
Нерухомість

Продам

  Однокімн.кв., у гуртожитку, заг.пл.23 
кв.м, 33-й квартал, приватизована, 
від власника. (050) 1046763; (067) 
3610107, Олександр

  Двокімн.кв., вул.Гірна, 3/5-пов. цегл. 
буд. (098) 2422858

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

  Прилуцьке, будинок новобудову, 
євроремонт, світло, газ, вода, земельна 
ділянка 0.18га, паркан, сад, від власни-
ка, 920000грн. (050) 3782371

  Будинок, 12км від Луцька, 
с.Городниця, дерев'яний, 69 кв.м, 
3 кімнати, газове опалення, світло, 
льох, сарай, земельна ділянка 0.18га, 
приватизований, від власника. (095) 
8517608

  Ківерці, будинок 8х9м, 2 кімнати, 
кухня, газ, автономне опалення, сеп-
тик, зроблено ремонт, літня кухня, сад, 
земельна ділянка 0.06га. Терміново. 
Можливий обмін на житло у Луцьку. 
(098) 7456970

 ПІДГАЙЦІ, ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ 
0.12ГА, КОМУНІКАЦІЇ ПОРУЧ, ПО-
РЯД НОВОБУДОВИ, ХОРОШИЙ ДО-
ЇЗД. (067) 7517738; (066) 0073374

  Рованці, поблизу АЗС, земельну 
ділянку 0.10га, під забудову. (095) 
3025877 

  Забороль, земельну ділянку 0.10га, 
рівна, поруч ліс, 350м від траси, 
асфальтований доїзд, на ділянці світло, 
власник. (098) 4252187

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

  Смт.Торчин, земельну ділянку 0.10га, 
під забудову. (095) 9126692

  Луцьк, на межі вул.Дубнівської та 
с.Підгайці, земельну ділянку 0.143га, 
комунікації поряд, ціна за домовленіс-
тю. (095) 5343783

  Луцьк, поблизу вул.Дубнівської, 
земельну ділянку 0.14га, комунікації 
поряд, ціна за домовленістю. (095) 
5343783

КУПЛЮ

  Куплю однокімн.кв., в м.Луцьку, без 
посередників, перевага новобудові, до 
50 кв.м,  (095) 6863951; (066) 1430951

Здам

  Здам. Подобово 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 з господарем 
одну або дві жінки, поблизу РАГСу. 
(096) 4112496; (066) 7437268

  Трикімн.кв., Київський майдан, усі 
вигоди, вмебльована, у хорошому 
стані, оплата за все 3000грн/місяць. 
(098) 2688033; (099) 7402731

  Здам кімнату в гуртожитку, в р-ні 
Київського майдану. (096) 4633848; 
(050) 6748581

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

складу "Делівері" та ТНТ. Є  велика 
автостоянка, охорона та комуні-

кації, зроблений ремонт. (0332) 
260797; (050) 3397002

  Здам в оренду: промислову моро-
зильну камеру, від 30 кв.м, офісні та 
складські приміщення, Луцьк, вул.
Дубнівська 18. (050) 3399132

В оренду виробничо-складські 
приміщення площею 100-700 

кв.м. Бокси для ремонту автомо-
білів. Зручне місце розташуван-
ня, охорона, ціна від 7грн/кв.м.  

(050) 3782022

Зніму

  Зніму однокімн.кв. для молодої сім'ї 
без дітей, на тривалий термін, без по-
середників, розглянемо всі пропозиції. 
(093) 7237024

 ПЛАТОСПРОМОЖНА СІМ'Я ЗНІМЕ 
ЖИТЛО В ЛУЦЬКУ, НА ТРИВАЛИЙ 
ТЕРМІН, Р-Н МІСТА ОСОБЛИВОГО 
ЗНАЧЕННЯ НЕМАЄ. (050) 4386969; 
(096) 9744707

Послуги

Ремонт пральних машин-автома-
тів: "Сіменс", "Бош", "Індезіт", "Аріс-
тон", "Кайзер", "Ханса", "Ардо", LG, 
"Самсунг", "Занусі", "Електролюкс", 
AEG та ін. на дому, гарантія. Про-
даж запчастин. (099) 0273489; 

(095) 3507374

  Вантажні перевезення мікроавтобу-
сом "Рено-Трафік" по місту, області та 
Україні. (099) 3286427

