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Нерухомість
Продам
 Однокімнатн. кв., в цегляному будинку на вулиці Г.Артемовського. Загальна площа
32,1 кв.м. Четвертий поверх. Сонячна сторона, засклений балкон,
ремонт, газова колонка, лічильник
на воду. Ціна 32 тисячі у.о. (050)
3780433.
Однокімн.кв. Терміново, вул.
Кравчука, 10, поблизу паспортного столу, без посередників,
6/9-пов. цегл. буд., 36 кв.м, кухня 6.5 кв.м. (050) 2532372

 Двокімн.кв., дворівневу, у
4-квартирному, котеджному будинку, смт.Рокині, 10км від Луцька,
автономне опалення та водопостачання, кухня 16 кв.м, документи
на добудову 2 -х кімнат, земельна
ділянка 0.07га. (066) 9307073
 Двокімн.кв., вул.Арцеулова, 74.7
кв.м, в зданій новобудові, 4/9-пов.
цегл. буд., автономне опалення, без посередників. (099)
1455573; (095) 8405060
 Трикімн.кв., без ремонту, у
центрі міста, 53.4 кв.м. (050)
9858312
 Трикімн.кв., вул.Новочерчицька,
1/23, 1/5-пов. цегл. буд., житлова пл.67 кв.м, є лоджія, балкон,
465000грн, від власника. (050)
7267118; (097) 4086553
 Скобелка Горохівського р-ну,
3км від Горохова, будинки новий
та старий, є вода, газ, Інтернет,
телефон, земельна ділянка 0.18 та
0.08га. (050) 1975016

 Луцьк, земельну ділянку по вул.
Офіцерській. (067) 9782816;
(095) 1353851
 Земельну ділянку 1га, поруч
з трасою Луцьк-Дубно, 10км від
Луцька, фасад 150м, зручне місце
для бізнесу, 590/0.01га. (097)
9087241; (067) 6820345
 Гірка Полонка, земельну ділянку
0.09га під забудову, 45500грн.
(093) 6421736, Іван
 Острожець, приміщення комерційне, центр, 15км від Луцька, 170
кв.м, двір, два гаражі, з/д 0.05га.
Мож. перепланування під квартири, 1900грн/кв.м. (097) 9087241;
(067) 6820345
 Приміщення 1100 кв.м, з кранбалкою, в м.Рожище та овочесховище, 15х17х8м, з ж/д рампою.
(050) 3398560
Продам приміщення комерційного призначення (офіс,
магазин), 47 кв.м, Луцьк, просп.
Волі, 33, 19000грн/кв.м. (096)
2124052
Продам бізнес: три торгові точки (торгівля елітними сортами
чаю та кави), м.Ковель. (096)
9007544

 Цегляне приміщення з підвалом,
у смт.Торчин та приймально-заготівельний пункт с.Струмівка.
(0332) 728296; (067) 3610185
 Гараж цегляний, приватизований, кооп."Авіатор", з оглядовою
ямою та підвалом, ціна за домовленістю. (050) 5162871; (067)
3610737

