
Нерухомість

Продам

  Кімнату 16.4 кв.м, в двокімн.кв 
(46.3 кв.м), кухня санвузол, коридор 
в спільному користуванні, Луцьк, 
вул.Конякіна, перший поверх 
окремий вихід на вул.Федорова, є 
можливість добудови та викорис-
тання під комерцію. Дешево. (050) 
7654799

Однокімн.кв., м.Ківерці, вул.
Залізнична, заг.пл.21 кв.м, 

120000грн. (050) 8851110

  Однокімн.кв., м.Ківерці, 1/2-пов. 
цегл. буд., заг.пл.31.5 кв.м, авто-
номне опалення. (099) 0273543; 
(096) 4503571

  Однокімн.кв., в елітній новобудо-
ві, 45/22/11 кв.м, 9/10-пов. цегл. буд., 
автономне опалення, утеплений 
мінватою, вентильований керамо-
гранітний фасад, частково вмеб-
льована, євроремонт, від власника, 
720000грн. (068) 1406344

Двокімн.кв., новобудова 
(здача будинку червень 2015р.), 
утеплена, автономне опалення, 
стяжка, штукатурка, засклена 
лоджія, сучасне планування, 
58м, 8/9-пов., вул.Травнева. 

(050) 6415645

Двокімн.кв., Луцьк, вул.
Кравчука, поблизу ринку "За-

вокзальний", 53 кв.м, кімнати та 
с/в роздільні, ремонт, побут-

техніка, лоджія, балкон. (050) 
9990026; (050) 3786735

  ТРИКІМН.КВ., В ЦЕНТРІ МІСТА, 
ВУЛ.ВАВІЛОВА, 66/39/7.7 КВ.М, 
ЦЕГЛЯНИЙ БУДИНОК, ДОМО-
ФОН, БОЙЛЕР, ЛІЧИЛЬНИКИ, 
БАЛКОН МЕТАЛОПЛАСТИКОВИЙ, 
ЛОДЖІЯ, МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ 
ВІКНА. БЕЗ ПОСЕРЕДНИКІВ. 
(095) 7476930

  Трикімн.кв., Луцьк, вул.Федорова, 
або обміняю з доплатою на двокімн.
кв.  (095) 1810298

Липини, будинок, новобудова, 
120 кв.м, накриття "Катепал", 

земельна ділянка 0.08га, є 
сарай, гараж, накритя для 4-х 

а/м, мансарда 30 кв.м, бруківка, 
огорожа, асфальт, усі комуніка-

ції. (050) 2111457

  Луцьк, половину будинку, євро-
ремонт, гараж, земельна ділянка 
0.05га, літня кухня. (050) 5524607; 
(096) 4425800

Липини, будинок новобудо-
ву, 135 кв.м, вмебльований, 

земельна ділянка 0.12га, завер-
шений, всі комунікації, гараж, 
підвал, огорожа, бруківка, сиг-
налізація, камін, кондиціонер. 

(050) 2111457

  ЛУЦЬК, ЧАСТИНУ БУДИНКУ, 
Р-Н ЛЬВІВСЬКОЇ (ВУЛ.ЧЕКАЛІНА), 
ЗАГ.ПЛ.43 КВ.М, 2 КІМНАТИ, С/В 
РОЗДІЛЬНИЙ, ГАРАЖ 7.5Х4.5М, 
ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА 0.03ГА. 
(050) 5877577

  Будинок 8км від Луцька, шлако-
вий, 69.1 кв.м, земельна ділянка 
0.60га, є вода, газ, каналізація, 
280000грн. (050) 9913397, Микола

  Острожець, будинок цегляний, 
в центрі села, земельна ділянка 
0.12га, літня кухня, хлів, гараж, льох, 
газ, вода, 3 фази, телефон. (096) 
2120341; (066) 7345978

 Маневицький р-н, старий 
дерев'яний будинок, поряд дві річ-
ки, ліс, приватизований, трифазна 
лінія. Можливий обмін на с/г техніку. 
(096) 6377955

  Будинок двоповерховий, цегля-
ний, дачний масив Діброва, є газ, 
свердловина, каналізація, 3 фази, 
земельна ділянка 0.06га. (095) 
1450042