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

  Відеозйомка весіль, ювілеїв, презен-
тацій, урочистих подій. Запис DVD, Full 
HD формат, на всіх видах носіїв. Висока 
якість, помірна ціна, досвід роботи 12 
років. Виїзд в межах області. (0332) 
710144; (050) 6635021, Руслан

  Виконую ремонт та пошиття 
одягу, обробка тюлей та штор. (050) 
7188060

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

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

Усунення засмічень, видалення 
жиру, бруду та нальоту. Гарантія 

якості. (050) 7360805; (096) 
4996132

  Послуги евакуатором, буром; розчи-
щення снігових заметів та вивезення 
снігу. Послуги "бобкетом", розгортаємо 
щебінь, навантажуємо землю, роз-
вантажуємо цеглу, бруківку. Земельні 
роботи.  (050) 8483994

  Послуги вантажників, підсобників, 
різноробочих, виконуємо будь-які 
роботи в будинку та біля будинку. 
(066) 6500951

Кредитуємо підприємців. Для пенсі-
онерів пільгові умови. Ліц. №222 від 
17.10.2011р., НБУ. (097) 8055414; 

(066) 7561018; (095) 8817173

Супутникове телебачення. Продаж, 
гарантія, сервісне обслуговування. 

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

(066) 1980828

Автомото

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

 ПРОДАМ. КАМАЗ-5511 З НА-
ПІВПРИЧЕПОМ МАЗ, ТЕРМІНОВО, 
НЕДОРОГО, МОЖЛИВИЙ ПРОДАЖ 
ОКРЕМО. (096) 9491520

 ПРОДАМ. ЗАЗ "СЛАВУТА" 2006Р., 
57000КМ ПРОБІГУ, ТЕРМІНОВО, НЕ-
ДОРОГО. (096) 9491520

  Продам. КрАЗ-250 гідроманіпулятор 
1985р., турбонаддув, 120000грн, торг. 
(050) 5618008

  Продам. Комбайни, трактори, преси, 
саджалки та ін. с/г техніку з Польщі. 
Продам. Комбайн зернозбиральний 
"Вольво-830", жатка 2.7м, у хорошо-
му стані, свіжопригнаний. (099) 
0834091; (067) 1253737

  Продам. Трактор Т-40 та запчастини 
до Т-40 + КПП в зборі + простий та 
ведучий міст, 2-ПТС-4. (095) 4062800

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

  Продам. Трактор Т-40 АМ, Т-25, у до-
брому стані. Запчастини до трактора 
Т-40, Т-25. Покришки для міжрядного 
обробітку 9.5х42. Двигуни Д-21, Д-144. 
Причепи до тракторів 2ПТС-4, 2ПТС-3, 
1ПТС-2. Запчастини до причепів. 
Борони важкі. (095) 3555530;  (067) 
7229915

Преспідбирачі, комбайни зер-
нозбиральні та ін. с/г техніку та 
запчастини. Асортимент товару 
на сайті: www.fermeragro.com.

ua. (0332) 767912 (Луцьк); (066) 
3542104; (066) 5281360

Будівництво

  Продам. Швелер 22, б/в, довж.8м, 
двотавр 18, довж.11м, трубу товстос-
тінну, цільнотягнуту, діам.200, труби на 
витяжку для котлів, діам.430, довж.12м, 
рельси вузькоколійні, плити перекрит-
тя. (099) 4846379

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

  Виготовляю та встановлюю 
дерев'яні сходи, вікна, двері, монтаж 
дверей з МДФ. (050) 6964960

 ЦЕГЛА ЧЕРВОНА ТА БІЛА, ПІСОК, 
ЩЕБІНЬ, ВІДСІВ, КЕРАМЗИТ, ТОР-
ФОБРИКЕТ, ДРОВА, ТОРФОКРИХТА, 
ЧОРНОЗЕМ, ГРУНТ НА ВИМОСТКУ. 
ВИВІЗ БУДІВЕЛЬНОГО СМІТТЯ. 
(095) 5355663; (097) 7516430

  Продам. Бетонні соги для каналіза-
цій, розм.3.2х3.2м, вис.1.1м. (095) 
9232444

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

3781732, (050)4380766

  Продам. Вироби з бляхи: вітрові, під-
віконня, ковпаки на стовпці, парапети, 
короби вентиляції, різного кольору. 
(097) 9413869; (095) 7075945 

