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Нерухомість
Продам
 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.
 Продам. Однокімн.кв., «малосімейку», 30.7 кв.м, вул.Щусєва,
1-й поверх, з меблями, терміново.
(066) 6290906

Магазин

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

Послуги
 Виконую магістерські, дипломні, курсові, контрольні роботи з
маркетингу, менеджменту, права,
журналістики, документознавства,
педагогіки та інших гуманітарних та
соціальних дисциплін. Швидко та
професійно. (050) 9129641; (093)
8238901

 Трикімн.кв., вул.Ярощука, 81.3
кв.м, 4/4-пов. цегл. буд., автономне
опалення. (0332) 712099; (067)
3321386
 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
 Продам. Луцьк, околиця міста, будинок 100 кв.м, за розумною ціною.
(099) 5246816
 Піддубці, земельну ділянку 0.21га,
під забудову, асфальтований доїзд,
світло, газ, центр села, Інтернет.
(093) 4082710, Вадим

 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. Луцьк, вул.Рівненська, 54/5,
ПОГ «Меморіал-Груп»
 ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ: АВТОМОБІЛЕМ «ВОЛЬВО» (ФУРА),
БОРТОВА, ДОВЖ. ПРИЧЕПА 14М;
САМОСКИДАМИ 1-35Т, ФУРИ,
ЗІЛИ. (095) 5355663; (097)
7516430

 15км від Луцька (Шепель), ділянку під забудову 18.5соток, поряд
ставок, поблизу електрика, газ. Або
обміняю на мінівен, пасажир, дизель
або аналогічні. (099) 3184156
 Продам. Луцьк дачу вул.Дубнівська, за рестораном «Ірен», є
дерев’яний будиночок, світло, вода.
(0332) 255956; (096) 1452677
 Продам. Магазин, ринок «Львівський», 20 кв.м, зручне місце, ціна
за домовленістю. (050) 7158230;
(097) 7202333

Здам
 Здам. Трикімн.кв., пр.Соборності,
на тривалий термін, з меблями
та побутовою технікою. (0332)
250973; (095) 8764709
 Здам. Двокімн.кв., вмебльовану,
3/5-пов. буд., р-н гот.»Лучеськ»,
2500грн + світло і стаціонарний
телефон. (095) 6056429
Здам в оренду офісні, складські,
виробничі приміщення по вул.
Запорізькій (р-н Теремно),
опалення, зручна транспортна
розв’язка, автостоянка, цілодобова охорона. (066) 4963220;
(067) 2804787

міжнародних перевезеннях, закордонний паспорт. (050) 7191292;
(063) 1990694

Автовикуп. Куплю авто в будьякому стані після ДТП, пожежі,
проблемні, ідеальні ті що потребують ремонту. Самовивіз.
Миттєвий розрахунок. (067)
8736777

 Робота. Менеджер шукає помічника. Навичкам роботи навчаю,
м.Луцьк. (095) 3447232

 Потрібні на роботу прибиральниця та диспетчери. (0332) 230214;
(063) 2902510; (066) 7212426; (067)
3322862; (050) 1727726

 Запрошуємо на роботу офіціантів.
Висока оплата праці. (050)
8887955

Будівництво

 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
Продам. Металочерепицю,
металопрофіль «Arcelor», повна
комплектація даху. Сайдинг.
(050) 7015157; (068) 0274679
 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. 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

 Боратин, земельну ділянку під
забудову 0.07га, асфальт, централізована вода, світло, газ, Інтернет, від
власника. (050) 3785562
 Боратин, новий масив, цегляний
будинок, 5 кімнат, 115 кв.м., частково зроблено внутрішні роботи, всі
комунікації, Інтернет, камін-грубка,
електроопалення, від власника,
земельна ділянка 0.07га або 0.14га.
(050) 3785562

 Запрошуємо на роботу столярів.
Висока оплата праці. (050)
9528297

(096) 7458757
Усунення засмічень, видалення
жиру, бруду та нальоту. Гарантія
якості. (050) 7360805; (096)
4996132

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

 Потрібен продавець промислова
група товарів на ринку «Центральний», критий ряд. (050) 5395421

