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Нерухомість
продам

Магазин
Ремонт пральних машинавтоматів: «Сіменс», «Бош»,
«Індезіт», «Арістон», «Кайзер»,
«Ханса», «Ардо», LG, «Самсунг»,
«Занусі», «Електролюкс», AEG та
ін. на дому, гарантія. Продаж запчастин. (099) 0273489; (095)
3507374; (068) 0747490

Боратин, будинок 298 кв.м,
незавершене будівництво, земельна ділянка 0.25га. (096)
6359139; (098) 8905532

 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»

 ПРОДАМ ПРИМІЩЕННЯ 4-РИ
РЯДНОГО КОРІВНИКА ТА ДВОХ
СКЛАДІВ, ЦІНА ЗА ДОМОВЛЕНІСТЮ. (067) 2548627
 Продам. Гараж цегляний, приватизований, в кооп.»Механізатор», вул.
Конякіна, заг.пл.40 кв.м, є підвал,
світло, оглядова яма, в кооперативі
є шиномонтаж, АЗС і цілодобова охорона, 135000грн. (066)
3754258
 Продам. Гаражі металеві, 2шт.,
суміжні, кооп.»Стир», вул.Шевченка
«тюлькін флот». (050) 5178538

Послуги

Виготовляємо: дачні будинки,
каркасні бані, кіоски, павільйони, контейнери, битовки, буд.
вагончики, гаражі, блок-пости
та ін. металоконструкції. Якісно,
надійно, вчасно!!! (095) 7699473;
(098) 9071417
 Ремонтую, перетягую, складаю
меблі. (095) 1829834
 ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ: АВТОМОБІЛЕМ «ВОЛЬВО» (ФУРА),
БОРТОВА, ДОВЖ. ПРИЧЕПА 14М;
САМОСКИДАМИ 1-35Т, ФУРИ,
ЗІЛИ. (095) 5355663; (097)
7516430

Автомото
 Фарбування та полірування авто,
ремонт підвісок, двигунів, рихтувально-зварювальні роботи, ремонт
після ДТП; ремонт електрообладнання, діагностика. (0332) 726246;
(050) 1761459; (067) 2727660
 Продам. Косарки роторні, кінні,
грабарки, борони, копачки, культиватори, плуги, сівалки, обприскувачі, саджалки, тюкувальні преси. Комбайни картоплезбиральні «Анна»,
«Болько», «Карлик», «Грімме» та ін.
(050) 2305189; (098) 0841006

Усунення засмічень, видалення
жиру, бруду та нальоту. Гарантія
якості. (050) 7360805; (096)
4996132
 Професійне чищення каналізацій
та систем відводу. Працюємо без
вихідних. (098) 0166611

 Продам. Трактори Т-25 1996р., з
кабіною, рідна фарба, нові колеса, у
відмінному стані та Т-25 1988р., з кабіною, гума 70%, недорого. (050)
2305189; (098) 0841006
 ПРОДАМ. ЗЕРНОЗБИРАЛЬНИЙ
КОМБАЙН «ВОЛЬВО-830», КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ КОМБАЙНИ,
ПРЕСИ РІЗНИХ МАРОК, СІВАЛКИ,
КОПАЧКИ, САДЖАЛКИ, ПЛУГИ,
ТРАКТОР Т-25 ТА ІН. ТЕХНІКУ.
(067) 1253737, (099) 0834091

Будівництво

Супутникове Телебачення. Продаж, гарантія, сервісне обслуговування. КОНДИЦІОНЕРИ - продаж,
монтаж. (0332) 285556; (066)
1980828
 Прання білизни. Якісно. Недорого,
м.Луцьк. (050) 5178538
 Ремонт побутових холодильників,
морозильних камер, імпортних,
вітчизняних, заміна компресорів,

Кузня «Файна Ковка». FAYNAKOVKA.IN.UA (050) 2962314;
(097) 6139185; (093) 8356859
 Продам. Щебінь різних фракцій,
відсів, пісок, камінь бутовий, цеглу,
піноблоки, газоблоки, блоки з
цементу, клей, цемент, торф, чорнозем, землю на вимощування. (050)
5299520; (096) 4296975
 ПРОДАМ. БІЛУ, ЧЕРВОНУ
ЦЕГЛУ, ВІДСІВ, ПІСОК, КЕРАМЗИТ,
ЩЕБІНЬ, ЧОРНОЗЕМ, ТОРФОКРИХТА, ГРУНТ НА ВИМОСТКУ,
ДРОВА, ТОРФОБРИКЕТ. ДОСТАВКА ПО МІСТУ БЕЗКОШТОВНА, ВИВІЗ БУДСМІТТЯ. (095) 5355663;
(097) 7516430

 ЗАБОРОЛЬ, ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ 0.10ГА, ПІД ЗАБУДОВУ,
ЦІНА ЗА ДОМОВЛЕНІСТЮ. (097)
2843606
 Продам. Боратин, Рованці,
Голишів, В.Омеляник, Зміїнець, Боголюби, Тарасова, земельні ділянки
під забудову, у хороших місцях,
комунікації, доїзд, від 130000грн.
(095) 2197862; (067) 4999371

