
Нерухомість

Продам

  Продам. Однокімн.кв., вул.Вете-
ранів, 4/9-пов. цегл. буд., 40 кв.м, 
кімната 20 кв.м, хороший ремонт, 
поруч парк, школа, садочок, від 
власника. (067) 1567661

  Продам. Двокімн.кв., просп.
Відродження (поблизу ЗОШ №18), 
7/9-пов. цегл. буд., 52 кв.м, ремонт, 
кондиціонер, бойлер, супутникове 
телебачення, пластикові вікна, 
дерев’яна столярка. (050) 1552444

 ДВОКІМН.КВ., ВІД ВЛАСНИКА., 
ЦЕНТР, НОВОБУДОВА, АВТО-
НОМНЕ ОПАЛЕННЯ, ЕНЕРГОЗБЕ-
РІГАЮЧІ ВІКНА,ДОБРОТНІ ВХІДНІ 
ДВЕРІ, ДВІ ЛОДЖІЇ - НА КУХНІ ТА 
ВІТАЛЬНІ, ЗАГ.ПЛ.65 КВ.М, КУХНЯ 
15.6 КВ.М, 5ХВ ХОДЬБИ ДО ЦУМУ 
ТА 1ХВ ДО ЗОШ№1. (050) 
9854571; (096) 5098303

  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

  ТРИКІМН.КВ., М.ГОРОХІВ, ВУЛ.
ГЕРОЇВ УПА, 2/2-ПОВ. ЦЕГЛ. БУД., 
80 КВ.М, ЄВРОРЕМОНТ, ПЛАС-
ТИКОВІ ВІКНА, АВТОНОМНЕ 
ОПАЛЕННЯ. (068) 0164218; 
(067) 6067542

  Луцьк, вул.Тарасова, половину бу-
динку, євроремонт, гараж, земельна 
ділянка 0.05га, літня кухня. (050) 
5524607; (096) 4425800

  2.5КМ ВІД ЛУЦЬКА, БУДИНОК 
ПІВТОРАПОВЕРХОВИЙ, ЗАМІСЬ-
КИЙ, БІЛЯ ЛІСУ, ЗАГ.ПЛ.150 КВ.М, 
УСІ КОМУНІКАЦІЇ, ВЕЛИКІ ВІТРА-
ЖІ. НЕДОРОГО. (097) 1227722, 
ВЛАСНИК

  Верхівка Луцького р-н, будинок, 
земельна ділянка 0.50га, є муро-
ваний хлів, льох, криниця. (095) 
8750826

  Продам. Або здам, Липини, 
будинок новобудову, 135 кв.м, вмеб-
льований, земельна ділянка 0.12га, 
завершений, всі комунікації, гараж, 
підвал, огорожа, бруківка, сигналіза-
ція, камін, кондиціонер, 2 санвузли, 
5 кімнат (050) 2111457

  14км від Луцька, будинок цегля-
ний, жилий, одноповерховий, з 
хорошим господарством, земельна 
ділянка 0.40га, все приватизовано, 
недорого. (095) 6956932

  10КМ ВІД ЛУЦЬКА, ДВІ ЗЕМЕЛЬ-
НІ ДІЛЯНКИ 0.10 ТА 0.16ГА, ВСІ 
КОМУНІКАЦІЇ ПОБЛИЗУ, ПОРУЧ 
РІЧКА. (066) 4976656

 Шепель, дачну земельну ділянку 
0.08га, комунікації поруч, твердий 
доїзд. (050) 6743347; (099) 
0250309

  ЗАБОРОЛЬ, ЗЕМЕЛЬНУ ДІ-
ЛЯНКУ 0.10ГА, ПІД ЗАБУДОВУ, 
ЦІНА ЗА ДОМОВЛЕНІСТЮ. (097) 
2843606 

 ПРОДАМ ПРИМІЩЕННЯ 4-РИ 
РЯДНОГО КОРІВНИКА ТА ДВОХ 
СКЛАДІВ, ЦІНА ЗА ДОМОВЛЕНІС-
ТЮ. (067) 2548627

Здам

  Візьму на квартиру дівчину на 
підселення, у приватний будинок, 
всі зручності, р-н Теремно, 700грн/
місяць. (066) 6164716

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

Послуги

  Професійне чищення каналізацій 
та систем відводу. Працюємо без 
вихідних. (098) 0166611

  Виготовлення, реставрація м’яких 
меблів, матраців, переробка форми 
за каталогом. (0332) 240275; (050) 
9209673

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

  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»

  Виготовлення всіх видів корпус-
них меблів: шафи-купе, вітальні, 
кухні. (0332) 240275; (050) 9209673

  ЗНАХАРКА. ЗНАВЕЦЬ У ЦІЛИ-
ТЕЛЬСТВІ, УЧАСНИЦЯ «БИТВИ 
ЕКСТРАСЕНСІВ», ДОПОМОЖЕ У 
ВИРІШЕННІ СІМЕЙНИХ ПРОБЛЕМ, 
ПРОБЛЕМ У БІЗНЕСІ ТА ВСІЛЯКИХ 
НЕГАРАЗДІВ. ЛІЦ.№37ГР КІНМ ВІД 
27.01.2000Р. (098) 9691578

