
Нерухомість 

Продам

  Продам. Однокімн.кв. ново-
будова,  вул.Травнева, поблизу 
Миколаївської церкви, заг.пл. 39 
кв.м, 6/9-пов., зручне транспортне 
сполучення, автономне опалення, 
лічильники: вода, газ; заскле-
на лоджія, будинок цегляний, 
утеплений, високі стелі, металеві 
вхідні двері, стяжка, штукатурка, 
здача червень 2015р. Забудовник 
«Житлобуд-2». (050) 6415645

  Однокімн.кв., м.Ківерці, вул.
Залізнична, заг.пл.21 кв.м.  (050) 
8851110

  Однокімн.кв., р-н Київського 
майдану, 2/2-пов. цегл. буд.,  
35/18/10 кв.м, автономне опален-
ня, в дворі гараж, грядка, є підвал. 
(050) 4380485; (063) 8014360

 ДВОКІМН.КВ., ЛУЦЬК, ВУЛ.
АРЦЕУЛОВА. ДОРОГО. (050) 
2111457

  Трикімн.кв., 45 кв.м, р-н авіазаво-
ду, євроремонт, будинку до 30-ти 
років, автономне опалення, сарай 
з підвалом, кладова, місце під га-
раж, грядка, терміново, недорого. 
(066) 6756710; (095) 6721198

  Будинок в смт. Дубище 
Рожищенського р-ну зі всіма 
зручностями площею 60кв.м. Є 
гараж, хлів, льох, 0,15 га городу, 
фруктовий садок. Ціна договірна. 
(066)3490305

  Будинок в с. Борохів Ківерців-
ського р-ну, 10 км від м. Луцька. 
Площа 100кв.м, 0,3 га землі, всі на-
двірні споруди, газ, вода, телефон. 
Стан відмінний, ремонту не по-
требує, недорого. (097)3270741, 
(050)0773763, (063)1208910

  Недобудований будинок в 
центрі м.Луцьк, район вулиці 
Коперника, недобудовані на-
двірні споруди, 0,15га землі. 
(067)8723327, (095)5427795, 
(093)4455950

  Продам. Луцьк, р-н Вишкова, бу-
динок недобудований, комунікації 
поруч, земельна ділянка 0.05га + 
ще земельна ділянка 0.16га. Пакет 
документів вже готовий. (099) 
7242584, Ольга; (099) 7325991, 
Віталій

Липини, будинок, новобудова, 
120 кв.м, накриття «Катепал», 

земельна ділянка 0.08га, є 
сарай, гараж, накриття для 

4-х а/м, мансарда 30 кв.м, бру-
ківка, огорожа, асфальт, усі 

комунікації. (050) 2111457

  Прилуцьке, будинок новий, 1.5 
поверхи, готовий до проживання, 
земельна ділянка 0.15га, залитий 
фундамент 10х10м на гараж, кух-
ню, льох. (099) 0528473; (099) 
0528471

  Любче Рожищенський р-н, 
житловий будинок, вул.Зелена 
5,  разом із земельною ділянку 
0.15га, є сарай, криниця, льох, 
садок, 62500грн, торг. (050) 
9186720

  Луцьк, поблизу цукрового за-
воду, будинок 4 кімнати, 100 кв.м, 
земельна ділянка 0.12га, є хлів, 
гараж, тимчасівка, газ, криниця. 
(050) 5703171

Липини, будинок новобудову, 
135 кв.м, вмебльований, зе-

мельна ділянка 0.12га, завер-
шений, всі комунікації, гараж, 

підвал, огорожа, бруківка, 
сигналізація, камін, кондиціо-

нер. (050) 2111457

  БОГОЛЮБИ, БУДИНОК 85 
КВ.М, З РЕМОНТОМ, ГАРАЖ, 
САРАЙ, ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА 
0.185ГА. (050) 9561367; (063) 
9261054

 Масив Струмівка, дачу 0.06га, є 
сад, город, комунікації поруч, ціна 
за домовленістю. (099) 6282420

  Воротнів, земельну ділянку 
0.24га, під забудову, ціна за до-
мовленістю. Терміново. (095) 
5599910 