200-650

термостатів, заправка фреоном,
виклик майстра платний. (050)
6313413

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

 2.5КМ ВІД ЛУЦЬКА, БУДИНОК
ПІВТОРАПОВЕРХОВИЙ, ЗАМІСЬКИЙ, БІЛЯ ЛІСУ, ЗАГ.ПЛ.150 КВ.М,
УСІ КОМУНІКАЦІЇ, ВЕЛИКІ ВІТРАЖІ. НЕДОРОГО. (097) 1227722,
ВЛАСНИК

Прийом оголошень за телефоном (0332)

 ПРОДАМ. ВАГОНКУ (СОСНА,
СМЕРЕКА, ЛИПА, ВІЛЬХА, ДУБ),
БЛОК-ХАУС, ФАЛЬШ-БРУС, ДОШКУ ДЛЯ ПІДЛОГИ, ПЛІНТУС,
ОБНАЛІЧКА, МОНТАЖНА РЕЙКА,
КУТНИКИ. ЗАВЖДИ В НАЯВНОСТІ. (095) 7699473; (098) 9071417
Бруківка вібропресована,
сертифікована - виготовлення та
багаторічний досвід професійного вкладання з вібротрамбовкою та «бобкатом». Низькі ціни,
доставка. Цемент, щебінь, відсів.
(099) 4937752; (093) 7165575

 Продам. Пісок, щебінь, цеглу, бій
цегли, бутовий камінь, відсів, глину,
цемент, чорнозем, торфокрихту,
торфобрикет, дрова, гній, жом, землю на вимостку. Доставка в мішках.
Вивіз будівельного сміття. (050)
6097986; (098) 9125884
 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
 Продам. Блоки з цементу, камінь
бутовий, цеглу, піноблоки, газоблоки, клей, цемент, щебінь різних
фракцій, відсів, пісок, торф, чорнозем, землю на вимощування. (096)
4296975; (050) 5299520
Продам. Цеглу червону та білу,
пісок, щебінь, відсів, торфобрикет, дрова твердих порід,
торфокрихта, чорнозем, грунт
на вимостку. Вивіз будівельного
сміття. (095) 5355663; (097)
7516430
 ПРОДАМ. ВІДСІВ, ЩЕБІНЬ РІЗНИХ ФРАКЦІЙ, ПІСОК ДРІБНИЙ
ТА КРУПНИЙ, ЦЕГЛА БІЛА ТА
ЧЕРВОНА, ГЛИНА, КЕРАМЗИТ,
ЧОРНОЗЕМ, ТОРФОКРИХТУ,
ДРОВА, ВУГІЛЛЯ, ВІД 1Т ДО 35Т.
ВИВІЗ СМІТТЯ, ПОСЛУГИ НАВАНТАЖУВАЧА. (050) 1566665;
(067) 3618487
Бригада кваліфікованих
майстрів виконає ремонт
вашої оселі, швидко та якісно,
доступні ціни. (095) 3426364;
(096) 5860265
 Ремонт квартир, офісів, будинків,
швидко та якісно, доставка матеріалів по низьким цінам. (099)
6278877; (097) 8284737
 Послуги електрика у квартирах,
будинках, на дачах: заміна старої ел/
проводки, заміна та встановлення
світильників, вимикачів, розеток та
ін. роботи. (050) 2454323; (096)
4869454
 Циклювання, шліфування паркету,
фарбованих та нових дошок, барабанною машиною без пилу, від мережі 220В, шпаклювання, тонування,
лакування, вкладання паркету.
(099) 4621778; (063) 9927346
 БУДІВЕЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ
ВИКОНУЄ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬ-

НІ РОБОТИ БУДЬ-ЯКОЇ СКЛАДНОСТІ, ПОМІРНІ ЦІНИ. (099)
6271177; (096) 5815550

 Бізнес-центру потрібен спеціаліст
з навиками комунікації та досвідом
роботи з клієнтами. (066) 1921992

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

 На постійну роботу в кафе потрібні бармен та офіціант. (096)
5890333

 Свердловини на воду, вода «під
ключ». Швидко та якісно. (096)
3918453
 Циклювання, (шліфування)
підлоги, плоскошліфувальною та
барабанною машинами, вкладання
паркету, дошки, ламінату; лакування
та шпаклювання. (066) 1668415
 Послуги вантажників, підсобників,
різноробочих, виконуємо будь-які
роботи в будинку та біля будинку.
(066) 6500951

