленістю. (050) 6710467

  Боголюби, дві земельні ділянки 
по 0.11га, з документами. Терміново. 
(095) 1854343

 Масив Промінь, земельну ділянку 
0.06га. (050) 6107455; (050) 5404993

  Продам. Або здам в оренду 
торгівельний павільйон ТЦ "Пасаж". 
(095) 0364636

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

  Продам. Бутік 12 кв.м, у хорошому 
місці, висока стеля, кладовка, при-
мірочна, м.Рівне, речовий ринок, вул.
Замкова. (067) 9119336

КУПЛЮ

  Однокімн.кв., в м.Луцьку, не мало-
сімейку. (066) 9498172

Здам

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

  Візьму на квартиру дівчину на 
підселення. Здам в оренду гараж в 
р-ні м'ясокомбінату м.Луцьк. (097) 
1700167; (068) 1918064

В оренду виробничо-складські 
приміщення площею 100-1500 

кв.м. Бокси для ремонту автомо-
білів. Зручне місце розташуван-
ня, охорона, ціна від 5грн/кв.м.  

(050) 3782022

  Здам. Офісне приміщення р-н вул.
Львівської, 400 кв.м, єврормонт, 
Інтернет, охорона, стоянка. Можна 
під фінансову установу або стомат-
поліклініку, на території є бокси для 
вантажнихї а/м. (050) 5441989

В оренду  офісні приміщення, у 
м.Луцьку по вул.Потебні поруч 

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

3397002

  Здам. Складське приміщення 
в оренду, 60 кв.м, поблизу ринку 
"Завокзальний".  Здам в оренду 
земельну ділянку вул.Лідавська, для 
комерційного використання. (050) 
1725868

В оренду офісні, виробничі 
приміщення 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) 2804787

Послуги

Супутникове телебачення. Продаж, 
гарантія, сервісне обслуговуван-
ня. Послуги електрика. Продаж, 
монтаж кондиціонерів. (0332) 

285556; (066) 1980828

  Встановлення OC Windows, роз-
блокування комп'ютера, пакету 
програм, драйверів, оптимізація та 
налаштування роботи ПК. Підключен-
ня до мережі Інтернет. Можливість 
виїзду до клієнта (на село), без ви-
хідних. (095) 6697961

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

Кредити до 8 000грн без довідки 
про доходи. Безкоштовне і швид-
ке 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

  Ремонт побутових холодильників, 
морозильних камер, імпортних, ві-
тчизняних, заміна компресорів, тер-
мостатів, заправка фреоном, виклик 
майстра платний. (050) 6313413

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

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"

  Вантажні перевезення а/м "Мерсе-
дес-Спринтер-412". Можливі разові 
поїздки по м.Луцьку. (050) 5444524

Виїзд за межі міста. (099) 
2054070; (093) 5547606

Здаємо на прокат костюми до 
Нового року в садочках та шко-
лах (є українські костюми та всі 
казкові герої), на дорослих Дід 
Мороз та Снігуронька. (0332) 

725027; (050) 6578701

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

магазини, кіоски, павільйони, 
гаражі, автонавіси, шиномонтажі, 

автомийки, міні-офіси, ангари та ін. 
Якість, надійність та вчасні терміни 

ГАРАНТУЄМО. (098) 9071417; 
(050) 6407504

Автомото

  Куплю. Автомобіль будь-який на 
волинській реєстрації. Можливий 
дрібний ремонт. (066) 9262989; 
(066) 4404169 

  Куплю. Москвич-АЗЛК люкс, у 
відмінному стані, розгляну інші варі-
анти. (099) 7185549, Валерій

  Продам. Запчастини, аксесуари до 
китайських та японських скутерів, 
ремонт, діагностика. Луцьк, р-к 
"Завокзальний", ТЦ Пасаж, маг. 
"Самурайчик". (0332) 794919; (095) 
0364636; (063) 8511500

