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Нерухомість

Магазин

Послуги

Продам
 Однокімн.кв., м.Ківерці, вул.Залізнична, заг.пл.21 кв.м, усі вигоди,
ремонт. (050) 8851110
 Дві однокімн.кв., в новобудові, вул.Липинського, по 50 кв.м,
8/10-пов. буд. Дві однокімн.кв.,
новобудова, р-н ринку «Північний»,
2 та 7-й поверхи, 48.74 кв.м, кожна
та двокімн.кв., 1-й поверх, 70.74
кв.м. (050) 3787781; (050) 1726073,
Власник
 ПРОДАЄТЬСЯ НЕДОБУДОВАНИЙ ЦЕГЛЯНИЙ ПІВТОРА ПОВЕРХОВИЙ БУДИНОК ТА НАДВІРНІ
СПОРУДИ В ЦЕНТРІ М. ЛУЦЬК,
(15 СОТОК ПРИВАТИЗОВОНОЇ
ЗЕМЛІ, РАЙОН ВУЛ. КОПЕРНИКА).
(067) 3322285, (050) 9030414,
(093) 2257275.
 Трикімн.кв., вул.Ярощука, 81.3
кв.м, 4/4-пов. цегл. буд., автономне
опалення. (0332) 712099; (067)
3321386

 Піддубці, земельну ділянку 0.21га,
під забудову, асфальтований доїзд,
світло, газ, центр села, Інтернет.
(093) 4082710, Вадим
 Продам або здам, Липини,
будинок новобудову, 135 кв.м, вмебльований, земельна ділянка 0.12га,
завершений, всі комунікації, гараж,
підвал, огорожа, бруківка, сигналізація, камін, кондиціонер, 2 санвузли,
5 кімнат. (050) 2111457
 ТЕРМІНОВО ПРОДАЄТЬСЯ БУДИНОК (100 М. КВ.) В С. БОРОХІВ
КІВЕРЦІВСЬКОГО РАЙОНУ. 7 КМ
ВІД ЛУЦЬКА. ГАРАЖ, ЛЬОХ, ЛІТНЯ
КУХНЯ, 2 КЛАДОВКИ, ХЛІВ, 0,3
ГА. ЗЕМЛІ, ГАЗ, ВОДА. (067)
3322285, (050) 9030414, (093)
2257275.
 Боратин, земельну ділянку 0.17га,
під забудову, за новим стадіоном,
поруч комунікації, школа, садок,
амбулаторія. Можливий обмін на
автомобіль. (068) 7259844; (099)
6253845
 3км від Луцька, земельну ділянку
під забудову 10 або 12 соток, є газ,
світло, вода, асфальтований доїзд,
50м до зупинки, недорого. (095)
7420083

Здам
Здам. В оренду огороджену
територію понад дорогою в
с.Переспа, 0.50га, є світло, газ.
(067) 6394933
 Здаю. Квартири подобово, є
мангал, бесідка, автостоянка, звітні
документи, р-н Теремно. (050)
2350880
 Здам. Трикімн.кв., пр.Соборності,
на тривалий термін, з меблями
та побутовою технікою. (0332)
250973; (095) 8764709

ні: «Вольво», «Клаас», «Джон Дір», MF
та інші; прес-підбирачі; картоплезбиральні комбайни, на замовлення
з-за кордону, доставка по Україні.
(050) 1849978; (098) 7421737

3426364; (097) 8284737
 Надаю послуги по копанню,
чищенню, ремонту та заглибленню
криниць, працюю швидко, якісно,
д/р понад 255 криниць. (095)
6772326, Валерій

Будівництво

Виготовляємо: дачні будинки,
каркасні бані, кіоски, павільйони, 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»

 Фундаменти. (099) 6281801;
(063) 2182810
 Виконуємо різні види ремонтно-будівельних робіт: стяжка,
штукатурка, шпаклівка, електрика,
сантехніка, утеплення фасадів та ін.
(050) 1681823; (098) 1082643
металопрофіль «Arcelor», повна
комплектація даху. Сайдинг. (050)
7015157; (068) 0274679

Якість має свою ціну. ППФ «Торгбудсервіс». Луцьк, вул.Індустріальна, 4 (0332) 203035, (067)
3607037, (066) 1777963
Натяжні стелі: виготовлення
встановлення, великий вибір
кольорів та відтінків. Гарантія
15 років. Швидко та якісно.
(099) 6278877; (096) 5815550