  Торчин, будинок цегляний, 120 
кв.м, усі вигоди, земельна ділянка 
0.12га, сад, огорожа, усі надвірні 
споруди, гараж, 2 сараї. (068) 
8488455; (066) 7451855

 Масив Веснянка, дві дачні ділянки 
по 0.06га, є будиночок без внутріш-
ніх робіт, трифазна лінія, поблизу 
лісу та річки. (050) 1732993; (066) 
2827779

  Богушівка, земельну ділянку 
0.30га, є ставок, огороджена, літній 
будинок, вода, газ, поблизу річка, 
ліс. (066) 7451855; (068) 8488455

  Рованці, земельну ділянку 0.12га, 
ціна за домовленістю. (050) 
7366334; (097) 9883178

Продам. Гаражі в кооп. "Центр", 
під буси та легкові а/м, є великі 

бокси під складські приміщення 
або майстерню. Здам в  оренду 
гаражі розм. 7х4м та гараж 100 

кв.м. Дзвоніть домовимося! 
(068) 6348048; (066) 3961884

Продам. Торговий павіль-
йон ринок "Завокзальний", в 

євроряду (біля "Юванта"), 17.5 
кв.м та магазин в ТЦ "Ювант" на 
1-му поверсі, 34.7 кв.м. (050) 

5437300; (095) 1341030

Куплю

  КУПЛЮ ПРИМІЩЕННЯ, БУДИН-
КИ, ФЕРМИ, СКЛАДИ ТА ІНШЕ, 
ПІД РОЗБІР, ПОСТІЙНО. (097) 
1835007; (066) 9614999

Здам

  Візьму 2-х хлопців в окрему 
кімнату, просп.Волі. (0332) 721320; 
(099) 7619315

Здам. Квартиру (біля паспорт-
ного столу, вул.Кравчука,12) 

для різноманітних святкувань; 
банкетний стіл і спальні місця 

на 8 персон, оплата погодинна. 
(095) 6011915

  Здам. Двокімн.кв. пр.Соборності, 
(поблизу "Гостинця"), 49 кв.м, 
сучасний ремонт, нова побутова 
техніка, власник. (095) 1385514; 
(097) 8079856

  Здам. Складські приміщення в 
оренду, поблизу ринку "Завокзаль-
ний" та здам в оренду земельну 
ділянку вул.Лідавська, для комерцій-
ного використання. (050) 1725868

Здам. Напівпідвальне при-
міщення поблизу ТЦ "Слон", 
нове, з ремонтом, 120 кв.м, 

витяжка, автономне опалення, 
сигналізація, 2 санвузли, можна 
під медицину, 90грн/кв.м, торг. 

(097) 1611965 

Послуги

  Ремонт телевізорів, встановлення 
кольору та звуку, заміна кінеско-
пу, гарантія, виїзд до замовника. 
(098) 3770120; (050) 8887903

Ремонт та продаж комп'ютерів 
та ноутбуків. "ProffService", 

Луцьк, просп.Перемоги, 1, біля 
кафе "Любе".  (0332) 290510; 

(063) 4403445; (096) 0038007 

  Послуги "бобкетом", розчищення 
снігових заметів та вивезення снігу, 
розгортаємо щебінь, навантажуємо 
землю, розвантажуємо цеглу, піно-
блоки, бруківку. Земельні роботи 
гусеничним та колісним "бобке-
том". Послуги евакуатором, буром. 
(050) 8483994

Перетягую, ремонтую м'які ме-
блі. Роблю капітальний ремонт 
з заміною поламаних деталей, 
також дрібний ремонт м'яких, 

корпусних меблів. Якість гаран-
тую. (0332) 714412, Валерій; 

(050) 9784461 

Усунення засмічень, видалення 
жиру, бруду та нальоту. Гарантія 

якості. (050) 7360805; (096) 
4996132

Ремонт пральних машин-авто-
матів: "Сіменс", "Бош", "Індезіт", 

"Арістон", "Кайзер", "Ханса", 
"Ардо", LG, "Самсунг", "Занусі", 

"Електролюкс", AEG та ін. на 
дому, гарантія. Продаж за-

пчастин. (099) 0273489; (095) 
3507374

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

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

Пошиття, ремонт, реставрація, 
фарбування виробів з нату-

ральної шкіри, хутра, дублянок, 
легкого жіночого та чоловічого 

одягу. Великий вибір італій-
ської шкіри, хутра, шкірок на 

дублянки. (0332) 207207; (050) 
4381024

Здаємо на прокат костюми до 
Нового року в садочках, школах 
(українські костюми, всі казкові 
герої), на дорослих Дід Мороз, 
Снігуронька. (0332) 725027; 