Усунення засмічень, видалення 
жиру, бруду та нальоту. Гарантія 

якості. (050) 7360805; (096) 
4996132

  ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ: АВ-
ТОМОБІЛЕМ «ВОЛЬВО» (ФУРА), 
БОРТОВА, ДОВЖ. ПРИЧЕПА 14М; 
САМОСКИДАМИ 1-35Т, ФУРИ, 
ЗІЛИ. (095) 5355663; (097) 
7516430

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

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

 Фарбування та полірування авто, 
ремонт підвісок, двигунів, рихту-
вально-зварювальні роботи, ремонт 
після ДТП; ремонт електрооблад-
нання, діагностика. (0332) 726246; 
(050) 1761459; (067) 2727660

 ПРОДАМ. ЗЕРНОЗБИРАЛЬНИЙ 
КОМБАЙН «ВОЛЬВО-830», КАР-
ТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ КОМБАЙНИ, 
ПРЕСИ РІЗНИХ МАРОК, СІВАЛКИ, 
КОПАЧКИ, САДЖАЛКИ, ПЛУГИ, 
ТРАКТОР Т-25 ТА ІН. ТЕХНІКУ. 
(067) 1253737, (099) 0834091

Будівництво

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

Кузня «Файна Ковка».  FAYNA-
KOVKA.IN.UA (050) 2962314; 
(097) 6139185; (093) 8356859

 МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ, МЕТАЛО-
ПРОФІЛЬ «ARCELOR», ПОВНА 
КОМПЛЕКТАЦІЯ ДАХУ. САЙДИНГ. 
(050) 7015157; (068) 0274679

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

камінь»), блок опалубочний, це-
глу «рваний камінь», бруківку, 
залізобетонні огорожі, бетонні 
каналізаційні люки, плитка для 
сходів, квітники, смітники, бе-

тонні кільця, ін. бетонні вироби 
і галантерея. (0332) 290078 
(Луцьк); (050) 3780078; (098) 

0800078

  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

 ПРОДАМ. БІЛУ, ЧЕРВОНУ 
ЦЕГЛУ, ВІДСІВ, ПІСОК, КЕРАМЗИТ, 
ЩЕБІНЬ, ЧОРНОЗЕМ, ТОРФО-
КРИХТА, ГРУНТ НА ВИМОСТКУ, 
ДРОВА, ТОРФОБРИКЕТ. ДОСТАВ-
КА ПО МІСТУ БЕЗКОШТОВНА, ВИ-
ВІЗ БУДСМІТТЯ. (095) 5355663; 
(097) 7516430

Продам. Цеглу червону та білу, 
пісок, щебінь, відсів, торфо-

брикет, дрова твердих порід, 
торфокрихта, чорнозем, грунт 

на вимостку. Вивіз будівельного 
сміття. (095) 5355663; (097) 

7516430

  Продам. Ворота вис.1.5, шир.3.6м. 
4 письмових столи; кутові полиці, 
2шт. (050) 3785849

 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, ПОСЛУГИ НА-
ВАНТАЖУВАЧА. (050) 1566665; 
(067) 3618487

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. 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

Циклювання, шліфування 
паркету, фарбованих та нових 
дошок, барабанною машиною 

без пилу, від мережі 220В, шпа-
клювання, тонування, лакуван-
ня, вкладання паркету. (099) 

4621778; (063) 9927346

  Виконую ремонтно-будівельні ро-
боти: монтаж гіпсокартону, плитка, 
шпаклівка, вкладання блоків, цегли, 
бетонні роботи. (050) 5676596

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

  Ремонт квартир, офісів, будинків, 
швидко та якісно, доставка мате-
ріалів по низьким цінам. (099) 
6278877; (097) 8284737

  БУДІВЕЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВИКОНУЄ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬ-
НІ РОБОТИ БУДЬ-ЯКОЇ СКЛАД-
НОСТІ, ПОМІРНІ ЦІНИ. (099) 
6271177; (096) 5815550

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

Бригада кваліфікованих 
майстрів виконає ремонт 

вашої оселі, швидко та якісно, 
доступні ціни. (095) 3426364; 

(096) 5860265

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

  ВИКОНУЄМО: ШТУКАТУРКА, 
СТЯЖКА, ЛИЦЮВАННЯ ЦЕГЛОЮ, 
ПЛИТКОЮ, ГІПСОКАРТОН, 
ШПАКЛЮВАННЯ, ФАРБУВАННЯ. 
(095) 4247172; (096) 6537983

  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

  Клею шпалери від 15грн/кв.м, 
вкладаю ламінат від 25грн/кв.м, 
роботи з гіпсокартонними конструк-
ціями від 70грн/кв.м та ін. (095) 
7416208

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

  Потрібна на роботу швачка, з/п 
від 2500грн. (050) 9138310, 10.00-
19.00

  В новий заклад потрібні: при-
биральниця, офіціанти, кухар, 
піцейола, бармен. (099) 6373869; 
(099) 7910735