 Продам. Пісок, щебінь, газоблоки,
піноблоки, відсівблоки, цеглу, бій
цегли, бутовий камінь, відсів, глину,
цемент, чорнозем, торфокрихту,
торфобрикет, дрова, гній, землю на
вимостку. Доставка в мішках, послуги вантажників, послуги самоскидами 7т. Вивіз будівельного сміття.
(050) 6097986; (098) 9125884

 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

 Приватизовану двокімн.кв., р-н
вул.Львівської поблизу маг.»Наш
край», 2/5-пов. буд., 47.6 кв.м. Від
власника. (050) 2651860; (067)
1903432
 26км від Луцька, будинок цегляний, півтораповерховий, 13х11м,
усі вигоди, котли на газ та тверде
паливо, літня кухня сарай, підвал,
сад, город біля хати, асфальтований
доїзд. Можливий обмін на квартиру,
розгляну різні варіанти. (097)
2290300; (066) 6942533

Прийом оголошень за телефоном (0332)

Усунення засмічень, видалення
жиру, бруду та нальоту. Гарантія
якості. (050) 7360805; (096)
4996132
 ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ: АВТОМОБІЛЕМ «ВОЛЬВО» (ФУРА),
БОРТОВА, ДОВЖ. ПРИЧЕПА 14М;
САМОСКИДАМИ 1-35Т, ФУРИ,
ЗІЛИ. (095) 5355663; (097)
7516430

Супутникове Телебачення. Продаж, гарантія, сервісне обслуговування. КОНДИЦІОНЕРИ - продаж,
монтаж. (0332) 285556; (066)
1980828

Автомото
Продам. Грабарки тракторні,
трактори, преспідбирачі, комбайни зернозбиральні, копачки
дворядні та ін. с/г техніка на замовлення. Широкий асортимент
запчастин. Асортимент товару
на сайті: www.fermeragro.com.
ua. (0332) 767912 (Луцьк);
(095) 1703167; (066) 5281360
 Продам. Трактор Т-150, причіпний
коток 8т, бульдозер ДТ-75, у хорошому стані. (050) 3399829; (097)
6231157
Автовикуп. Куплю авто в будьякому стані після ДТП, пожежі,
проблемні, ідеальні ті що потребують ремонту. Самовивіз.
Миттєвий розрахунок. (067)
8736777
 Продам. Газель фургон 2000р., газбензин, 32000грн. (095) 1518031
 Продам. Комбайни зернозбираль-

БЛОКИ БУДІВЕЛЬНІ (стінові, для
огорожі, перестінні, «рваний
камінь»), блок опалубочний, цеглу «рваний камінь», бруківку,
залізобетонні огорожі, бетонні
каналізаційні люки, плитка для
сходів, квітники, смітники, бетонні кільця, ін. бетонні вироби
і галантерея. (0332) 290078
(Луцьк); (050) 3780078; (098)
0800078
 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
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 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. 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
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. Металочерепицю,

Свердловини на воду, вода
«під ключ». Швидко та якісно.
(096) 3918453
Всі види внутрішніх робіт:
монтаж гіпсокартону, шпаклювання, стяжки та ін. Порядність,
стабільність, приємні ціни,
якість. (068) 6846323

Робота
 ВІЗЬМУ НА РОБОТУ В ПРОДОВОЛЬЧИЙ МАГАЗИН ПРОДАВЦІВ,
Р-Н РАГСУ ТА МАГ.»ТРОЯНДА»,
РОБОТА ПОТИЖНЕВА, З/П ЗА ДОМОВЛЕНІСТЮ. (050) 6685688
 На постійну роботу в бар потрібні:
музикант, техпрацівник, кухар,
помічник кухаря, офіціант. (066)
4202046; (098) 5814664

(096) 7458757
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. Обладнання для виготовлення блоків стінових, парканних,
перегородкових та бруківки. Недорого. (095) 7420083
 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
 Послуги електрика у квартирах,
будинках, на дачах: заміна старої ел/
проводки, заміна та встановлення
світильників, вимикачів, розеток та
ін. роботи. (050) 2454323; (096)
4869454
Будівництво будинків. Ремонт
та реконструкція: внутрішні
роботи, утеплення, лицювання
плиткою, малярні, сантехнічні, штукатурні роботи. Ліц.
АВ№343711, ДАБІУ. (066)
2222313
 Ремонтно-будівельні роботи будьякої складності, виконує бригада
кваліфікованих майстрів. (066)
5229101; (068) 6362725
 Будівельна організація «ЗатишокКомфорт» виконує ремонтно-будівельні роботи. (095) 6520001;
(096) 3601001
 Всі види зовнішніх та внутрішніх
робіт: мурування, утеплення фасадів, штукатурка, стяжка та ін. (099)
6271177; (096) 5860265
 Ремонтно-покрівельні роботи, повний обсяг робіт. (050) 7732853
 Цементно-піщані стяжки та штукатурка машинним способом. Швидко
та якісно доступні ціни. (095)