  Продам. Недорого у хорошому 
стані, а/м Фіат-125 1976р.  (066) 
7343317, Ярослав

  Продам. Форд-Сієрра 1987р., 2.0л, 
бензин, хетчбек, білий колір. (050) 
9515368

  Продам. Трактор Т-25, у м.Луцьку. 
(050) 1669111

  Продам. Трактори ЮМЗ-6, велика 
та мала кабіна, трактор Т-150, двигун 
МАЗ-6. Плужок 5-ти корпусний. До 
трактора МТЗ-80: КПП, двигун, голо-
вка, циліндри; стріла до ЮМЗ-6 "ра-
чок". (099) 7359139; (098) 5169673

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

(066) 8701542 

  Продам. Трактори Т-40 1991р.; 
ЮМЗ 1991р., МТЗ-80 1991, 1994р.; 
картоплекопачку, запчастини: МАЗ, 
КамАЗ, ЮМЗ, б/в. (067) 3609149; 
(050) 9936211

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

Будівництво

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

кв.м, Металочерепиця, метало-
профіль та металопрофіль дво-
сторонній кольоровий, Польща, 

Німеччина, від 40грн/кв.м. 
Мінвата "Роквул", гуртові ціни. 
(050) 7249777; (097) 9143605

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

3781732, (050)4380766

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

  Продам. Керамзит, пісок, дрова, це-
мент в мішках, з доставкою, м.Луцьк. 
(050) 5444524

  Продам. Дошки обрізні та нео-
брізні, балки, крокви, рейки, різної 
довжини та ширини, з доставкою. 
(050) 6728204

ПІНОБЛОКИ ТА ГАЗОБЛОКИ 
виробник: Білорусь, Обухів, 

Бровари; цегла жовто-піщаного 
та червоного кольору, Білорусь, 
м.Мінськ, з доставкою. (03366) 

93818 (Ратно); (097) 7171691; 
(099) 3627425

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

 ПРОДАМ. МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЮ, 
ПРОФНАСТИЛ, "RUUKKI FINNERA", 
"SYPER KATEPAL", ПОВНА КОМП-
ЛЕКТАЦІЯ ДАХУ. ЗАМІРИ ТА ДО-
СТАВКА БЕЗКОШТОВНО. (096) 
9035429; (096) 8990250

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

  Продам. Піноблоки 20х20х60см, 
10х30х60, 350-500грн. (066) 
9236095

Блоки з ракушняку (Крим). Висо-
ка якість. Міцні, рівні, відбірні. 
Ціна від виробника. Доставка. 
(096) 8312304; (093) 3642483

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

чорнозем, торф. Можлива до-
ставка. (050) 5299520

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

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: пі-
сок, щебінь, відсів, керамзит а також 
цегла нова та б/в, біла і червона та 
земля на вимостку. Можлива достав-
ка на поверх, вивіз сміття. (050) 
7227271; (096) 8000567

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

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

  Куплю. Ангар, хлів ключковий, 
плити, зернонавантажувач, протру-
ювач, зерноочисну машину. (050) 
9936211

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

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

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

Циклювання паркету, без пилу, 
від мережі 220В, шпаклювання, 
лакування, вкладання ламінату. 
(0332) 729024; (063) 9927346; 

(099) 4621778

Робота

  Потрібні на роботу кухарі, адміні-
стратор та офіціанти з досвідом ро-
боти. (0332) 255298; (095) 4580758

  Робота або додатковий дохід в ін-
формаційні сфері, повна та часткова 
зайнятість, різні вакансії, кар'єрний 
ріст.  Телефон для співбесіди. (096) 
8046180

Потрібен КУХАР.(066) 6254404

  Потрібні на роботу в новий за-
клад бармени, кухарі, офіціанти, 
техпрацівники (не агентство). (066) 
1729413, Юлія

 НА РОБОТУ ПОТРІБНІ ОБВАЛЮ-
ВАЛЬНИКИ ТА ЖИЛУВАЛЬНИКИ 
М'ЯСА. (066) 9496977

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

Візьму на роботу швачку, оплата 
праці дуже висока. (050) 

