
Нерухомість

Продам

  Однокімн.кв., Луцьк, р-н Ки-
ївського майдану, 2/2-пов. цегл. 
буд.,  35/18/10.1 кв.м, автономне 
опалення, в дворі цегляний гараж, 
ділянка для городу, є підвал. (050) 
4380485; (063) 8014360

  Однокімн.кв., малосімейку, 5/5-
пов. цегл. буд., вул.Щусєва, р-н ЗОШ 
№17, ціна за домовленістю. (050) 
7623874

  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; засклена ло-
джія, будинок цегляний, утеплений, 
високі стелі, металеві вхідні двері, 
стяжка, штукатурка, здача червень 
2015р. Забудовник «Житлобуд-2». 
(050) 6415645

  Двокімн.кв., с.Підгайці, Луцького 
р-ну, з євроремонтом та частково 
вмебльовану. (050) 5147270, 
Віталій

  ТРИКІМН.КВ., 9/9-ПОВ. ЦЕГЛ. 
БУД., 65 КВ.М, КИЇВСЬКИЙ МАЙ-
ДАН, ЧАСТКОВО ВМЕБЛЬОВАНУ. 
АГЕНСТВАМ НЕ ТУРБУВАТИ. 
(050) 5819214, ВЛАСНИК

  Чотирикімн.кв., Луцьк, вул.
Мазепи, 8/9-пов. цегл. буд., 80 кв.м, 
косметичний ремонт, кімнати та 
санвузол роздільні, балкон, лоджія 
не засклені. Розгляну варіанти. 
Можливий обмін на однокімн.кв., з 
доплатою.   (099) 2617763; (066) 
3551770

  Баківці, будинок 110 кв.м, після 
капремонту, нові прибудинкові 
споруди, двір вимощений бруківкою 
340 кв.м, ділянка 0.50га. Або об-
міняю на квартиру у Луцьку. (066) 
4355082

  26км від Луцька, будинок цегля-
ний, півтораповерховий, 13х11м, 
усі вигоди, котли на газ та тверде 
паливо, літня кухня сарай, підвал, 
сад, город біля хати, асфальтований 
доїзд. Можливий обмін на квартиру. 
(097) 2290300; (066) 6942533

  Луцьк, масив Маяк, вул.Дубнів-
ська, дачну ділянку 0.06га, є невели-
кий цегляний будинок, світло, вода, 
сад. (099) 6282420

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

  Продам. Великий Омеляник, вул.
Нагірна, 21, земельну ділянку 0.15га 
для с/г робіт. (099) 1674534; (066) 
7442208

  Городок, 5км від с.Забороль, 
земельну ділянку 0.20га під за-
будову та 0.24 с/г призначення, 
все приватизовано, від власника, 
75000грн, торг. Можливий обмін на 
а/м, розгляну ін. варіанти. (095) 
5785390

  Забороль, земельну ділянку під 
забудову 0.11га, біля ставка, є світло, 
газ.  (095) 3467898; (097) 5004056

 ПРОДАМ. ГАРАЖ В ЕЛІТНОМУ 
Р-НІ МІСТА ЛУЦЬКА (РАЙОН 
«ПОРТ СІТІ», ВУЛ.ЛИПИНСЬКОГО, 
О.ГОНЧАРА), ЦЕГЛА, ВИСОКИЙ, 
23 КВ.М, ЯМА, СВІТЛО. (050) 
7010097

Здам

  Здам в оренду 5 гектарів 
землі, перших 5 років орендну 
плату не беру, знаходиться поблизу 
с.Сенкевечівка, горохівського р-ну. 
(0332) 263671; (095) 3705788

  Візьму на квартиру двох хлопців, 
чесних, порядних, бажано студентів, 
без шкідливих звичок, 33-й квартал. 
(099) 6465730

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

В оренду виробничо-складські 
приміщення площею 100-600 
кв.м. Бокси для ремонту авто-
мобілів. Зручний доїзд, охоро-

на, ціна  від 10грн/кв.м.  (050) 
3782022

Послуги

Три в одному: дачний будинок + 
баня + альтанка. Дачні будинки, 

котеджі, магазини, супермаркети, 
зупинки, ангари, автомийки, ши-
номонтаж, гаражі, будвагончики, 
бані, металоконстр., альтанки та 

ін. Розбірні, різних форм. Доставка 
та встановлення безкоштовно. 
(050) 1009091; (097) 9312504

  Ремонт побутових холодильників, 
морозильних камер, імпортних, 
вітчизняних, заміна компресорів, 
термостатів, заправка фреоном, 
виклик майстра платний. (050) 
6313413

Супутникове телебачення. Про-
даж, гарантія, сервісне обслугову-
вання. КОНДИЦІОНЕРИ - продаж, 