 Садів, будинок цегляний, 3
кімнати, земельна ділянка 0.25га,
чорнозем приватизована, газ
5 м від будинку, садок. (067)
4267289, Микола
 Рожище, двоповерховий
будинок 230 кв.м, надвірні споруди, є трифазна лінія, вода, газ.
Можливий обмін на однокімн.кв.
(03368) 21521 (Рожище); (096)
6953624
 Луцьк, будинок одноповерховий, новобудова, 150 кв.м: 3
спальні, 2 санвузли, кухня, столова, зал, техприміщення, гардероб,
чорнова стяжка, металопластикові
вікна. (050) 1405486
 ПОБЛИЗУ ДУБНІВСЬКОГО
КІЛЬЦЯ, БУДИНОК, НЕЗАВЕРШЕНЕ БУДІВНИЦТВО, ЗРОБЛЕНІ
ЧОРНОВІ РОБОТИ, ЗЕМЕЛЬНА
ДІЛЯНКА 0.10ГА, Є ЖИТЛОВА
ТИМЧАСІВКА ТА НАДВІРНІ СПОРУДИ, ЦІНА ЗА ДОМОВЛЕНІСТЮ.
(066) 1576045
 Луцьк, центр міста, будинок, газ,
світло, вода. Терміново. (050)
7357200
 Будинок цегляний, центр,
р-н вул.Івана Франка, 2 входи, 4
кімнати, з/д 0.04га, приватизована,
2 хліви, тимчасівка, 552000грн.
Можна кімнати окремо: 3 кімнати 392000грн, 2-296000грн,
1-200000грн. Можливий обмін.
(0332) 243749; (050) 2558518
 Рожище, будинок 60.1 кв.м, три
кімнати, кухня, коридор, хлів,
льох, огорожа, криниця, світло,
документи на газ, земельна ділянка 0.10га, від власника. (050)
9403929; 9521484
 Продається половина будинку в
центрі смт Локачі. Загальна площа
80 кв. м. Зроблений капітальний
ремонт. Є вода, газ, автономне
опалення, каналізація, пластикові
вікна.  (050)3780433
 Малий Окорськ, будинок з мансардою, на березі озера, 160 кв.м,
телефон, світло (трифазна лінія),
газ, вода, опалення, з/д 1.17га,
огорожа, сад, господарські будівлі,
ціна за домовленістю. (050)
6325824
 Луцьк, вул.Зарічна, 48, поблизу
ГМ "Наш край", будинок, незавершене будівництво, змурований до
перемичок, 17х11м, комунікації
поруч, земельна ділянка 0.10га, є
25 куб.м газоблоків, 5000 червоної
цегли, в середині монолітна плита.
(066) 2644071; (063) 7882889
 Волинська обл., будинок 7х11м,
у хорошому стані, можна на вивіз,
ціна за домовленістю. (0332)
256657; (095) 4469593
 С.Промінь, дача, є цегляний
будинок, світло, вода, насадження.
(067) 9782816; (095) 1353851
 Зміїнець, земельну ділянку
0.11га, поблизу кінцевої зупинки
тролейбуса №3, (900м від вул.
Ковельської)комунікації поруч,
12500, торг. (050) 9682208

Виготовляємо металеві гаражі та
автонавіси будь-яких розмірів,
помірні ціни, індивідуальний підхід до кожного клієнта. Доставка
та встановлення БЕЗКОШТОВНО.
(098) 9071417; (050) 6407504

 Цегляний гараж кооп."Стир-3",
приватизований, 6х3.2х2.09м, висота воріт 2м, з підвалом. (0332)
255956; (097) 1152397

Магазин

 ПРОДАМ. МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЮ, ПРОФНАСТИЛ, "RUUKKI
FINNERA", "SYPER KATEPAL", ПОВНА КОМПЛЕКТАЦІЯ ДАХУ. ЗАМІРИ ТА ДОСТАВКА БЕЗКОШТОВНО.
(098) 3586246

 Зніму. Дво-, трикімн.кв. або половину будинку, без посередників.
(050) 8860227; (050) 5194458
 Зніму однокімн.кв. на тривалий
термін, без посередників, можна
без ремонту та меблів, р-н ЛПЗ,
МКС не пропонувати. (063)
4102026; (066) 2848792

Послуги
 Вантажні перевезення а/м
"Рено-Преміум", в/п 22т та іншими
а/м, в різних напрямках. Візьму
попутній вантаж. Ліц.АВ485128.
(050) 6985989; (067) 3615154
 Послуги "бобкетом", розчищаємо снігові замети, вивозимо сніг,
розгортаємо щебінь, навантажуємо землю, розвантажуємо цеглу,
піноблоки, бруківку. Земельні
роботи. Послуги евакуатором.
(050) 8483994
 ЗВАРЮВАЛЬНІ РОБОТИ БУДЬЯКИХ КОНСТРУКЦІЙ ТА БУДЬЯКОЇ СКЛАДНОСТІ: ВОРОТА,
ГАРАЖІ, РЕШІТКИ, БАЛКОНИ,
ОГОРОЖІ ТА ІН. ШВИДКО, НАДІЙНО, ПОМІРНІ ЦІНИ. (098)
1775140
Адвокат Деркач Денис Володимирович м. Луцьк, вул. Б.
Хмельницького 42, 3 поверх,
каб. 5, антиколекторська діяльність, представництво в
судах, юридична допомога в
цивільних, адміністративних,
господарських та кримінальних
справах, юридичне обслуговування фірми, інші види юридичної допомоги  (067) 3342761.