7010097

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

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

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

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

 ПОТРІБЕН МАЙСТЕР-ПЕРУКАР, У 
САЛОН КРАСИ. (095) 6305471

  Потрібен завідуючий складом 
металопрокату. (050) 2106688

  Потрібна на роботу прибиральни-
ця. Офіційне працевлаштування, со-
цпакет, гідні умови праці і відповідна 
з/п. (050) 2675207

Пропоную роботу водія, на 
фуру 20т, напівпричіп мега, тент, 

рейси Україна-Польща. Досвід 
роботи, віза. (050) 5110695; 

(067) 7188745

  Працевлаштування за кордоном, 
робочі запрошення (6 місяців, рік), 
Інтернет реєстрація, анкети, страхов-
ки. Вакансії у Польщі: будівельники, 
зварювальники, токарі, водії-дале-
кобійники, с/г роботи, ферми та ін. 
Адр: Луцьк, вул.Кафедральна, 25. Ліц.
АВ 585191, 10.07.12р., МСПУ. (0332) 
723738 (Луцьк); (099) 3469381

  В новий бар потрібні: офіціанти, 
кухарі, бармени, адміністратор, при-
биральниця. (099) 6373869; (099) 
7910735 

  Візьму на роботу різноробочого. 
(050) 1725868

  На роботу потрібен мерчандайзер 
з власним бусом, міні-вен. (095) 
2735508

  ТзОВ "Ніколь" запрошує на роботу 
ел/зварювальників, штампуваль-
ників, малярів, столярів. (0332) 
722771, відділ кадрів

Фермер

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

  Продам. Віз на гумовому ходу. 
(095) 0909860

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

  Продам. Кролі великих порід. Мож-
ливий обмін на мед натуральний, 
білий. (097) 9753051

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

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

Різне

  Продам. Диван-малюк, розклад-
ний, б/в у хорошому стані. (066) 
9634823, Галина

  Продам. Прихожу, Польща, ко-
ричневу, у хорошому стані, глибина 
55см, 1.8м, 950грн. (0332) 738190; 
(066) 3143239

  Продам. Весільну сукню, молочно-
го кольору, у хорошому стані, корсет 
вишитий камінням Сваровського, 
є підспідничник та фата, розм.S, 
1900грн. (0332) 738190; (066) 
3143239

  Продам. Ліжко двоспальне, Поль-
ща, б/в 5 років, 800грн, ортопедич-
ний матрац. (095) 4401102

  Продам. Диван та два крісла 
сучасного зразку у відмінному стані. 
(050) 9143148

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

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

  Продам. Матрац анатомічний 
"Estrella Lux" у змінному чохлі "Aloe 
Vera", з ортопедичним ефектом, 
160х200см, б/в 2.5 роки, у хорошому 
стані, високоякісний латекс, неза-
лежний пружинний блок "AGRO", (Ні-
меччина), 3100грн. (050) 5190091; 
(067) 3610572, Юрій

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 

Громада "Христового Воскресін-
ня" Апостольної Православної 
Церкви (настоятель - єпископ 
Олег Ведмеденко)  оголошує 

щоквартальний збір пожертв 
для нужденних (одяг, продукти 
харчування, предмети гігієни). 

Грошові пожертви - на при-
дбання духовної літератури для 
лікарень міста. Пожертвування 
приймаються у неділю 24 лис-

топада під час звершення Боже-
ственної літургії з 9.00 до 12.00 
за адр:Луцьк, вул.Зв'язківців, 
1 (будівля "Таксосервісу", 3-й 

поверх), р-н Електроапаратного 
заводу.  (0332) 740404; (096) 

2301777
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Повідомлення про результати земельних торгів
Лот №1: Місце розташування земельної ділянки: вул. Грушевського, 83, 
с.Грем’яче, Ківерцівського району Волинської області;
площа 0,1000 га ; кадастровий номер земельної ділянки 
0721881302:02:001:0144;
Ціна продажу земельної ділянки 25294,00 грн;
Цільове призначення земельної ділянки (код КВЦПЗ) для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі.
Дата проведення земельних торгів: _13 листопада 2013 року;
Найменування організатора земельних торгів: Грем’яченська сільська 
рада Ківерцівського району Волинської області 