(050) 6578701

Виготовляємо: дачні будинки, 
каркасні бані, кіоски, павільйони, 
контейнери, битовки, буд. вагон-
чики гаражі, блок-пости, гаражі 
та ін. металоконструкції. Якісно, 

надійно, вчасно!!! (095) 7699473; 
(098) 9071417

  Виконую дипломні роботи з 
педагогіки та психології, курсові, 
реферати, контрольні з усіх дис-
циплін. Швидко, якісно. Гарантую 
методичний супровід до захисту. 
(099) 0757900

 ПРОДАМ ГАЗОБЛОКИ СТО-
УНЛАЙТ (БРОВАРИ) 82 КУБА З 
ДОСТАВКОЮ. (050)1930770, 
(098)9800897

Автомото

  КУПЛЮ. ВАЗ-2104, -2105, -2106, 
-2107, -2109 АБО ЗАЗ "ТАВРІЯ", 
МОЖЛИВО ПІСЛЯ ДТП АБО НЕ 
НА ХОДУ. (095) 0132359; (098) 
1239685

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

  Трактори японські дизельні, 
"Ісекі-253", з навантажувачем; "Мі-
цубісі-20". (0332) 704684 (Луцьк); 
(050) 6227109

  Продам. Комбайни зернозбираль-
ні: "Вольво", "Клаас", "Джон Дір", MF 
та інші; прес-підбирачі; картоплез-
биральні комбайни, на замовлення 
з-за кордону. (050) 1849978; (098) 
7421737

  Продам. Трактор Т-40АМ по за-
пчастинах; двигуни та трансмісія 
після капремонту, кабіна, передній, 
ведучий міст та ін. б/в до Т-40 
(066) 0278892; (096) 2928247

Будівництво

Бруківка вібропресована, сер-
тифікована - виготовлення та 

багаторічний досвід професій-
ного вкладання з вібротрам-
бовкою та "бобкатом". Низькі 

ціни, доставка. Цемент, щебінь, 
відсів. (099) 4937752; (093) 

7165575

  Продам. Брус дубовий, 14х14, 
12х12, 10х10, довж.3.0 та 4.0м. 
(0332) 757593; (067) 3329246

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

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

  Продам. Пісок, дрова рубані, ще-
бінь, відсів, бій будівельних відходів, 
з доставкою. (050) 3381564; (098) 
7585943

  Продам. Пісок в мішках, щебінь, 
відсів, пісок, камінь різних фракцій, 
цегла червона, біла нова та б/в, 
чорнозем, гній, дрова, жом, земля 
на вимостку. Доставка. Вивіз буді-
вельного сміття.  (099) 3374034; 
(096) 9943100

 ПРОДАМ. ЦЕГЛУ ЧЕРВОНУ ТА 
БІЛУ, СВАЇ, ШИФЕР, ПЕРЕМИЧКИ 
ВСЕ Б/В. (095) 8628799; (096) 
9595194

Блоки будівельні (стінові, для 
огорожі, перестінні), "рваний 

камінь", цеглу "рваний камінь", 
3.5грн/шт., бруківку, залізо-

бетонні огорожі, бетонні кана-
лізаційні люки, сходи та інші 

бетонні вироби. Висока якість, 
доставка. Робочі дні понеділок-

п'ятниця, 8.00-16.00. Вихідні 
субота-неділя. (0332) 290078; 

(050) 3780078; (098) 0800078

  Продам. Зруб дерев'яний з 
оциліндрованого бруса. діам.20см, 
розм.6х8.5м, 30000грн та гараж 
розм.3.5х4, 10000грн, торг. (099) 
7082353

 ПРОДАМ. БЛОК-ХАУС, ВАГОН-
КА, ФАЛЬШ-БРУС, ДОШКА ДЛЯ 
ПІДЛОГИ. ЗАВЖДИ В НАЯВНОСТІ. 
(095) 7699473; (098) 9071417

  Продам. Пісок, щебінь, цеглу, бу-
товий камінь, відсів, глину, цемент, 
чорнозем, торфокрихту, торфо-
брикет, дрова, гній, жом, землю на 
вимостку; вивіз будівельного сміття. 
(050) 6097986; (098) 9125884