  Боратин, земельну ділянку 
0.135га, за переїздом, зліва, при-
ватизована, від власника, недо-
рого. (095) 6526372

Терміново продам примі-
щення площею 1195.2 м.кв. 
Ресторанно-готельний SPA-
комплекс, разом з  магази-

ном, територія ділянки 0.21га, 
автономне опалення (газ або 
дрова). (095) 8989000; (095) 

5568550

Здам

  Здаю квартири подобово, є 
мангал, бесідка, автостоянка, 
звітні документи, р-н Теремно. 
(050) 2350880

  Здам. Двокімн.кв., на тривалий 
термін, мебльовану, 33-й квартал, 
ціна за домовленістю. (095) 
8764709

  Здам. Двокімнатну тимчасівку, 
Луцьк, вул.Ковельська, з меблями 
та усіма зручностями, для мо-
лодої сім’ї, від власника. (095) 
3343862

ОРЕНДА ПОБЛИЗУ МРЕВ 
офісних, торгових примі-

щень. (0332) 773700; (095) 
8989000

  Здам напівпідвальне примі-
щення поблизу ТЦ «Слон», нове, з 
ремонтом, 120 кв.м, витяжка, авто-
номне опалення, сигналізація, 2 
санвузли, можна під медицину, 
90грн/кв.м, торг. (097) 1611965 

  ЗНІМУ квартиру в р-ні технічно-
го університетум. Луцька. Розгля-
ну різні варіанти. (098) 4445790; 
(066) 7593850

Послуги

Ремонт пральних машин-
автоматів: «Сіменс», «Бош», 
«Індезіт», «Арістон», «Кай-
зер», «Ханса», «Ардо», LG, 

«Самсунг», «Занусі», «Елек-
тролюкс», AEG та ін. на дому, 
гарантія. Продаж запчастин. 
(099) 0273489; (095) 3507374

  Безкоштовні юридичні кон-
сультації у справах: сімейних, 
спадкових, адміністративних та 
ін. Всі види юридичних послуг. 
(063) 5457046

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

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

Виготовляємо: дачні будинки, 
каркасні бані, кіоски, павільйо-
ни, контейнери, битовки, буд. 

вагончики, гаражі, блок-пости та 
ін. металоконструкції. Якісно, на-
дійно, вчасно!!! (095) 7699473; 

(098) 9071417

Пошиття, ремонт, реставра-
ція, фарбування виробів з 
натуральної шкіри, хутра, 

дублянок, легкого жіночого 
та чоловічого одягу. Великий 

вибір італійської шкіри, хутра, 
шкірок на дублянки. (0332) 

207207; (050) 4381024

Усунення засмічень, видалення 
жиру, бруду та нальоту. Гарантія 

якості. (050) 7360805; (096) 
4996132

Автомото

  Продам. САЗ-3507, самоскид; 
будівельний вагончик 3.4х2.5; 
формопласт, дренажну трубу 
діам.90; тканину для дренажу; 
ворота (вис.1.75, шир. 3.5); ємкість 
для бетону. (0332) 723786; (050) 
3785849

  Комбайни зернозбиральні: 
«Вольво», «Клаас», «Джон Дір», MF 
та інші; прес-підбирачі; карто-
плезбиральні комбайни, на за-
мовлення з-за кордону, доставка 
по Україні. (050) 1849978; (098) 
7421737

  Зернозбиральний комбайн 
«Джон Дір-935», свіжопригна-
ний з Німеччини, в ідеальному 
візуально та технічному стані, в 
комплекті ріпакова приставка, 
подрібнювач соломи. (063) 
2031784

  Зернозбиральний комбайн 
«Massey-Ferguson-240», від пер-
шого власника, ідеальний стан 
(як новий), подрібнювач соломи. 
(063) 2031784

Будівництво

Свердловини, міні-башти, 
глибинні помпи «під ключ». 