 Спилювання дерев, корчування.
(0332) 728719; (099) 2294566
 Зрізання дерев будь-якого розміру. Зрізання сухих, аварійних,
хворих, нависаючих гілок та дерев
у важкодоступних місцях: лінії
електропередач, будинки, паркани та ін. (095) 4759060; (097)
2275908, Ігор

 Продам. Ніссан-Серена 1994р.,
без документів, газ, бензин, 2.0л,
ціна за домовленістю. Можливий обмін на інший а/м. (067)
4267289, Микола
 Продам. ЛуАЗ "Волинянку",
можна на запчастини, 3000грн.
(066) 1090191
 Продам. ГАЗ-53 1984р., термобуда, газ-бензин, 7 балонів облегшені, у хорошому стані, 14000грн.
(095) 1518031

Виготовлення кованих виробів.
Кузня "Файна ковка". www.faynakovka.prom.ua (050) 2962314;
(097) 6139185
Чищення каналізацій, усунення
засмічень, видалення жиру,
бруду та сторонніх тіл. (050)
7360805; (096) 4996132

 Продам. Бочку асинізаційну від
ГАЗ-53, мотодизель, у хорошому стані, ціна за домовленістю.
(050) 5731485
 Продам. Косарки роторні, кінні,
грабарки, борони, копачки, культиватори, плуги, сівалки, млини,
обприскувачі, саджалки та запчастини до них, гуртом, вроздріб.
Комбайни картоплезбиральні
"Анна", "Болько", "Карлик" та ін.
(050) 2305189; (067) 1253737
 Продам. Трактор Т-25 1985р., без
кабіни та 1986р., 1989р., 1991р.,
1995р., з кабінами, привезені з-за
кордону, помірні ціни. Картоплекопачки дво-, однорядні, нові та
б/в; преспідбирачі "Клаас", "Сіпма",
"Вельге", "Джондір" та ін. (050)
2305189; (067) 1253737
 Продам міні-трактори б/в, з
фрезою, Японія; надаю послуги
по ремонту тракторів. (050)
6473540; (093) 2745688
 ПРОДАМ. ТРАКТОР САМОРОБНИЙ, ДВИГУН ДИЗЕЛЬ Д-144,
ВОМ ГІДРАВЛІКА. ЗВАРЮВАЛЬНИЙ АГРЕГАТ САК, ДВИГУН ДИЗЕЛЬ Д-144, У РОБОЧОМУ СТАНІ.
(095) 1234322; (096) 4443587

 Ремонт а/м після ДТП, витягування на професійному стенді,
зварювально-рихтувальні роботи,
підготовка до фарбування та фарбування, полірування, антикорозійна обробка; ремонт бамперів.
(066) 1090191
 Ремонт підвісок, двигунів,
коробок передач, рихтувальнозварювальні роботи, фарбування,
ремонт після ДТП; ремонт електрообладнання, пайка радіаторів,
бензобаків. (0332) 726246; (050)
1761459

Будівництво

 Здам двокімн.кв., частково
вмебльована, без техніки, на
тривалий термін, вул.Бенделіані,
1200грн + комунплатежі. (050)
0662254
 Трикімн.кв. Поблизу ринку "Завокзальний", для сім'ї, 2-й поверх
або продам. (050) 8156555
 Здам. Подобово однокімн.кв.
(095) 5522586
 Забороль, будинок для сім'ї,
недорого, хороший доїзд, газове
опалення. (097) 6532382
 Здам в оренду виробничоскладські приміщення площею
100-1500 кв.м. Бокси для ремонту
автомобілів. Зручне місце розташування, охорона, ціна за домовленістю. (050) 3782022
ОРЕНДА. Бар село Полонка.
Магазин с.Хорохорин. Офісні,
складські приміщення. Гаражі з
оглядовою ямою за адр: Луцьк,
вул.Яровиця, 4, вул.Чернишевського, 1-а. (0332) 728296;
(067) 3610185
В оренду офісні, виробничі приміщення по вул.Запорізькій (р-н
Теремно), площею від 20 до 100
кв.м, опалення, зручна транспортна розв'язка, автостоянка,
цілодобова охорона. (066)
4963220; (067) 3348810