  Послуги електрика у квартирах, 
будинках, на дачах: заміна старої ел/
проводки, заміна та встановлення 
світильників, вимикачів, розеток та 
ін. роботи. (050) 2454323; (096) 
4869454

Ремонтні роботи: шпаклівка, 
штукатурка, гіпсокартон, плитка, 

ламінат, шпалери та ін. Досвід 
роботи, різний об'єм і складність 
робіт; ремонт "під ключ". (095) 

7293777, Олександр

  ВИКОНУЄМО РЕМОНТНО-
ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ: 
ГІПСОКАРТОН, ШПАКЛЮВАННЯ, 
ФАРБУВАННЯ, ПЛИТКА, ЛАМІ-
НАТ, ВАГОНКА ТА ІН., ПОСЛУГИ 
САНТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРИКА, 
ОПЕРАТИВНО, ЯКІСНО, ДО-
СТУПНО. (050) 9044492; (067) 
1751116

  Виконуємо всі види ремонтно-
будівельних робіт: дахи, кладка, 
стяжка, штукатурка та ін. (095) 
0684826, Сергій; (093) 8039681

  Циклюю паркет та дошку, від 
мережі 220В, шпаклюю, лакую, 
вкладаю. Швидко, якісно, недорого. 
(0332) 789664; (099) 3259560; (096) 
6684736, Київстар

  Заміна труб, лічильників, унітазів, 
умивальників, радіаторів, монтаж 
опалення, котлів, колонок, бойлерів, 
каналізація, тепла підлога, водо-
провід, якість вища за ціну. Ліц.АА 
№068300 24.04.04р., ВОДА. (0332) 
231510; (050) 9071397

  Передсвятковий косметичний ре-
монт та ін. види робіт: гіпсокартон, 
плитка, шпаклювання, шпалери, ла-
мінат, паркет, сантехніка, електрика 
та ін. (095) 9357818; (066) 3439386; 
(050) 0757527

Робота

Потрібні робітники на збір 
помідорів, огірків, грибів, пар-
ники, теплиці, м'ясний, рибний 
цех, ферми, будівельники, с/г 

робітники, догляд за садом, з/п 
висока, житло, харчування, ві-

зова підтримка надається, наяв-
ність закорд. паспорту. (066) 
7466549; (096) 4932837, Ольга

  Потрібні продавці в продо-
вольчий павільйон на зупинці, вул.
Ковельська. (0332) 722830; (050) 
7068689

Потрібен бармен-офіціант з 
хорошою зовнішністю, у кафе-

бар, на АЗС "Укрнафта", вул.
Карпенка-Карого, 1-б. (066) 

6254404

  Терміново потрібні на роботу бар-
мени та офіціанти у бар с.Липини. 
(050) 0616400

  РОБОТА ЗА КОРДОНОМ. РОБО-
ЧІ ЗАПРОШЕННЯ НІМЕЧЧИНА: 
ДОГЛЯДАЛЬНИЦІ, БУДІВЕЛЬ-
НИКИ; ПОЛЬЩА: ЗВАРЮВАЛЬ-
НИКИ, ВОДІЇ-ДАЛЕКОБІЙНИКИ, 
БУДІВЕЛЬНИКИ, ОПІКУНКИ, 
С/Г РОБОТИ. ЛІЦ.АВ 585191, 
10.07.12Р., МСПУ. ((0332) 723738 
(ЛУЦЬК); (099) 3469381, ЛУЦЬК, 
ВУЛ.КАФЕДРАЛЬНА, 25

  Потрібні працівники в офіс, 
перспектива кар'єрного росту, 
можливість офіційного отримання 
доходу та додаткового заробітку. 
(067) 4567230; (099) 7539585

  Додатковий дохід для працівни-
ків освіти в інформаційній сфері. 
(066) 1959121

 М'ясокомбінати (різні спеці-
альності, з/п висока), овочебази, 
обрізання дерев, парники, ферми, 
с/г роботи, працівники для валки 
лісу, зварювальники, електрики та 
слюсарі, наявність закордонного 
паспорту, візова підтримка.  (050) 
7325315; (096) 8708768