  Візьму на роботу водія кат.Е, 
постійні відрядження за кордон, 
наявність закордонного паспорту, 
досвід роботи. (050) 3398350, 
9.00-18.00

  Візьму на роботу продавців у 
продовольчий магазин, обов’язкове 
знання касового апарата та досвід 
роботи. (050) 6743347; (099) 
0250309

 ПОТРІБНІ НА РОБОТУ ПРО-
ДАВЦІ-КОНСУЛЬТАНТИ ТЦ 
«ПОРТ-СІТІ», «КАРАВАН». (097) 
9049233; (099) 6267989

  Робота: м’ясокомбінати (різні 
спеціальності, з/п висока), обрізан-
ня дерев, перебиранння яблук, с/г 
роботи, парники, теплиці, водії кат.С. 
Е, будівельники різних спеціальнос-
тей терміново, з/п висока, наявність 
закордонного паспорту, візова 
підтримка. (050) 7325315; (096) 
8708768

  Найму на роботу в продовольчий 
магазин досвідченого продавця, зі 
знанням касового апарата. (050) 
3379698

Потрібні 3 працівники (сфера 
продаж) з бажанням працювати 
та заробляти. (067) 2016200; 

(099) 4664621

  Потрібні продавці-консультанти 

та працівники на склад. (067) 
2016200; (099) 4664621

  На роботу потрібен секретар, 
приємної зовнішності, з чіткою 
вимовою. (067) 2016200; (099) 
4664621

  Потрібні промоутери. (067) 
2016200; (099) 4664621

  Візьму на роботу продавця в 
салон гардин, бажано з досвідом ро-
боти. (050) 6753413; (050) 6718913

 ПОТРІБЕН НА ПОСТІЙНУ 
РОБОТУ В АВТОМАЙСТЕРНЮ АВ-
ТОСЛЮСАР З ДОСВІДОМ РОБОТИ 
ТА МАЙСТЕР З КОМП’ЮТЕРНОЇ 
ДІАГНОСТИКИ АВТОМОБІЛЯ. 
(0332) 767199; (095) 4020115

  В кафе з графіком роботи з 9.00 до 
03.00 потрібні на роботу офіціанти, 
кухарі, мийники посуду, прибираль-
ниці. (0332) 724841; (050) 1002751

  Потрібні: аніматор в дитячу кімна-
ту (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

  ВІЗЬМУ НА РОБОТУ АДМІНІ-
СТРАТОРА НА ТЕЛЕФОН ДЛЯ РО-
БОТИ З КЛІЄНТАМИ, З/П ВІД 2800 
ДО 3500ГРН. (099) 4806347

  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, Луцьк, вул.
Кафедральна, 25

  Потрібні на роботу в кафе офіці-
анти. (099) 9068338

  Візьму на роботу водіїв вантажних 
автомобілів, автоелектрика, елек-
трогазозварювальника, токаря-слю-
саря. (050) 6339277

  Візьму на роботу водія-далекобій-
ника. (050) 2764534

Потрібен продавець промис-
лова група товарів на ринку 
«Центральний», критий ряд. 

(050) 5395421

 ПОТРІБНІ СЛЮСАРІ-РЕМОНТ-
НИКИ 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

Фермер

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

  Продам. Віз кінний новий. (099) 
6499937; (097) 9007181

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. Саджанці: смородина 
(крупні сорти), рання , середня, 
пізня, ожина садова (без колючок), 
порічка, агрус, інжир, малина 
ремонтантних, елітних сортів та ви-
ноград нових сортів (зимостійкий). 
(068) 4862316; (095) 2073152

  Продам. Зерно пшениці, ячменю, 
вівса, кукурудзи, дерть, висівки, 
макуху. Можлива доставка. (067) 
3320831

 ПРОДАМ. ПЕЛЮШКУ І ВИКУ 
ЧИСТУ. (050) 9063730; (096) 
3392910

  Продам. Цуценят німецької 
вівчарки, з хорошим родоводом, 
чепрачний окрас, вік від 1-го місяця. 
(095) 4092868; (063) 1021802

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

 ПОСТІЙНО КУПУЄМО ШКІРКИ: 
КРОЛИКА, НУТРІЇ, ЛИСИЦІ, КОЗИ 
ІН. ВИЧИНКА ШКІР. ПОШИТТЯ 
ХУТРЯНИХ ВИРОБІВ. (050) 
2532239

Різне

  Продам. Побутову техніку, ел/
інструмент, м’які меблі з Німеччини, 
б/в та нові: холодильники, пральні 
машини, мікрохвильові печі, дива-
ни, болгарки, газові колонки та ін. 
(067) 3322259; (099) 6348649

  Куплю фризер для морозива. 
(066) 3393634

  КУПЛЮ НЕРОБОЧІ АКУМУЛЯ-
ТОРИ. МОЖЛИВИЙ САМОВИВІЗ. 
(095) 5719675 

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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