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

(097) 3075038, Олександр

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. Відсів, щебінь різних фрак-
цій, пісок дрібний та крупний, цегла 
біла та червона, глина, керамзит, чор-
нозем, торфокрихту, дрова, вугілля. 
Вивіз сміття та снігу. (050) 1566665; 
(067) 3618487

Французькі натяжні СТЕЛІ від 
економних до розкішних, екс-

клюзивна комбінація кольорів, 
якісний фотодрук, встановлення 

будь-яких світильників, стельових 
карнизів та поклейка плінту-

сів. Стелями можна пишатися.  
(0332) 269182; (066) 5922882; 

(097) 6808868

  Свердловини на воду, насоси, об-
слуговування. (067) 3326421; (050) 
2742458

Шпаклюю стіни та стелі. Вкла-
дання керамічної плитки. (067) 

9818598; (066) 6245694

 ЦИКЛЮВАННЯ, ШПАКЛЮВАН-
НЯ, ЛАКУВАННЯ ПАРКЕТУ ТА 
ФАРБОВАНИХ ДОШОК НОВИМИ 
БАРАБАННИМИ ТА ДИСКОВИМИ 
МАШИНАМИ. (0332) 293990; (099) 
6427274

  Поклейка шпалер від 7грн/кв.м, 
вкладання ламінату від 15грн/кв.м, 
виконання робіт з гіпсокартонними 
конструкціями від 25грн/кв.м та ін. 
(095) 7416208

  Виконуємо внутрішні ремонтно-
оздоблювальні роботи: гіпсокар-
тон, плитка, ламінат та ін. (095) 
1854343

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

  ВИКОНУЄМО РЕМОНТНО-
ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ: 
ГІПСОКАРТОН, ШПАКЛЮВАННЯ, 
ФАРБУВАННЯ, ПЛИТКА, ЛАМІ-
НАТ, ВАГОНКА ТА ІН., ПОСЛУГИ 
САНТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРИКА, ОПЕ-
РАТИВНО, ЯКІСНО, ДОСТУПНО. 
(099) 2759777; (067) 1751116

 Шпаклюю стелі, стіни, відкоси, 
клею шпалери. (0332) 252391; 
(067) 1259857

  СВЕРДЛОВИНИ НА ВОДУ. ШВИД-
КО ТА ЯКІСНО. (096) 3918453

Робота

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

теплиці, м'ясний цех, ферми, 
будівельники, с/г робітники, до-
гляд за садом, з/п висока, житло, 

харчування, візова підтримка 
надається, наявність закорд. 

паспорту. (095) 5566113; (067) 
8100781

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

На меблеву фабрику потріб-
на швея-закрійниця. (050) 

7010097

  ВІЗЬМУ НА РОБОТУ ВОДІЯ-
ДАЛЕКОБІЙНИКА З ДОСВІДОМ 
РОБОТИ. (050) 6775800

  На постійну роботу у бар в 
м.Луцьку потрібен артдиректор-
дискжокей. (050) 1061993 

Бізнес-пропозиція для тих, хто 
мріє про фінансову свободу 

та власний бізнес від компанії 
"Forever living Produkts". Запис 

на інформаційну зустріч за теле-
фоном. (050) 6950787; (068) 

8702987, Олена

  Візьму на роботу водія на новий 
легковий а/м таксі, вимоги: досвід 
роботи, акуратність, пунктуальність, 
відповідальність. (067) 3326290, 
Ігор

 НА РОБОТУ ПОТРІБНІ МАЙСТРИ 
З РЕМОНТУ АУДІОДОМОФОННОЇ 
СИСТЕМИ. (0332) 788055; (050) 
9781084

На виробництво потрібен 
зварювальник. (068) 9908468, 
9.00-18.00, понеділок-п'ятниця

  Сезонна робота: збір спаржи, 
полуниці, огірків, проживання та 
харчування за рахунок роботодавця, 
наявність закордонного паспорту. 
(096) 0848454; (093) 5336200; (099) 
0278579

  Робота! Відкриваємо новий філіал, 
набираємо персонал, є можливість 
карєрного росту, з/п від 2600грн. 
(0332) 292135; (050) 5460008