Бочки пластмасові 200л; 
«куби» 1000л. Плівка теплична 
4-сезонна польського вироб-
ництва, шир.6, 8, 12м. (050) 

6709075; (097) 4824071, Луцьк, 
вул.Городецька, 17

  Пісок, щебінь, цеглу, бутовий 
камінь, відсів, глину, цемент, 
чорнозем, торфокрихту, торфо-
брикет, дрова, гній, жом, землю 
на вимостку. Доставка в мішках. 
Вивіз будівельного сміття. (050) 
6097986; (098) 9125884

  БЛОКИ З РАКУШНЯКУ. ВИ-
СОКОЇ ЯКОСТІ. МІЦНІ, РІВНІ, 
ВІДБІРНІ. ДОСТАВКА БЕЗКО-
ШТОВНА. (096) 1501972; (095) 
8523067

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

  Продам. Дошку для підлоги, 
вагонку (сосна, вільха, липа), 
плінтус, наличник, блок-хаус; 
бесідки, столи, лавки, пиломате-
ріал обрізний, необрізний та ін. 
(050) 3786273; (050) 3785150

Робочі дні понеділок-п’ятниця, 
8.00-16.00. Вихідні субота-не-

діля. (0332) 290078; (050) 
3780078; (098) 0800078

 ПРОДАМ. БЛОК-ХАУС, 
ВАГОНКА, ФАЛЬШ-БРУС, ДО-
ШКА ДЛЯ ПІДЛОГИ. ЗАВЖДИ В 
НАЯВНОСТІ. (095) 7699473; 
(098) 9071417

  Продам. Відсів, щебінь різних 
фракцій, пісок дрібний та круп-
ний, цегла біла та червона, глина, 
керамзит, чорнозем, торфокрих-
ту, дрова, вугілля, від 1т до 35т. 
Вивіз сміття. (050) 1566665; 
(067) 3618487

  Продам. Пісок дрібний та 
крупний, відсів, щебінь різних 
фракцій, цегла біла та червона, 
глина, торфокрихту, керамзит, 
чорнозем, дрова, вугілля, 1т-35т. 
Вивіз сміття. (097) 4145198; 
(050) 6710467

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

 ПРОДАМ. МЕТАЛОЧЕРЕПИ-
ЦЮ, ПРОФНАСТИЛ, «RUUKKI 
FINNERA», «SYPER KATEPAL», 
ПОВНА КОМПЛЕКТАЦІЯ ДАХУ. 
ЗАМІРИ ТА ДОСТАВКА.  (096) 
7458757

Бруківка вібропресована, 
сертифікована - виготовлен-

ня та багаторічний досвід 
професійного вкладання 

з вібротрамбовкою та 
«бобкатом». Низькі ціни, 

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

7165575

  Виконуємо всі види ремонтно-
будівельних робіт: шпаклювання, 
вкладання плитки, ламінату, 
послуги електрика, сантехніка, 
фундаменти, дахи, огорожі всіх 
видів, бетонні сходи, утеплення 
фасадів та ін. внутрішні роботи. 
(099) 3355066; (067) 2899960 

  Свердловини на воду, насоси, 
обслуговування. (067) 3326421; 
(050) 2742458

 ПРОДАМ. ЦЕГЛУ БІЛУ, 
ЧЕРВОНУ, ВІДСІВ, ПІСОК, 
КЕРАМЗИТ, ЩЕБІНЬ, ЧОРНО-
ЗЕМ, ТОРФОКРИХТА, ГРУНТ 
НА ВИМОСТКУ, ДРОВА, 
ТОРФОБРИКЕТ. ДОСТАВКА ПО 
МІСТУ БЕЗКОШТОВНА, ВИВІЗ 
БУДСМІТТЯ.  (066) 7100861; 
(063) 6151146

  Клеїмо шпалери, фотошпалери, 
будь-якої складності. (099) 
2347817; (096) 7539674

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

  Виконуємо будівельно-оздо-
блювальні внутрішні та зовнішні 
роботи, гіпсокартон, штукатурно-
шпаклювальні роботи, фарбуван-
ня, вкладання плитки, ламінату, 
паркетної дошки, кладка цегли, 
бетонні роботи, покрівлі. (097) 
7365531

  Утеплення будинків, складів, 
гаражів, перекриттів рідким кар-
бамідним пінопластом (методом 
заливання в пустоти) (067) 
3326421; (050) 2742458

  Бригада кваліфікованих май-
стрів виконує ремонт квартир 
«під ключ», швидко та якісно. 
(066) 5229101; (068) 6362725; 
(0332) 290010

Шпаклювання стін та стелі, 
монтаж гіпсокартону. За 

доступну ціну, якість наша 
- спокій та оплата Ваші. 