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

 Циклюю паркет та дошку, від
мережі 220В, шпаклюю, лакую,
вкладаю. Швидко, якісно, недорого.
(0332) 789664; (099) 3259560; (096)
6684736
 Послуги маніпулятором та самоскидом від 1 до 35т. (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
Свердловини на воду, вода
«під ключ». Швидко та якісно.
(096) 3918453
 Виконую ремонтно-будівельні роботи: штукатурка, монтаж
гіпсокартону, плитка, шпаклівка,
вкладання блоків, цегли, бетонні
роботи. (096) 6566941

Робота
 Візьму на роботу в магазин продавця, кондитерська група товарів.
Гнучкий графік, оплата за домовленістю. Резюме за адресою kresnuts@
yahoo.com (050) 7158230; (097)
7202333
 Потрібні на роботу в нове кафе
(р-н РАГСу): офіціанти, кухарі, помічник кухаря. (095) 5785390
В продуктовий магазин запрошуємо касирів та продавців.
(098) 8724578; (095) 1822761
 Робота: м’ясокомбінати (різні
спеціальності, з/п висока), робота в
саду, перебирання яблук, с/г роботи, парники, теплиці, будівельники
різних спеціальностей терміново,
з/п висока, наявність закордонного
паспорту, візова підтримка. (050)
7325315; (096) 8708768

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

200-650

рядна копачка, обприскувач 8м, все
у відмінному стані. (095) 0018365;
(098) 8404235

фотодрук, встановлення будь-яких
світильників, стельових карнизів та
поклейка плінтусів. Стелями можна
пишатися! (0332) 269182; (066)
5922882; (097) 6808868

 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
 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.

Прийом оголошень за телефоном (0332)

Кузня «Файна Ковка». FAYNAKOVKA.IN.UA (050) 2962314;
(097) 6139185; (093) 8356859
 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. Трактори: МТЗ-80,
велика кабіна 88р., ЮМЗ-6 85р.,
мала кабіна, колесо вузьке, нове з
диском, для міжрядного обробітку.
Двигун Д-240, бочка-обприскувач
одновісна, 1.2 куб., з нержавійки,
причіп-розкидач РОУ-11 (можна
під лісовоз); Дискова борона БДТ-6,
-7; запчастини МТЗ, ЮМЗ, (098)
5169673; (099) 7359139

БЛОКИ БУДІВЕЛЬНІ (стінові, для
огорожі, перестінні, «рваний
камінь», з фаскою), 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. Японський міні-трактор
«Iseki-20» є грунтофреза, подвійний
плуг, дворядна саджалка, одно-

 Французькі натяжні СТЕЛІ від
економних до розкішних, ексклюзивна комбінація кольорів, якісний

 На роботу потрібні: офіціанти,
бармен, кухар, з/п 200грн день.
(099) 6373869; (099) 7910735
 На роботу потрібні вантажники
та комплектувальники, завсклад.
(050) 1587272
 Потрібні на роботу в кафе кухарі,
офіціанти, мийник посуду. (066)
8709333; (095) 1492525
Бізнес-курси з можливим
подальшим впровадженням
м.Луцьк. (050) 9209299
 Потрібні продавці у продуктовий кіоск, р-н автостанції. (096)
7477033
 На роботу потрібен молодий,
енергійний оператор дитячих електромобілів. (096) 7477033
Візьму на постійну або тимчасову роботу ШВАЧКУ з досвідом
роботи на промисловому швейному підприємстві у м.Луцьк.
(0332) 728261, 9.00-17.00;
(050) 5395421