монтаж.  (0332) 285556; (066) 
1980828

Усунення засмічень, видалення 
жиру, бруду та нальоту. Гарантія 

якості. (050) 7360805; (096) 
4996132

Виготовляємо: дачні будинки, 
каркасні бані, кіоски, павільйо-
ни, контейнери, битовки, буд. 
вагончики, гаражі, блок-пости 

та ін. металоконструкції. Якісно, 
надійно, вчасно!!! (095) 7699473; 

(098) 9071417

  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»

Ремонт пральних машин-
автоматів: «Сіменс», «Бош», 

«Індезіт», «Арістон», «Кайзер», 
«Ханса», «Ардо», LG, «Самсунг», 
«Занусі», «Електролюкс», AEG та 
ін. на дому, гарантія. Продаж за-
пчастин. (099) 0273489; (095) 

3507374

Автомото

  Зварювальні роботи. Діагнос-
тика а/м. Ремонт ходової, розвал 
сходження. Форма оплати будь-яка. 
(099) 7541615; (067) 7473739

  ГБО. Встановлення газобалонного 
обладнання на а/м та його ремонт. 
(096) 0877321; (050) 3781081

  Продам. Зернозбиральний 
комбайн «Джон Дір-935», свіжоприг-
наний з Німеччини, в ідеальному 
візуально та технічному стані, в 
комплекті ріпакова приставка, по-
дрібнювач соломи. (063) 2031784

  Комбайни зернозбиральні: «Воль-
во», «Клаас», «Джон Дір», MF та інші; 
прес-підбирачі; картоплезбиральні 
комбайни, на замовлення з-за кор-
дону, доставка по Україні. (050) 
1849978; (098) 7421737

  Продам. Дискову борону БДТ-3 
до тракторів МТЗ, ЮМЗ; запчастини 
до МТЗ: двигун Д-240 під стартер, 
корпус моста, КПП, проміжки, 
радіатор та ін; ступиці до причепа 
ПТС-4; циліндр до причепа 2ПТС-4 
культиватор КПС-4.2, стрільчатий. 
(099) 7359139 

  Продам. Зернозбиральний 
комбайн «Massey-Ferguson-330», від 
першого власника, ідеальний стан 
(як новий), подрібнювач соломи. 
(063) 2031784

 ПРОДАМ. ЗАПЧАСТИНИ ДО 
ПРЕС-ПІДБИРАЧІВ ТА ІНШОЇ  С/Г 
ТЕХНІКИ, НОВІ ТА Б/В. (096) 
6196407

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

(066) 8701542 

Будівництво

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

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

 МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ ТА ПРО-
ФНАСТИЛ (ПОЛЬЩА, НІМЕЧ-
ЧИНА). ВОДОСТІЧНІ СИСТЕМИ, 
КОМПЛЕКТУЮЧІ ДО ДАХУ. 
ЗАМІРИ ТА ДОСТАВКА. (098) 
7768836; (068) 7388692

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

  Продам. Цеглу червону, шифер, 
дошки, крокви, балки, панелі ПКЖ, 
все б/в, на постійній основі. (095) 
8628799; (096) 9595194

  Продам. Щебінь різних фракцій, 
відсів, камінь, пісок, цеглу червону, 
білу; чорнозем, торф, земля на ви-
мостку. Можлива доставка. Послуги 
самоскидами, 8, 15, 30т. (050) 
5299520

  Свердловини на воду, вода «під 
ключ». Швидко та якісно. (096) 
3918453

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

Бочки пластмасові 200л; «куби» 
1000л. Плівка теплична 4-сезон-

на польського виробництва, 
шир.6, 8, 12м. (050) 6709075; 
(097) 4824071,  Луцьк, вул.Горо-

децька, 17

 ЦЕГЛА ЧЕРВОНА ТА БІЛА, ПІ-
СОК, ЩЕБІНЬ, ВІДСІВ, КЕРАМЗИТ, 
ТОРФОБРИКЕТ, ДРОВА, ТОРФО-
КРИХТА, ЧОРНОЗЕМ, ГРУНТ НА 
ВИМОСТКУ. ВИВІЗ БУДІВЕЛЬНО-
ГО СМІТТЯ. (095) 5355663; (097) 
7516430

 ПРОДАМ. ЦЕГЛУ БІЛУ, ЧЕРВО-
НУ, ВІДСІВ, ПІСОК, КЕРАМЗИТ, 
ЩЕБІНЬ, ЧОРНОЗЕМ, ТОРФО-
КРИХТА, ГРУНТ НА ВИМОСТКУ, 
ДРОВА, ТОРФОБРИКЕТ. ДОСТАВ-
КА ПО МІСТУ БЕЗКОШТОВНА, ВИ-
ВІЗ БУДСМІТТЯ.  (066) 7100861; 
(063) 6151146