  Страхова компанія "WONA" наби-
рає експертів, менеджерів по роботі 
з клієнтами та страхових агентів, з/п 
від 2745грн. (095) 8671822; (098) 
3088099

 ФІРМА ВІЗЬМЕ НА РОБОТУ ЕКС-
ПЕДИТОРА, ПРОДОВОЛЬЧА ГРУПА 
ТОВАРІВ, З/П ВІД 1800ГРН. (067) 
1643050

  Візьму на роботу продавців у 
продовольчий магазин, обов'язково 
знання касового апарата та досвід 
роботи. (050) 6743347; (099) 
0250309

  На роботу потрібні: аніматор в 
дитячу кімнату (кафе), адміністрато-
ри залу, офіціанти, кухарі, бармени, 
піцмайстри, суші-майстри, кухарі-
кондитери, прибиральниці-посудо-
мийниці, водії з власним а/м (бус). 
(099) 7522226; (099) 5055556;  (095) 
6551001; (066) 1244446

Фермер

  Продам. Зерно пшениці, ячменю, 
вівса, кукурудзи, дерть, висівки. 
Можлива доставка. (0332) 242165 
(Луцьк); (067) 3320831

  Продам. Корову після 2-го теляти. 
(050) 1732893; (097) 4534762

  Продам. Корову тільну та телицю 
1 рік, ціна за домовленістю. (066) 
4640509; (096) 7510251

Продам. Плівку тепличну 4-се-
зонну польського виробництва, 
шир.6, 8, 12м. Бочки пластмасо-

ві, дубові, металеві, 120-220л; 
"куби" 1000л. Свердловини, 

міні-башти, глибинні помпи "під 
ключ". (050) 6709075

  Продам. Молоді вівці з малими та 
більшими ягнятами; молода велика 
коза на м'ясо. (0332) 707309, після 
19.00 (Луцьк); (066) 8894065 

  Продам. Свині тушками, 2шт; Про-
дам. Москвич-2140. (095) 4907126; 
(096) 9053752 

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

  КУПЛЮ. Картоплю сортову та 
столовий буряк. (095) 6282680; 
(093) 1561181

  Куплю. Зерно пшениці, ячменю, 
вівса, кукурудзи, третикале. (0332) 
795135 (Луцьк); (067) 3320832

Різне

  Продам. Матрац протипролеж-
невий, у хорошому стані; пелюш-
ку-клейонку на ліжко, 90х180см, 2 
упаковки. (050) 9040897

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

  Продам. Меблі радянського ви-
робництва, у хорошому стані: стінку, 
спальню та ін, недорого. (096) 
2182159; (067) 3321526, 9.00-20.00

  Втрачене посвідчення особи ПС 
№055073 видане 10.08.2011 р. на ім’я 
Ващука Павла Леонідовича. Прошу 
повернути за винагороду. (067) 
946-75-18

  Продам. Пилораму стрічкову 
"Одеса", б/в, в хорошому стані, в 
комплекті заточно-розвідне облад-
нання. (095) 5968998

  Продам. Балон газовий, б/в, 
100грн. (050) 6325824

  Втрачені ліцензійні картки: серії 
АА №772876 видані на а/м держно-
мер АС4490АМ та серії АА №772877 
видані на а/м держномер АС4492АМ, 
вважати недійсними.

  В маршрутці загублено сумку з 
ноутбуком та документами на ім'я 
Сайкевич А. Й., прохання повернути 
документи за винагороду. (066) 
1098166

  Втрачений студентський квиток 
ВС№09722-737, виданий СНУ ім.Лесі 
Українки, від 01.09 2013р., на ім'я 
Слабецької Юлії Святославівни, 
вважати недійсним.

  Загублені документи видані на ім'я 
Ширми Юрія Ананійовича прохання 
повернути за винагороду.  (066) 
5797381

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
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Будь красивою цілий рік!

Солярій 1 грн/ 1 хв
Якщо ви бажаєте, бути при-
вабливою цілий рік, вам 
обов’язково потрібно завітати 
в солярій, що знаходиться за 
адресою: м. Луцьк, проспект 
Перемоги, 15 (приміщення 
«Західінкомбанку», перший 
поверх). Послуги надає 
спеціаліст вищої кваліфікації. 
При бажанні можна замовити 
якісний манікюр.

Пред’явнику даного купона - знижка 40%.
(050) 37-86-600


