
Нерухомість

Продам

  Луцьк, кімнату приватизовану, 
18 кв.м, в гуртожитку, 4/5-пов. цегл. 
буд., косметичний ремонт, недо-
рого. (095) 1557070

 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

 ДВОКІМН.КВ., 4/9-ПОВ. ЦЕГЛ. 
БУД., Р-Н ГП «ТАМ ТАМ», СТЯЖКА, 
ШТУКА, ЗДАЧА БУДИНКУ ТРА-
ВЕНЬ, ВІД ВЛАСНИКА. (095) 
5741245 

Терміново двокімн.кв., просп.
Відродження (поблизу ЗОШ 
№18), 7/9-пов. цегл. буд., 52 
кв.м, ремонт, кондиціонер, 

бойлер, супутникове телебачен-
ня, пластикові вікна, дерев’яна 
столярка, від власника. (050) 

1552444

  Пожарки Рожищенського р-ну, 
дерев’яний будинок, 30км від Луць-
ка, ціна за домовленістю. (067) 
4957581; (099) 6454264

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

 Малий Окорськ, будинок на бе-
резі озера, 35км від Луцька. (095) 
4497934; (096) 5810848

  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

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

  Покащів, Ківерцівського р-ну, 
будинок цегляний, у хорошому 
стані, надвірні споруди, газ, вода, 
земельна ділянка 0.60га, садок, ас-
фальтований доїзд. (050) 5913678; 
(050) 9693688

  Луцьк дачу, вул.Дубнівська, за 
рестораном «Ірен», є дерев’яний 
будиночок, світло, вода. (0332) 
255956; (096) 1452677

  Луцьк, Чернишевського, 
Ковельська, с.Боратин, Рованці, 
В.Омеляник, Боголюби, Тарасове, 
Жидичин, земельні ділянки під за-
будову, у хороших місцях, недорого. 
(093) 2377758

  Продам. Гараж кооп.»Стир-3», вул.
Електроапаратна, 9, підвал, високі 
двері, дах накритий оцинкованою 
бляхою, ціна за домовленістю. 
(0332) 255956; (096) 1452677

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

  Куплю. Будинок в с.Світле, 
с.Софіянівка, Маневицького р-ну. 
(050) 9982878

Здам

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

  Візьму на квартиру дівчину на 

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

  Здам. Окреме житло в приватному 
секторі, усі зручності, меблі, побуто-
ва техніка перевагу віддам одинокій 
людині, можна на час відрядження. 
Власник. (096) 3353559

Послуги

Луцьк, Винниченка, ТЦ «Буратіно», 
2-й поверх та ринок «Завок-

зальний», павільйон №26 «Світ 
диванів». (050) 6815777; (098) 

0537895

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

  Ремонт холодильників, морозиль-
них камер, холодильних вітрин та 
шаф. (067) 4933274

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

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

Усунення засмічень, видалення 
жиру, бруду та нальоту. Гарантія 

якості. (050) 7360805; (096) 
4996132

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

монтаж. (0332) 285556; (066) 
1980828

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

  Пам’ятники! Виготовлення, 
встановлення, оформлення. З 
мармурової крихти та натурального 
каменю. Доставка безкоштовна. 
(095) 1285106; (098) 5022024; (099) 
2620282. Адр: Луцьк, вул.Рівненська, 
54/5, ПОГ «Меморіал-Груп»

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

бетонні каналізаційні люки, плитка 
для сходів, квітники, смітники, 

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

0800078

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

Автомото

  Продам. Трактори Т-150 з 
двигуном МАЗ-236 ЯМЗ; ЮМЗ-6 
1991р., велика кабіна; культоватор 
«Європак», шир.3м, виробник Одеса. 
(098) 5169673 

  Продам. Трактори: Т-25 з при-
чепом-самоскидом, одновісним; 
ЮМЗ-6, мала кабіна; Т-70 «молда-
ван», двигун Д-240 до МТЗ-80 та 
ін.запчастини. (099) 7359139

