
Нерухомість

Продам

  Однокімн.кв., м.Ківерці, вул.За-
лізнична, заг.пл.21 кв.м, усі вигоди, 
ремонт. (050) 8851110

  Трикімн.кв., вул.Володимирська, 
108, 5/5-пов. цегл. буд., 60.4 кв.м, 
кімнати роздільні, с/в роздільний, 
житловий стан, ціна за домовленіс-
тю. (098) 8358807, Андрій

  Трикімн.кв., вул.Ярощука, 81.3 
кв.м, 4/4-пов. цегл. буд., автономне 
опалення. (0332) 712099; (067) 
3321386

  Трикімн.кв., Рокині, дворівне-
ву, котеджного типу, автономне 
опалення, свердловина, ремонт, є 
можливість та проект на добудову 
2-х кімнат, поряд земельна ділянка 
0.07га, розвинена інфраструктура. 
(067) 3019569; (066) 9307073

  Луцьк, 1/2 частину будинку 79 
кв.м, євроремонт, газ, вода, міська 
каналізація, гараж, льох, впорядко-
ване подвір’я. (066) 5434373; (067) 
1949192

  Продам. Полонка, земельну 
ділянку 0.10га, під забудову, комуні-
кації поруч, 100м від річки. (050) 
5139822

  Продам. Боратин Луцького р-ну, 
будинок дерев’яний, з виходом до 
р.Стир, земельна ділянка 0.16га, 
приватизована. Можливий обмін 
на однокімн.кв. у Луцьку, розгляну 
всі варіанти. (050) 2627253; (097) 
8416925

  Піддубці, земельну ділянку 0.18га, 
приватизовану, асфальт, центр села, 
комунікації, поруч школа, садок. 
Недорого. (099) 3170734

  Великий Омеляник, р-н Лисенка, 
земельну ділянку 0.20га, від влас-
ника, під забудову. (050) 7007220, 
Сергій

  ГАРАЗДЖА, ДАЧУ МАСИВ 
ПЛАСТИК, ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА 
0.06ГА, ПРИВАТИЗОВАНА, ОБРО-
БЛЕНА, Є МЕТАЛЕВИЙ БУДИНОК, 
АЛЬТАНКА, ОГОРОЖА, ЗАВЕЗЕ-
НИЙ ЧОРНОЗЕМ, ЕЛЕКТРИКА, 
СВЕРДЛОВИНА. (050) 6617368

  Смт.Сенкевичівка, будинок 
цегляний, земельна ділянка 0.15га, 
2 гаражі, льох, сарай, літня кухня, всі 
комунікації, зручний, асфальтований 
доїзд, ціна договірна, від власника. 
(050) 3787101; (093) 0443792

  Продам ставкове господарство, 
статус юридична особа. (050) 
1866963; (067) 1949192 

Здам

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

  Здам кімнату для двох дівчат, ве-
лику з балкном, р-н залізн. вокзалу, 
1000грн. (050) 5396267

Послуги

Послуги весільного кортежу, 
джип VIP-класу «Шевроле-Су-

бурбан» довж. 5.5м, для Ваших 
урочистих подій, про ціну 

домовимось. (095) 5696319; 
(066) 5356202 

  ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ 
ПО МІСТУ, ОБЛАСТІ, УКРАЇ-
НІ: ФУРИ, РЕФИ, ІЗОТЕРМИ, 

ЕВАКУАТОР, ЗЕРНОВОЗИ, 
КРАН-МАНІПУЛЯТОР. ДОМАШ-
НІ, ДАЧНІ, СКЛАДСЬКІ, ОФІСНІ 
ПЕРЕЇЗДИ. (050) 6430345; (096) 
3469651

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

монтаж. (0332) 285556; (066) 
1980828

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; (068) 0747490

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

Автомото

  Продам. Велосипед моторний, 
радянського виробництва, хороший 
вигляд, на ходу. (095) 8645583

  Продам. Трактор МТЗ-82 1989р., 
ЮМЗ-6 1991р.; дискову борону БДТ-
3, культиватор причіпний ПС-4.2, 
стрілчатий; кабіна ЗІЛ-131. (099) 
7359139 

Продам. Сільськогосподарську 
техніку: «Карлик», «Болько», 

«Анна», картоплекопачки дво-
рядні. (066) 5281360; (095) 

1703167

  ГАЗ-3110 2000р. (050) 7007220, 
Сергій

Будівництво

 ПІНОБЛОКИ 20Х30Х60СМ, 
ХОРОШОЇ ЯКОСТІ, ЦЕМЕНТ, 
ПІНОПЛАСТ ПОЛЬЩА, МІНВАТА. 
ДОСТАВКА, РОЗВАНТАЖЕННЯ. 
(063) 4777326; (050) 6891579; 
(096) 9905080