Робота
 Потрібен на роботу офіціант, кухар. (050) 9201322; (063) 9284050
 ПОТРІБНІ СЛЮСАРІ-РЕМОНТНИКИ ДЛЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ
ОБЛАДНАННЯ ПО ВИПІЧЦІ
ВАФЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ, ВИСОКА
З/П. РОБОТА ПОЗМІННА. (067)
3822896
 Робота в офісі в інформаційній
сфері, без вікових обмежень.
(066) 2914122
 Робота за кордоном. Робочі
запрошення Німеччина: доглядальниці, будівельники; Польща: зварювальники, водії-далекобійники,
будівельники, опікунки, с/г роботи
та ін. Ліц.АВ 585191, 10.07.12р.,
МСПУ. (0332) 723738 (Луцьк); (099)
6142874; (097) 4453925. Луцьк, вул.
Кафедральна, 25
 Набираю в команду людей для
сворення та розповсюдження
реклами. Навчання, підтримка та супровід гарантовані. (066) 3829756;
(096) 7762145
 Потрібен на роботу водій-вантажник для виїздної торгівлі. (050)
7075157; (050) 1065649
 Візьму на роботу водія-далекобійника. (050) 2764534
 Потрібен помічник для розвитку
регіонального бізнесу в інформаційній сфері. (066) 2914122
 Запрошую в команду менеджерів
з продажу, високий дохід (від 40%)
- гарантую. (096) 7762145; (066)
3829756
 Нова ніша для людей з досвідом
роботи з клієнтами, можливість
стабільно та достойно заробляти.
(066) 1921992
 Потрібні на роботу в кафе офіціанти. (099) 9068338
 Візьму на роботу водіїв вантажних
автомобілів, автоелектрика, електрогазозварювальника, токаря-слюсара. (050) 6339277

 Потрібні: аніматор в дитячу кімнату (кафе), офіціанти, кухарі, бармени,
помічники барменів. піцмайстри,
суші-майстри, кухарі-кондитери,
прибиральниці-посудомийниці;
водій з власним авто, поліграфічний
дизайнер. (099) 7522226; (099)
5055556; (095) 6551001
Потрібен продавець промислова група товарів на ринку
«Центральний», критий ряд.
(050) 5395421
 На постійну роботу в бар потрібні:
музикант, техпрацівник, кухар, офіціант. (066) 4202046; (098) 5814664
 В кафе з графіком роботи з 9.00 до
03.00 потрібні на роботу офіціанти,
кухарі, мийники посуду, прибиральниці. (0332) 724841; (050) 1002751
 Ви шукаєте роботу? Ми чекаємо
на Вас (інформаційна сфера діяльності). (066) 9031213
 Візьму на роботу в ательє швачку,
центр м.Луцьк. (050) 9405305
 Візьму на роботу продавця в
салон гардин, бажано з досвідом роботи. (050) 6753413; (050) 6718913

Різне
 Продам. Побутову техніку, ел/
інструмент, м’які меблі з Німеччини,
б/в та нові: холодильники, пральні
машини, мікрохвильові печі, дивани, болгарки, газові колонки та ін.
(067) 3322259; (099) 6348649
 Продам. Чай зелений «Цілющий»,
за старовинними рецептами.
(066) 9031213
 Куплю. Газові колонки б/в на запчастини, можна в пошкодженому
стані. (0332) 233304; (066) 2177724
 Куплю фризер для морозива.
(066) 3393634
 КУПЛЮ НЕРОБОЧІ АКУМУЛЯТОРИ. МОЖЛИВИЙ САМОВИВІЗ.
(095) 5719675
 Дорого купуємо вторсировину
(макулатура, стрейч-плівка, плівка
ВТ, пластмаса). (0332) 285361;
(063) 5993185; (095) 0377091
 Куплю. Мобільні телефони які
були у вжитку та в неробочому
стані, крім чорно-білих. (098)
4702638; (066) 0889314
Бланки договорів страхування,
що належать ПрАТ «СК» Провідна» за номерами МК/0005122,
МК/0005125, МК/0005126
просимо вважати недійсними в
зв’язку з їх втратою.

Фермер
Плівка теплична 4-сезонна
польського виробництва,
шир.6, 8, 12м. Свердловини,
міні-башти, глибинні помпи «під
ключ» ремонт насосів. Бочки
пластмасові 220л; «куби» 1000л.
(050) 6709075; (097) 4824071
 Продам. Мінеральні добрива,
мікродобрива, засоби захисту
рослин, насіння, корм для тварин,
с/г техніка. (095) 8966592; (067)
2406402
 Продам. Поросят різних порід. Можливий обмін на зерно,
зерновідходи. Продам обладнання
макаронного цеху. (050) 3398560
 Продам. Віз кінний, новий. (099)
6499937; (097) 9007181

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

 Продам. Зерно пшениці, ячменю,
вівса, кукурудзи, дерть, висівки,
макуху. Можлива доставка. (067)
3320831
 Куплю. Зерно пшениці, ячменю,
вівса, кукурудзи, третикале. (067)
3320832
 ПОСТІЙНО КУПУЄМО ШКІРКИ:
КРОЛИКА, НУТРІЇ, ЛИСИЦІ, КОЗИ
ІН. ВИЧИНКА ШКІР. ПОШИТТЯ
ХУТРЯНИХ ВИРОБІВ. (050)
2532239

Оголошення
приймаються
за телефоном
(0332) 200-650

Системи
відеонагляду,
сигналізації,
контролю
доступу

РОБИМО САЙТИ
067 334-23-54
0332 200-001
info@safehome.in.ua
safehome.in.ua

WestMediaGroup.net
+38 (050) 378-0433