 В оренду офісне приміщення
заг.пл. 56.7 кв.м, просп.Грушевського, 3, приміщення вмебльова-

Супутникове телебачення. Продаж, гарантія, сервісне обслуговування. Послуги електрика.
Продаж, монтаж кондиціонерів.
(0332) 285556; (066) 1980828

 Виконую дипломні, магістерські,
курсові, реферати, контрольні роботи з маркетингу, менеджменту,
міжнародної інформації, туризму,
адміністративного, господарського права, етики, журналістики ін.
гуманітарних, соціальних дисциплін. Швидко, професійно. 
(0332) 250410; (050) 9129641; (098)
7017093
 Виконую завдання з вищої
математики, мат. та економічної
статистики, теорії ймовірностей,
мат. програмування, економіки
підприємства та інші. (050)
4381577

Автомото
 Куплю будь-який а/м: аварійний,
потребуючий ремонту, після ДТП,
пожежі. (050) 2764534
 Продам. Мотоцикл Ява, 1989р.,
у відмінному стані, капіталовкладень не потребує, 8200грн. (095)
8251280; (097) 6057811
 ГАЗ-21 "Волга" 1969р., після
ремонту. (050) 6617449

Французькі натяжні стелі.
Якісно. (0332) 269182; (066)
5922882; (097) 6808868

 Продам. Металочерепицю, металопрофіль, комплектуючі різних
країн-виробників, широкий вибір,
низькі ціни. Заміри, кошторис,
доставка безкоштовна. (050)
7015157; (096) 7157343

 Продам. КамАЗ-5511 1990р.,
самоскид, з спальником, у хорошому стані, ціна за домовленістю.
(050) 5731485

 Продам. Автономні та допоміжні
обігрівачі. (095) 2458140; (097)
2447555

Здам, зніму

 Візьму на квартиру у новобудові, двох дівчат, вул.Кравчука, уся
побутова техніка нова, є Інтернет,
500грн/з людини. (095) 0605637;
(066) 3833953

Піноблоки та газоблоки виробник: Білорусь, Обухів, Бровари,
з доставкою. (0332) 93818
(Ратно); (097) 7171691; (099)
3627425

 Найму тимчасівку або кімнату,
33-й, 40-й квартал, для сім'ї без
дітей. Розгляну різні варіанти.
(099) 3229379

 Куплю двокімн.кв., у новобудові.
(097) 8866175

 Здам окремий будинок 42 кв.м,
на приватній території, з усіма
вигодами, для сім'ї без дітей, р-н
Кічкарівка. (050) 7099821

 Продам. Дошку суху вільхову,
40мм. (067) 3325815

не на 5 робочих місць, автономне
опалення, охорона. Наявний
вуличний сіті-лайт та 2 фасадні
лайт-бокси, ціна за домовленістю.
(067) 3320675; (097) 4885445

Куплю

 Однокімн.кв. Ремонт, вмебльована, р-н риббази, вул.Зацепи,
2500грн + комунплатежі, бажано
без дітней або неодружених.
(066) 3005313

Прийом оголошень за телефоном (0332)

 Продам. Труби азбестоцементні,
3шт. (095) 6009186
 Продам. Відсів, щебінь, пісок
дрібний та крупний, цегла біла та
червона, глина, чорнозем, торфокрихта, дрова, вугілля. (050)
1566665; (067) 3618487
 Продам. Цеглу червону, білу;
щебінь різних фракцій, відсів,
пісок, чорнозем, торф. Можлива
доставка. (050) 5299520
 Ворота з хвірткою (металеві,
важкі), з елементами ковки.
(067) 3328775, Юрій
 Продам. В мішках та насипом:
пісок, щебінь, відсів, керамзит
а також цегла нова та б/в, біла і
червона, земля, глина, дрова дубові. Можлива доставка на поверх,
вивіз сміття. (050) 7227271; (096)
8000567