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

камінь»), блок цокольний, цеглу 
«рваний камінь», бруківку, 

залізобетонні огорожі, бетонні 
каналізаційні люки, плитка для 
сходів, та інші бетонні вироби. 
КРЕДИТ. Постійно куплю піддо-
ни, 80х120см. (0332) 290078 

(Луцьк); (050) 3780078; (098) 
0800078

  Продам. Пісок, щебінь, відсів, 
камінь різних фракцій, цеглу білу 
та червону, дрова, гній, чорнозем, 
торф, землю на вимостку. Вивіз бу-
дівельного сміття. (050) 8063379; 
(096) 1963561

 ПРОДАМ. ЧОРНОЗЕМ, ЦЕГЛУ 
ЧЕРВОНУ ТА БІЛУ, ПІСОК, 
ЩЕБІНЬ, ВІДСІВ, БУДКАМІНЬ, 
ЗЕМЛЮ НА ВИМОСТКУ, ТОРФ, 
ГЛИНУ, ДРОВА. ВИВІЗ БУДІВЕЛЬ-
НОГО СМІТТЯ. (099) 5237379; 
(096) 0646486

стандартні 20х20х40 та «рваний 
камінь» 20х10х40, доставка. 
(067) 3320755; (050) 0592394; 

(067) 3320830

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

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

Цегла червона та біла, пісок, 
щебінь, відсів, керамзит, тор-

фобрикет, дрова, торфокрихта, 
чорнозем, грунт на вимостку. 

Вивіз будівельного сміття. 
(095) 5355663; (097) 7516430

 ПРОДАМ. ДРОВА ТВЕРДОЇ ПО-
РОДИ, ТОРФОБРИКЕТ, ТОРФО-
КРИХТУ, ЧОРНОЗЕМ, ЗЕМЛЮ НА 
ВИМОСТКУ, ГНІЙ, ПІСОК, ЩЕБІНЬ. 
(095) 5355663; (097) 7516430

 ПРОДАМ. ПІСОК ДРІБНИЙ 
ТА КРУПНИЙ, ВІДСІВ, ЩЕБІНЬ 
РІЗНИХ ФРАКЦІЙ, ЦЕГЛА БІЛА 
ТА ЧЕРВОНА, ГЛИНА, ТОРФО-
КРИХТУ, КЕРАМЗИТ, ЧОРНОЗЕМ, 
ДРОВА, ВУГІЛЛЯ, 1Т-35Т. ВИВІЗ 
СМІТТЯ. (097) 4145198; (050) 
6710467

 ПРОДАМ. ВІДСІВ, ЩЕБІНЬ РІЗ-
НИХ ФРАКЦІЙ, ПІСОК ДРІБНИЙ 
ТА КРУПНИЙ, ЦЕГЛА БІЛА ТА 
ЧЕРВОНА, ГЛИНА, КЕРАМЗИТ, 
ЧОРНОЗЕМ, ТОРФОКРИХТУ, 
ДРОВА, ВУГІЛЛЯ, ВІД 1Т ДО 35Т. 
ВИВІЗ СМІТТЯ. ((050) 1566665; 
(067) 3618487

 ПРОДАМ. ВАГОНКУ (СОСНА, 
СМЕРЕКА, ЛИПА, ВІЛЬХА, ДУБ), 

БЛОК-ХАУС, ФАЛЬШ-БРУС, ДО-
ШКУ ДЛЯ ПІДЛОГИ, ПЛІНТУС, 
ОБНАЛІЧКА, МОНТАЖНА РЕЙКА, 
КУТНИКИ. ЗАВЖДИ В НАЯВНОС-
ТІ. (095) 7699473; (098) 9071417

  Продам. Щебінь різних фракцій, 
відсів, пісок, камінь бутовий, цеглу, 
піноблоки, газоблоки, блоки з 
цементу, клей, цемент, торф, чорно-
зем, землю на вимощування. (050) 
5299520; (096) 4296975 

  Продам. Камінь бутовий, цеглу, 
піноблоки, газоблоки, блоки з 
цементу, клей, цемент, щебінь 
різних фракцій, відсів, пісок, торф, 
чорнозем, землю на вимощування. 
(096) 4296975; (050) 5299520

  Продам. Дерев’яні шпали на хату, 
комплект дубових підвалин, лагів; 
стовпчики дубові, букові, довж.2, 3, 
4м, круглі, напівкруглі, квадратні на 
дерев’яну огорожу. (0332) 757593; 
(067) 3329246 