 Найму на роботу на будівництво
підсобників, оплата за домовленістю. (050) 2111457
Потрібні працівники на підприємство різних спеціальностей.
(066) 6184057; (093) 7538744

200-650

В цілодобовий магазин на
зупинці, потрібен продавець
(чесна, порядна людина, з досвідом роботи), з/п від 3000грн,
за 10 діб, графік доба через дві.
(099) 2344583
 Потрібні на роботу: водій,
водій з власним авто, вантажник,
пакувальник, формувальник, пекар,
менеджер. (096) 9163897; (063)
2902510; (050) 1727726
 Потрібен на роботу вантажникекспедитор. (095) 1518031
 Візьму на роботу (приватне
будівництво) енергійних, розумних
людей, можна без досвіду роботи.
(066) 0903685

Фермер
 Продам. Корову високопродуктивної молочної породи, надій від
20л, 6 років. (098) 9373239
 Продам. Зерно пшениці, ячменю,
вівса, кукурудзи, дерть, висівки,
макуху. Можлива доставка. (067)
3320831
 Куплю. Черепаху волинську болотну, м.Луцьк. (050) 6709080
 Куплю. Зерно пшениці, ячменю,
вівса, кукурудзи, третикале. (067)
3320832

Різне
 КУПЛЮ СТАРЕ НАМИСТО
(БУСИ), СТАРУ АПАРАТУРУ І
ПЛАТИ СССР, РЕЧІ СТАРОВИНИ.
(096) 3646203

 Потрібен водій на а/м «Газель»,
доставка товарів. (095) 1518031

 Дорого купуємо вторсировину
(макулатура, стрейч-плівка, плівка
ВТ, пластмаса). (0332) 285361;
(063) 5993185; (095) 0377091

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

 Куплю фризер для морозива.
(066) 3393634

 Потрібні: аніматор в дитячу кімнату (кафе), офіціанти, кухарі, бармени,
помічники барменів. піцмайстри,
суші-майстри, кухарі-кондитери,
прибиральниці-посудомийниці; водій з власним авто (099) 7522226;
(099) 5055556; (095) 6551001
 ПОТРІБНІ НА РОБОТУ ВАНТАЖНИКИ (МОРОЗИЛЬНІ КАМЕРИ),
З/П 2600ГРН, 6 РОБОЧИХ ДНІВ У
ТИЖДЕНЬ. (067) 1643050
 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

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;
(067) 6492168; (095) 1264715; (068)
6641619

 Потрібен продавець промислова
група товарів на ринку «Центральний», критий ряд. (050) 5395421
Потрібні: торгові представники,
водії кат.В, С, електрики, слюсарі-механіки, налагоджувальники обладнання, працівники
в цех морозива, продавець,
вантажники, маляр-шпаклювальник. (050) 3780676; (050)
4384919
 Візьму на роботу: тракториста,
механіка автотранспорту, екскаваторника, водіїв вантажних
автомобілів, автоелектрика, токаря.
(050) 6339277

Оголошення
приймаються
за телефоном
(0332) 200-650

 Візьму на роботу екскваторникабобкетника. (050) 8483994

Квартири від забудовника в житловому комплексі

«ГОСТИННИЙ ДІМ»
«Гостинний дім» – це сучасний чотирьохповерховий будинок на 19 квартир,
що будується в зеленій зоні Луцька по вул. Гостинній. Планування одно-, дво- і
трикімнатних квартир продумане до найдрібніших деталей. В кожному
помешканні встановлене індивідуальне опалення. На огородженій території
комплексу передбачений зручний паркінг, гаражі та господарські приміщення. Під’їзд до будинку асфальтований, поряд знаходиться зупинка громадського транспорту, магазини, аптека. Будівництво розпочато навесні 2015 року і в
кінці 2016 року відбудеться здача будинку в експлуатацію.

www.gd.volyn.ua
(050) 517-60-46
(097) 873-78-76

Системи
відеонагляду,
сигналізації,
контролю
доступу

РОБИМО САЙТИ
WestMediaGroup.net
+38 (050) 378-0433

Декларація про початок будівництва
ВЛ №082151200472 від 30.04.2015 р.

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