  Продам. Трактор МТЗ-80 велика 
кабіна, 1989р., є причіп-самоскид, 
одновісний. ЗІЛ-4501 дизель Д-240 
«коротиш».  (099) 7359139

 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

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

Будівництво

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

 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

 МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ, МЕТАЛО-
ПРОФІЛЬ «ARCELOR», ПОВНА 

КОМПЛЕКТАЦІЯ ДАХУ. САЙДИНГ. 
(050) 7015157; (068) 0274679

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

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

  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

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

 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

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

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

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

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

  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, бара-
банною машиною без пилу, від ме-
режі 220В, шпаклювання, тонування, 

лакування, вкладання паркету. 
(099) 4621778; (063) 9927346

  Циклювання, (шліфування) 
підлоги, плоскошліфувальною та 
барабанною машинами, вкладання 
паркету, дошки, ламінату; лакування 
та шпаклювання. (066) 1668415

Всі види ремонтних робіт: 
монтаж гіпсокартону, шпаклю-
вання, плитка, шпалери та ін. 
Стабільність, якість, приємні 

ціни. (068) 6846323

  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

  Потрібні працівники на камене-
обробний завод: різальники, шліфу-
вальники по каменю та різноробочі, 
з/п висока. (067) 5001381

  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

Охоронна фірма візьме на 
постійну роботу охоронників, 
графік роботи стаціонарний 

або вахтовий, можливість 
кар’єрного росту, вчасна ви-
плата зарплати, з/п висока. 

(0332) 787966; (067) 3618859; 
(067) 3614727

  Робота для студента-заочника! Ві-
зьму на роботу в магазин продавця, 
кондитерська група товарів. Гнуч-
кий графік, оплата за домовленістю. 
Резюме за адресою kresnuts@yahoo.
com (050) 7158230; (097) 7202333

  Потрібні на роботу: водій, 
водій з власним авто, вантажник, 
пакувальник, формувальник, пекар, 
менеджер. (0332) 230214; (063) 
2902510

Робота. Менеджер шукає поміч-
ника. Навичкам роботи навчаю. 
м.Луцьк (095) 3447232; (093) 

6781249

Потрібен керівник офісу з досві-
дом роботи у фінансовій сфері. 
м.Луцьк. (095) 3447232; (093) 

6781249

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

 ПОТРІБНІ СЛЮСАРІ-РЕМОНТ-
НИКИ ДЛЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ 
ОБЛАДНАННЯ ПО ВИПІЧЦІ 
ВАФЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ, ВИСОКА 
З/П. РОБОТА ПОЗМІННА. (067) 

3822896 

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

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

  На постійну роботу в бар потрібні: 
музикант, техпрацівник, кухар, 
помічник кухаря, офіціант. (066) 
4202046; (098) 5814664 

Фермер

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

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

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

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

Різне

  Куплю фризер для морозива. 
(066) 3393634

  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

  Втрачені документи фонду з 
автомобіля «Хюндай-Сантафе», що 
був припаркований поблизу ГМ 
«Там-Там» 11.02.2016р., м.Луцька, 
прохання повернути за достой-
ну винагороду. (099) 3324642, 
Михайло

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 

Викрадено Декларації на 
початок будівельних робіт 

дванадцятиквартирного 
житлового будинку с.Боголюби 

та с.Тарасове на котеджі на 
Волкову О.М.; купівля-продаж 
адміприміщення с.Боголюби 

вул. 40 років Перемоги, буд.78; 
проекти на будівництво; про-

екти відведення земельних 
ділянок, технічна документація; 
містобудівне обгрунтування на 

проекти.

  Втрачене пенсійне посвідчен-
ня серії ААБ №224547 видане 
11.08.2009р., управлінням соціаль-
ного захисту населення Луцької РДА 
на ім’я Ковальчука Руслана Федоро-
вича, вважати недійсним.
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Системи 
відеонагляду, 
сигналізації, 
контролю 
доступу