  Продам. Брус дубовий, 14х14, 
12х12, 10х10, довж. 2, 3 та 4м; шпали 
залізобетонні під фундаменти 
(огорожі); металеві та азбестоце-
ментні труби, сітка рабиця. (0332) 
757593; (067) 3329246

(0332) 262484; (095) 1489393; 
(067) 1489393

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

  Свердловини та їх обслугову-
вання, у Волинській обл. (050) 
5178751; (096) 4633888; (066) 
5726636

  Послуги «бобкетом», розгорта-
ємо щебінь, навантажуємо землю, 
розвантажуємо цеглу, піноблоки, 
бруківку. Земельні роботи гусенич-
ним та колісним «бобкетом». По-
слуги евакуатором, буром. (050) 
8483994

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

Виконуємо штукатурні роботи 
штукатурною станцією та 

цементно-вапняним розчином. 
(099) 7782993

  Циклювання, шпаклювання, лаку-
вання, вкладання паркету, ламінату. 
Швидко, якісно. (099) 4092131; 
(093) 1186879

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

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

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

Робота

  ВІЗЬМУ НА РОБОТУ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНОГО, ЕНЕРГІЙНОГО РІЗНО-
РОБОЧОГО НА ВИРОБНИЦТВО, 
КАР’ЄРНИЙ РІСТ (050) 9049114

  Робота за кордоном. Робочі 
запрошення Німеччина: доглядаль-
ниці, будівельники; Польща: зва-

рювальники, водії-далекобійники, 
будівельники, опікунки, с/г роботи 
та ін. Ліц.АВ 585191, 10.07.12р., 
МСПУ. (0332) 723738 (Луцьк); (099) 
6142874; (097) 4453925 Адр: Луцьк, 
вул.Кафедральна, 25

  В КАФЕ НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ 
ПОТРІБНІ АДМІНІСТРАТОРИ, ОФІ-
ЦІАНТИ, КУХАРІ, МИЙНИКИ ПО-
СУДУ, ПРИБИРАЛЬНИЦІ. (0332) 
210470, ДЛЯ АДМІНІСТРАТОРІВ; 
(0332) 724841; (050) 7141820, 
10.00-21.00

  Торгове підприємство візьме на 
роботу вантажника, експедитора, 
комірника, торгового агента, авто-
слюсаря. (0332) 234474; (099) 
4803923

 НА РОБОТУ У ГОТЕЛЬНО-ОЗДО-
РОВЧИЙ КОМПЛЕКС У С. ДАЧНЕ 
ПОТРІБНІ: ПОКОЇВКИ, ПРИБИ-
РАЛЬНИЦІ, РІЗНОРОБОЧІ, МОЖ-
ЛИВЕ НАДАННЯ ЖИТЛА. (066) 
9473492; (066) 9935874

  На постійну роботу в бар потрібні 
офіціанти. (050) 6756411

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

На постійну роботу в бар 
потрібні: офіціант, кухар, по-

мічник кухаря, посудомийниця, 
музикант. (066) 4202046; (098) 

5814664

  Візьму на роботу водіїв кат.С з 
досвідом, тракториста-екскаватор-
ника, токаря, автоелектрика. (050) 
5863682

  ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ У 
САЛОН КРАСИ МАЙСТРА-ПЕРУ-
КАРЯ. (095) 1309444

 Шукаю кухаря, помічника кухаря, 
кухаря на додаткові виходи та офіці-
анта. (066) 1587466

  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 
авто. (099) 7522226; (099) 5055556; 
(095) 6551001

  Візьму на роботу продавця в 
продовольчий магазин та в кавову 
крамничку. (050) 8608406

 ПОТРІБЕН НА РОБОТУ МАЙ-
СТЕР ПО ПОШИТТЮ ТА РЕМОНТУ 
ОДЯГУ БАЖАНО ДОСВІД РОБОТИ 
ВІД 1-ГО РОКУ. (093) 1095954; 
(050) 5342136

(050) 9777604

  Робота: м’ясокомбінати (різні 
спеціальності, з/п висока), збір 
малини, яблук, с/г роботи, парники, 
теплиці, водії кат.С. Е, будівельники 
різних спеціальностей терміново, 
з/п висока, наявність закордонного 
паспорту, візова підтримка. (050) 
7325315; (096) 8708768

  Візьму на роботу працівника на 
виробничу лінію. (0332) 241033; 
(099) 9539541

 ПОТРІБЕН НА РОБОТУ 
СММ-МЕНЕДЖЕР ПО РОБОТІ З 
ДИТЯЧИМИ ТОВАРАМИ. (050) 
6744950; (067) 3610163

  Потрібен: офіціант, бармен, кухар, 
помічник кухаря та продавець у 
магазин. (050) 2758486; (067) 
2848445