(099) 7401095, Сергій; (097) 
8544994

  Комплексні, внутрішні та 
зовнішні ремонтно-будівельні 
роботи (гіпсокартон, шпалери, 
ламінат, вагонка, фасадні роботи, 
послуги електрика, сантехніка). 
(050) 9187745, Сергій; (093) 
2574628

  Заміна труб, лічильників, мон-
таж опалення, котлів, колонок, 
тепла підлога, водопровід, якість. 
Ліц.АА №068300, ВОДА. (0332) 
231510; (050) 9071397

Робота

Потрібні робітники на збір 
помідорів, огірків, грибів, 
парники, теплиці, м’ясний, 

рибний цех, ферми, будівель-
ники, с/г робітники, догляд 
за садом, з/п висока, житло, 

харчування, візова підтримка 
надається, наявність закорд. 

паспорту. (066) 7466549; 
(096) 4932837, Ольга

  Потрібні: аніматор в дитячу 
кімнату (кафе), адміністратори 
залу, офіціанти, кухарі, бармени, 
помічники барменів. піцмайстри, 
суші-майстри, кухарі-кондитери, 
прибиральниці-посудомийниці; 
водій з власним а/м. (099) 
7522226; (099) 5055556; (095) 
6551001

  Візьму на роботу продавця в 
продовольчий магазин. (050) 
5424990

  В кафетерій потрібні бухгалтер 
та бармен. (099) 6373869

  РОБОТА ЗА КОРДОНОМ. РО-
БОЧІ ЗАПРОШЕННЯ НІМЕЧЧИ-
НА, АНГЛІЯ: ДОГЛЯДАЛЬНИЦІ, 
БУДІВЕЛЬНИКИ; ПОЛЬЩА: 
ЗВАРЮВАЛЬНИКИ, ВОДІЇ-ДА-
ЛЕКОБІЙНИКИ, БУДІВЕЛЬНИ-
КИ, ОПІКУНКИ, С/Г РОБОТИ. 
ЛІЦ.АВ 585191, 10.07.12Р., 
МСПУ. ((0332) 723738 (ЛУЦЬК); 
(099) 3469381, ЛУЦЬК, ВУЛ.
КАФЕДРАЛЬНА, 25

  С/г роботи, м’ясокомбінати, 
овочебази. З/п висока, наявність 
закордонного паспорту, візова 
підтримка. (066) 0321909; (093) 
8317549

 М’ясокомбінати (різні спеціаль-
ності, з/п висока), овочебази, об-
різання дерев, парники, ферми, 
с/г роботи, працівники для валки 
лісу, зварювальники, електрики 
та слюсарі, наявність закордон-
ного паспорту, візова підтримка.  
(050) 7325315; (096) 8708768

  Візьму на роботу в офіс по-
рядну, комунікабельну людину. 
(050) 5549419

  Потрібна на роботу покоївка, 
досвід роботи. (097) 4454300

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

  Потрібні швачки на швейне 
виробництво з/п від виробітку. 
(050) 4380509

  Офіційне працевлаштування 
в офісі незалежно від віку, з 
можливістю додаткового заро-
бітку і кар’єрного росту. (050) 
9610108; (096) 2169214

Фермер

  Продам. Кормовий буряк та 
квасолю. (095) 0909967

 ПРОДАМ. ДРОВА (ДУБ, ЯСЕН, 
ГРАБ). (099) 9124142; (096) 
7665952

  Куплю. Зерно пшениці, ячменю, 
вівса, кукурудзи, третикале. 
(067) 3320832

Різне

  Продам. Прилад для екологіч-
ного очищення водопровідної 
води та продуктів харчування. 
(068) 8556988 

  Продам. Побутову техніку, ел/
інструмент та м’які меблі з Німеч-
чини, б/в та нові: холодильники, 
пральні машини, мікрохвильові 
печі, дивани, болгарки, газові 
колонки та ін. (067) 3322259; 
(050) 9683831  

  Продам. Машину холодильну  
аміачну МКВ40-7-2Б. Можливо на 
запчастини. (097) 7625588

  Продам. Швейну машинку 
«Singer», ножний привід, кована 
основа, у робочому стані, 2500грн. 
(050) 4380485

  Продам. Меблі в зал, спальню, 
кухню; холодильник, телевізор, 
пральну машину, все б/в. (066) 
7037555

Можливий самовивіз. 
АЕ№271264 28.10.2013р. МЕРТУ. 