  Потрібні на роботу офіціант та 
бармен. (050) 8025036

  Візьму на роботу на ринок май-
стра з ремонту електро- та бензоін-
струменту. (066) 0800444 

  Потрібні на роботу комунікабель-
ні, активні, цілеспрямовані люди 
в інформаційну сферу діяльності, 
часткова або повна зайнятість. 
(066) 4976656

  Візьму на роботу в офіс порядну, 
комунікабельну людину. (050) 
5549419

  ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ У 
САЛОН КРАСИ МАЙСТРА-ПЕРУ-
КАРЯ. (050) 9208000

  Компанія шукає водія експеди-
тора з власним а/м МАХІ-база, з/п 
4500грн. (050) 1813449; (067) 
6352080

М'ясокомбінати (різні спеціаль-
ності, з/п висока), овочебази, 

обрізання дерев, парники, 
ферми, с/г роботи, працівники 

для валки лісу, зварювальники, 
електрики та слюсарі, наявність 
закордонного паспорту, візова 

підтримка.  (099) 0000293; 
(067) 8100781

  Потрібні працівники в офіс, мож-
ливість додаткового заробітку та 
офіційного доходу. (066) 1426940; 
(093) 9171877

  Робота в офісі декілька напрям-
ків діяльності, можлива часткова 
зайнятість та отримання офіційного 
доходу. (067) 3601314; (050) 
9200495 

  Потрібен на роботу бармен, 
офіціант, кухар. (050) 9201322; 
(050) 6683200

Візьму на роботу ШВАЧОК для 
пошиття верху взуття. ЗАТЯГУ-
ВАЛЬНИКА чоловічого взуття 
з досвідом роботи або учня. 

Заробітна плата висока. (050) 
9049114

Потрібен техпрацівник по 
обслуговуванню прилеглої 

території торгового комплексу. 
(066) 0289175

  Візьму на роботу працівника для 
виготовлення корпусних меблів. 
(050) 2071082

Фермер

  Продам. Цуценят породи 
ягдтер'єр. (097) 3716339, Воло-
димир

  Продам. Цуценят німецької ві-
вчарки, з хорошим родоводом, є 
документи, чепрачний окрас, вік 
2 місяць. (095) 4092868; (063) 
1021802

Реалізуємо МУЧКУ високобілко-
ву. (097) 3075038, Олександр

  Продам. Цуценят німецької 
вівчарки, чорно-рудого окрасу. 
(050) 8319959; (067) 3857688

  Продам. Буряк кормовий. (095) 
0909967

  Куплю картоплю.  (095) 1230089; 
(098) 0404542

  Куплю зерно гречки. (050) 
3783171

  Куплю КАРТОПЛЮ.  (050) 
9816534; (099) 6429596; (068) 
8754544

Різне

 Міжнародний Благодійний Фонд 
«МИЛОСЕРДНІ РУКИ» запрошує 
до співпраці волонтерів по збору 
коштів Волинським бійцям в зоні 
АТО. Волонтерам з тяжким фінан-
совим становищем буде допомога.   
(0332) 293238; (050) 1521117, 
Луцьк, просп.Перемоги, 1, кім. 416, 
4-й поверх

  Продам. Побутову техніку, ел/ін-
струмент та м'які меблі з Німеччини, 
б/в та нові: холодильники, пральні 
машини, мікрохвильові печі, дива-
ни, болгарки та ін. (067) 3322259; 
(050) 9683831

Продам. Ноутбуки, комп'ютери 
та комплектуючі б/в з Європи, 

оперативну пам'ять, вінчестери, 
процесори. "ProffService", Луцьк, 

просп.Перемоги, 1, біля кафе 
"Любе".  (0332) 290510; (063) 

4403445; (096) 0038007 

Купуємо дорого брухт чорних 
металів. Можливий самовивіз 
та демонтаж. Будь-яка форма 
оплати. Ліц. АВ №611361 від 

17.10.2012р. МЕРТУ. ((068) 
6877712; (066) 2551771, Луцьк, 
вул.Ранкова, 1, (р-н цукрового 

заводу)

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) 200221; (095) 4091285; 

(098) 5266032; (067) 6492168; (095) 
1264199 

  Куплю. Макулатуру, плівку, пласт-
масу. Дорого. (095) 7719337
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