  Робота працюй-подорожуй, без 
вікових обмежень. (099) 4302036

 НІЧНИЙ КЛУБ «ОПЕРА» ЗАПРО-
ШУЄ НА РОБОТУ ПРИБИРАЛЬНИ-
ЦЮ ТА ГАРДЕРОБНИЦЮ. (099) 
0620508

  На роботу в ПАБ потрібен офіціат, 
повна зайнятість. (050) 4380783 

Фермер

  Продам. Корову тільну та корову-
первістку, Луцький р-н, можлива 
доставка. (096) 2743304; (095) 
7479382

 ПРОДАМ. ТОРФОБРИКЕТ, ЖОМ 
З ДОСТАВКОЮ. (050) 6445959; 
(097) 1879050

  ЯЧМІНЬ, РІПАК, ОЗИМУ ПШЕ-
НИЦЮ НА ПОСІВ РІЗНИХ СОРТІВ: 
«БОГДАНА», «НОВОКИЇВСЬКА», 
«ПОДОЛЯНКА», «ЧОРНЯВА», 
«БОГЕМІЯ», «ДОСТАТОК», «ЕПОХА 
ОДЕСЬКА», «ІЛІАС», «КУЯЛЬ-
НИК», «ЛИТАНІВКА», «НАТАЛКА», 
«СЛАВНА», «СМУГЛЯНКА», ВСЕ 
ПРОТРУЄНЕ, МІШКИ ПО 40КГ, 
МОЖЛИВА ФАСОВКА БІГ БЕГ, 
ЦІНА ЗА ДОМОВЛЕНІСТЮ. (095) 
8966592; (067) 2406402 

  Продам. Насіння люцерни, олійної 
редьки. (067) 3326244

  ЧОРНОЗЕМ, САМОВИВІЗ З 
С.ТАРАСОВЕ АБО МОЖЛИВА ДО-
СТАВКА. (050) 6611368; (096) 
6333373 

  КУПЛЮ. Картоплю, буряк сто-
ловий та моркву. (050) 9775945; 
(093) 1561181

Різне

  Продам. Кастрюлі «Цептер», не-
дорого; тренажер 5 в 1; дублянку 
жіночу, натуральну, розм.50-52, 
коричневого кольору, б/в; сапожки 
осінні, розм.37, лакові, нов; костюм 
жіночий, чорний розм. 50. (050) 
7136205

  Втрачений студентський квиток, 
виданий 1.09.2013р., СНУ ім.Лесі 
Ураїнки на ім’я Дубини Назарія 
Олександровича, вважати не-
дійсним.

  Втрачений студентський квиток, 
виданий 1.09.2013р., СНУ ім.Лесі 
Ураїнки на ім’я Котюн Анни Сергіїв-
ни, вважати недійсним.

На виконання вимог ч.2п. 6ст. 
49 ЗУ «Про відновлення плато-

спроможності боржника або 
визнання його банкрутом» ар-

бітражний керуючий Темчишин 
Володимир Петрович прова-
дить відбір (конкурс) торгую-
чих організацій для реалізації 

майна банкрутів. Заявки на 
участь у конкурсі приймаються 
до 15.09.2015р. за електронною 
адресою: Temchyshyn@ukr.net та 

шляхом надсилання заявки на 
поштову адресу: 43010, Волин-

ська обл. м.Луцьк-10, а/с 20.

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 
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У вартість системи входить твердопаливний котел потужніс-
тю 15 кВт, циркуляційний насос, група безпеки котла, розши-
рювальний бак.  Гарантія на котел - 30 місяців.

ОПАЛЮВАЛЬНА
СИСТЕМА 
на твердому паливі
від 9980 грн*

* Вказана ціна за обладнання без врахування монтажних робіт та матеріалів 
для здійснення монтажу (труб, арматури, димоходу, кріплень та інших 
супутніх матеріалів). Вказана ціна є приблизною та може змінюватись.

Тел. (066) 609-15-26
www.ecoheattechnology.com
mail: info@ecoheattechnology.com
Адреса: м. Луцьк, вул. Романюка, 1

Можливість оформлення 
зеленого кредиту та відшко-

дування до 20% вартості 
котельного обладнання по 

державних програмах 
енергозбереження

Також у продажу є велика кількість додаткового обладнання 
для оптимізації та здешевлення процесів опалення

Прийом оголошень 
за телефоном 
(0332) 200-650