(095) 5106889

  Куплю газові колонки б/в на за-
пчастини, можна в пошкодженому 
стані, а також промиваємо газові 
колонки. (0332) 233304; (066) 
2177724

  КУПЛЮ РАДІОДЕТАЛІ, МОЖ-
ЛИВО НА ПЛАТАХ, ОСЦИЛО-
ГРАФ, ЧАСТОТОМІР, ГЕНЕРАТОР 
СИГНАЛІВ.  (050) 5424961

  Купуємо вторсировину (ма-
кулатура, стрейч-плівка, плівка 
ВТ) за високими цінами. (0332) 
285361; (063) 5993185; (095) 
0377091  

Купуємо стружку кольоро-
вих 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 
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Прийом оголошень 
за телефоном 
(0332) 200-650

Вартість приватного оголошення 10 грн, вартість оголошення про подію 1 грн — 1 кв см

КУПУЄМО 
ДОРОГО 

МАКУЛАТУРУ, 
ПЛІВКУ, 

ПЛАСТМАСУ
(066)6835262

Шановні  РОБОТОДАВЦІ!
НЕ ЗАЛИШАЙТЕ ШУКАЧІВ РОБОТИ БЕЗ УВАГИ!

Волинська обласна служба зайнятості запрошує Вас 18 лютого у Луцький центр 
професійно-технічної освіти (м. Луцьк, вул. Писаревського, 13) для участі у 
випускному іспиті групи перукарів (перукарів-модельєрів) з числа слухачів-
безробітних.
Ви зможете підібрати кваліфікованого працівника, провести співбесіду з 
претендентами на роботу, отримати рекомендації викладачів,  побачити 
реальних пошукачів праці.
Іспит розпочнеться об 11 год.
Телефон для довідок: 72-53-01, 72-44-90

Запрошуємо на заняття освітнього проекту обласної служби зайнятості 
«Зимова агрошкола», які проводяться у співпраці з

Волинським обласним учбовим центром АПК:
13 лютого у Шацькому районному центрі зайнятості 
(смт. Шацьк, вул. Шевченка, 5)
- 10.00 год. «Особливості розведення домашньої птиці», 
- 12.00 год.« Особливості вирощування картоплі»

11 лютого у Рожищенському районному центрі зайнятості
(м. Рожище, вул. Кондратюка, 3)
- 9.30 год.«Вирощування овочів в теплицях»
- 11.30 год. «Основи садівництва»

Запрошуємо до участі у семінарах-тренінгах, які проводитимуть 
кваліфіковані спеціалісти – партнери служби зайнятості:

13 лютого у Ківерцівському районному центрі зайнятості (м. Ківерці, вул. 
Грушевського, 23)
10.00 – «Європейський підхід до організації агробізнесу»
12.00 - «Формування активної життєвої позиції в осіб з особливими потребами»

18 лютого у Маневицькому районному центрі зайнятості (смт. Маневичі, 
вул. Луцька, 14)
9.30 - «В режимі очікування. Як підтримати себе і свою родину в воєнний час».
11.30 - «Побудова кар’єри в мовах нестабільності. Можливості та підводні камені».

19 лютого в Іваничівському районному центрі зайнятості (смт. Іваничі, вул. 
Жукова,7а)
13.00 – «Самозайнятість у сфері туризму та агротуристичний маркетинг»
15.00– «Психологічна мотивація молоді до започаткування власної справи»

19 лютого у Локачинському районному центрі зайнятості (смт. Локачі, вул. 
Незалежності, 1)
8.00 – Як започаткувати власну справу у сфері гончарства та кераміки
10.00 – «Мотивація осіб з особливими потребами до відкриття власної справи»
Телефон для додаткової інформації – (0332) 725437 (відділ організації 
профорієнтації обласного центру зайнятості)