  Продам. Відсів, щебінь різних 
фракцій, пісок дрібний та крупний, 
цегла біла та червона, глина, керам-
зит, чорнозем, торфокрихту, дрова, 
вугілля, від 1т до 35т. Вивіз сміття. 
(050) 1566665; (067) 3618487

Продам. Вагонку, дошку для 
підлоги, фальш-брус, блок-хаус, 

монтажну рейку. Доставка. 
(066) 1922029; (067) 2740222

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

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

БЛОКИ БУДІВЕЛЬНІ (стінові, для 
огорожі, перестінні, «рваний ка-

мінь»), цеглу «рваний камінь», 
бруківку, залізобетонні огорожі, 

бетонні каналізаційні люки, 
сходи та інші бетонні вироби. 
(0332) 290078 (Луцьк); (050) 

3780078; (098) 0800078

 ПРОДАМ. ВАГОНКУ (СОСНА, 
ВІЛЬХА), БЛОК-ХАУС, ФАЛЬШ-
БРУС, ДОШКУ ДЛЯ ПІДЛОГИ. 
ЗАВЖДИ В НАЯВНОСТІ. (095) 
7699473; (098) 9071417

Продам. Пісок, щебінь, відсів, 
цеглу червону, білу, цемент, 

гній; дрова, торфобрикет, тор-
фокрихту, чорнозем, землю на 
вимощування. Вивіз будівель-
ного сміття. (066) 8465604; 

(068) 7999678

  Свердловини на воду. Обслуго-
вування. Приямки, насоси, вода 
«під ключ». Якість гарантую. (095) 
5755705

  Продам. Пісок, щебінь, цеглу, бій 
цегли, бутовий камінь, відсів, глину, 
цемент, чорнозем, торфокрихту, 
торфобрикет, дрова, гній, землю 
на вимостку. Доставка в мішках. 
Вивіз будівельного сміття. (050) 
6097986; (098) 9125884

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

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

 Мурую каміни, печі, барбекю, 
оздоблення. (050) 3378455; (096) 
4750392

  Якісний євроремонт, великий 
досвід роботи: стяжка, штукатурка, 
гіпсокартон, шпаклювання, шпале-
ри, ламінат, сантехніка, електрика, 
декоративні штукатурки та інше. 
(095) 9357818; (050) 0757527; (066) 
3439368

Лицювання плиткою. Якість, 
гарантія, великий досвід роботи 

за кордоном. (050) 9153347

Шпаклювання та монтаж 
гіпсокартону, з а доступну ціну. 
Якість наша - спокій та оплата 
Ваші. (099) 7401095, Сергій

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

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

  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 

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

  РОБОТА ЗА КОРДОНОМ. 
РОБОЧІ ЗАПРОШЕННЯ НІМЕЧ-
ЧИНА, АНГЛІЯ: ДОГЛЯДАЛЬНИ-
ЦІ, БУДІВЕЛЬНИКИ; ПОЛЬЩА: 
ЗВАРЮВАЛЬНИКИ, ВОДІЇ-ДА-
ЛЕКОБІЙНИКИ, БУДІВЕЛЬНИКИ, 
ОПІКУНКИ, С/Г РОБОТИ. ЛІЦ.АВ 
585191, 10.07.12Р., МСПУ. (0332) 
723738 (ЛУЦЬК); (099) 6142874; 
(097) 4453925, ЛУЦЬК, ВУЛ.КАФЕ-
ДРАЛЬНА, 25

  В автомайстерню потрібен слюсар 
для встановлення газобалонного 
обладнання на автомобілі, бажано 
з досвідом роботи. (096) 0877321; 
(050) 3781081

  Потрібна хатня робітниця (приго-
тування їжі, прибирання, прасуван-
ня), 8.00-17.00, понеділок-п’ятниця, 
2000грн (від якості). (050) 
3781243; (096) 6123512

 ПОТРІБЕН ПРАЦІВНИК В 
КАМЕНЕОБРОБНИЙ ЦЕХ, ВИ-
МОГИ: ВМІННЯ КОРИСТУВАТИСЯ 
БОЛГАРКОЮ, БЕЗ ШКІДЛИВИХ 
ЗВИЧОК, З/П ЗА ДОМОВЛЕНІСТЮ. 
(0332) 294360; (050) 6951217

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

Потрібні працівники на обрізан-
ня дерев, сортування овочів, 

сухих кормів, теплиці, парники 
(помідори, огірки), птахоферми, 

допомога по кухні, візова під-
тримка, доїзд до роботодавця 

надається. (099) 0000293; 
(097) 3113136 

 ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ ПРОДО-
ВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ, З ДОСВІДОМ 
РОБОТИ, Р-Н ВІДРОДЖЕННЯ. 
(095) 4715531