Охоронна фірма візьме на
постійну роботу охоронників,
графік роботи стаціонарний
або вахтовий, можливість
кар’єрного росту, вчасна виплата зарплати, з/п висока.
(0332) 787966; (067) 3618859;
(067) 3614727
 Візьму на роботу продавця в продовольчий магазин та бухгалтера з
досвідом роботи. (050) 8608406
 Потрібен співробітник з навичками супервайзера або промоутера
в комерційний відділ, на вигідних
умовах м.Луцьк. (095) 3447232;
(093) 6781249
 Потрібен водій на а/м «Газель»,
доставка товарів. (095) 1518031
 Потрібні на роботу: водій,
водій з власним авто, вантажник,
пакувальник, формувальник, пекар,
менеджер. (096) 9163897; (063)
2902510; (050) 1727726
 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
 Продавець-консультант, є досвід
- нема роботи? Шукаємо людей для
роботи в офісі, офіційне працевлаштування м.Луцьк. (095) 3447232;
(093) 6781249
 Потрібні різноробочі для складання дошок та сортувальники дошок,
м.Луцьк. (067) 6452563
 ВІЗЬМЕМО НА РОБОТУ ГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕРА, ВОДІЯ КАТ.С
ТА ТОРГОВОГО АГЕНТА. (0332)
234474; (099) 4803923
 Терміново потрібен на роботу
бармен-офіціант у бар по вул.
Володимирській, графік 10.00-23.00.
(095) 8100567

На роботу комплекс потрібні:
адміністратор готелю (зі знанням іноземних мов) та покоївка. (099) 2433991
 Візьмемо на роботу працівників
на стрічкову пилораму та водія
на а/м КамАЗ з причіпом. (050)
6780153; (050) 1979204
 Візьму на роботу (приватне
будівництво) енергійних, розумних
людей, можна без досвіду роботи.
(066) 0903685

Фермер
 Продам. Зерно пшениці, ячменю,
вівса, кукурудзи, дерть, висівки,
макуху. Можлива доставка. (067)
3320831
 Продам. Пасіку, 10 вуликів з
сім’ями, в Рожищенському районі.
(050) 6100189
 Куплю. Зерно пшениці, ячменю,
вівса, кукурудзи, третикале. (067)
3320832
 Куплю. Черепаху волинську болотну, м.Луцьк. (050) 6709080

Різне
 КУПЛЮ СТАРЕ НАМИСТО
(БУСИ), СТАРУ АПАРАТУРУ І
ПЛАТИ СССР, РЕЧІ СТАРОВИНИ.
(096) 3646203
 Продам. Апарат для виготовлення та продажу морозива. (095)
3166059
 Продам. Циркулярку, радянського
виробництва, у хорошому стані.
(099) 6326536
 Куплю фризер для морозива.
(066) 3393634
 Куплю. Газові колонки б/в на запчастини, можна в пошкодженому
стані. (0332) 233304; (066) 2177724
 Дорого купуємо вторсировину
(макулатура, стрейч-плівка, плівка
ВТ, пластмаса). (0332) 285361;
(063) 5993185; (095) 0377091

 Потрібна посудомийниця, прибиральниця, офіціанти. (095)
2168122
 На постійну роботу в бар потрібні
офіціанти. (050) 6756411
 ВІЗЬМУ НА РОБОТУ ВОДІЯ
КАТ.Е (ДАЛЕКОБІЙНИКА), У
ВІДРЯДЖЕННЯ ЗА КОРДОН,
ОБОВ’ЯЗКОВА НАЯВНІСТЬ КАРТКИ ВОДІЯ (ЧІП), 1200ГРН/ДОБА.
ПОТРІБЕН МЕНЕДЖЕР ЗІ ЗНАННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ, ПОЛЬСЬКОЇ
МОВИ, В ТРАНСПОРТНУ ФІРМУ.
(099) 5103412; (050) 3784303
 НАЙМУ ЛЮДЕЙ ДЛЯ ЗБИРАННЯ
ЦВІТУ БУЗИНИ, (КІНЕЦЬ ТРАВНЯ
ПОЧАТОК ЧЕРВНЯ), ОПЛАТА
ЗА КІЛОГРАМ. (050) 5198388,
ОЛЕКСАНДР
Завод з виготовлення с/г
техніки запрошує на роботу інженера-конструктора,
інструментальника; токаря,
фрезирувальника, верстатника,
інженера-технолога, з/п висока,
офіційне працевлаштування,
доїзд за рахунок підриємства.
(098) 9253743

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

Оголошення
приймаються
за телефоном
(0332) 200-650

 Візьму на роботу водія-далекобійника. Вимоги: досвід роботи у

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

Декларація про початок будівництва
ВЛ №082151200472 від 30.04.2015 р.

WestMediaGroup.net
+38 (050) 378-0433