  С/г роботи, м’ясокомбінати, ово-
чебази. З/п висока, наявність закор-
донного паспорту, візова підтримка. 
(066) 0321909; (093) 8317549

  Робота. М’ясокомбінати (різні спе-
ціальності, з/п висока), овочебази, 
парники, с/г роботи, водії кат.С. Е, 
будівельники, зварювальники, елек-
трики та слюсарі, наявність закор-
донного паспорту, візова підтримка.  
(050) 7325315; (096) 8708768

  Потрібен на роботу водій-вантаж-
ник. (050) 7075157; (050) 1065649

 ПОТРІБЕН НА РОБОТУ ПОМІЧ-
НИК ТОРГОВОГО АГЕНТА, МОЖ-
ЛИВІ ВІДРЯДЖЕННЯ ПО УКРАЇНІ.  
(050) 7098855

  Робота в офісі, декілька напрямків 
діяльності, можлива часткова за-
йнятість та отримання офіційного 
доходу. (067) 3601314; (050) 
9200495 

 ПОТРІБНІ НА РОБОТУ ШИНО-
МОНТАЖНИКИ ВАНТАЖНИХ А/М. 
(050) 1849595; (067) 9297744

 Шукаю роботу водія кат, В, С, є 
закордонний паспорт, віза. (095) 
8709850

Фермер

 Мінеральні добрива, мікродобри-
ва, засоби захисту рослин, насіння, 
корм для тварин, с/г техніка. (095) 
8966592; (067) 2406402

 ПРОДАМ САДЖАНЦІ ПЛО-
ДОВИХ ТА ДЕКОРАТИВНИХ 
РОСЛИН. ЩЕПЛЕННЯ, ПОСАДКА 
ТА ФОРМУВАННЯ КРОНИ ПЛО-
ДОВИХ ДЕРЕВ, ДЕКОРАТИВНЕ 
ОФОРМЛЕННЯ ПРИСАДИБНИХ 
ДІЛЯНОК. (0332) 716494, ПЕТРО 
ІВАНОВИЧ; (050) 1304794; (099) 
2747734

  Продам. Вівці на відгодівлю. 
(096) 6031314

  Продам. Мальок коропа «одно-
річка». (067) 3612790

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

Різне

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

  Купуємо вторсировину (макулату-
ра від 2грн/кг, стрейч-плівка 6грн/кг, 
плівка ВТ 8грн/кг) за високими ціна-
ми. (0332) 285361; (063) 5993185; 
(095) 0377091  

  КУПЛЮ РАДІОДЕТАЛІ, МОЖ-
ЛИВО НА ПЛАТАХ, ОСЦИЛОГРАФ, 
ЧАСТОТОМІР, ГЕНЕРАТОР СИГНА-
ЛІВ.  (050) 5424961

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 

Можливий самовивіз. АЕ№271264 
28.10.2013р. МЕРТУ. (095) 

5106889
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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

«Кур’єрська доставка» від Укрпошти: 
місяць роботи в новому форматі

Підвищуючи якість надання послуг та рівень комунікації з клієнтом, 
Укрпошта кардинально змінила рівень надання послуги «Кур’єрська 
доставка».
«Пріоритетом в роботі національного оператора поштового зв’язку 
є максимальна адаптація до потреб споживачів та зміцнення 
економічного фундаменту для подальшого розвитку підприємства в 
умовах постійно зростаючої конкуренції, – відзначає в.о. генерального 
директора Укрпошти Ігор Ткачук. – Задля більшої зручності наших 
споживачів ми модернізували наш сервіс «Кур’єрська доставка», 
встановивши чіткі терміни доставки та прозору тарифну політику». 
З 1 січня 2015 року в кожній регіональній філії Укрпошти створено 
«Центр управління», завдяки якому контролюється весь технологічний 
процес замовлення кур’єра, приймання, проходження та вручення 
відправлень кур’єрської доставки. Це, в свою чергу, сприяє суттєвому 
підвищенню якості надання послуги, яка відповідає очікуванням 
клієнта.
Так, за січень місяць оновленою послугою «Кур’єрська доставка» вже 
скористалося більше 22 тис. споживачів, відправивши майже 50 тис. 
відправлень по всій Україні.
Для більшої зручності користувачів сервіс передбачає інформування 
клієнтів про статус виконання замовлень, узгодження часу та місця 
доставки тощо. Укрпошта цінує час своїх клієнтів, тому строки доставки 
дотримуються чітко.
«Ми надаємо додатковий сервіс «Кур’єрська доставка» по всій мережі 
Укрпошти як в міських, так і в сільських відділеннях поштового зв’язку. 
Скористатися послугою можуть  фізичні і юридичні особи, зокрема 
компанії, що займаються дистанційною торгівлею», –  наголосив в.о. 
генерального директора Укрпошти Ігор Ткачук.