 Работа дома для всей семьи.
Доход 2500грн/месяц. Подробности почтой. От Вас: вложить 2
конверта. 87502, Мариуполь Донецкой обл, а/я 2075 "Новация",
e-mail:novaship@list.ru
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

 Запрошуємо на роботу в салон
краси маникюрниць, перукарів
чоловічого та жіночого залів.
(066) 9473315; (050) 5174011
 Візьму на роботу продавця у
магазин на ринку по вул.Львівській. (050) 9567193
 Потрібен водій на роботу на
автомобіль Супер-МАЗ з напівпричепом "Крона" категорія Е,
бажано проживання в населених
пунктах на трасі Луцьк-Ковель.
(099) 7280363
 Творча робота для молодих
енергійних людей, з акторськими
здібностями, постійні відрядження по Україні. З/п 2000-2800грн/
місяць + відрядні. (096)
9051734

Виготовляємо металеві та
дерев'яні конструкції: дачні
будинки, бані, магазини, кіоски,
павільйони, гаражі, автонавіси,
шиномонтажі, автомийки, міні-офіси, вольєри, ангари та ін. Доставка
по Україні, безкоштовна, низькі
ціни. (098) 9071417
 КУПЛЮ ТРУБИ МЕТАЛЕВІ ТА
ЗАЛІЗОБЕТОННІ РІЗНИХ РОЗМІРІВ; КУПЛЮ КАТАНКУ, ВІДХОДИ
КАТАНКИ. (050) 6742465

 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, шпаклювання,
лакування паркету та фарбованих
дошок новими барабанними та
дисковими машинами. (0332)
293990; (099) 6427274; (094)
9084990
 Свердловини та їх обслуговування, у Волинській обл. (050)
5178751; (096) 4633888; (066)
5726636
 Виконую всі внутрішні роботи:
шпаклювання, штукатурення,
шпалери. Якість гарантую, чоловік
без шкідливих звичок. (097)
3419294, Володимир

Робота
 Додатковий дохід в інформаційній сфері, для тих, хто хоче завтра
жити краще, ніж сьогодні, повна
або часткова зайнятість, фізичної
праці немає, перспектива високих
доходів. (063) 5212139
Працівники на м'ясокомбінат,
птахоферму, на збір грибів,
сортування саджанців, садівники, на с/г роботи, парники,
теплиці, чоловіки; швачки,
кухарі та помічники кухаря,
водії, збиральники меблів,
будівельники, арматурники,
плиточники, зварювальники,
житлом, харчування, візова
підтримка надається, наявність
закордонного паспорту. (067)
8100781; (095) 5566113

 У кафе "Мармелад" потрібен
офіціант. (0332) 723799, 10.0018.00
Продам в упаковці та без, на
цементний розчин та клей, замовлення від 1-го куб.м. та більше,
доставка безкоштовна. (03366)
93381 (Ратно); (097) 3532712, www.
bilorusblok.vneti.com.ua, e-mail:
office_ura@mail.ru

290-860

 Візьму на роботу в інструментальний цех слюсарів для
збирання металевих конструкцій,
зварювальника, шліфувальника
на плоско- та круглошліфувальний верстатах. (098) 6972225,
Олександр
 Працевлаштування за кордоном, робочі запрошення (6
місяців, рік), Інтернет реєстрація,
анкети, страховки. Вакансії у Польщі: будівельники, зварювальники,
токарі, водії-далекобійники, с/г роботи, ферми та ін. Ліц. АВ№585191,
від 10.07.12р., МСПУ. (0332)
723738 (Луцьк); (050) 3731019,
Луцьк, вул.Кафедральна, 25
 Потрібен продавець-дівчина
у продуктовий магазин, робота
позмінна, з/п 110грн/день. (050)
6635653
 Потрібні перукарі, чоловіки та
жінки з досвідом роботи, у салон,
та візьму на роботу майстра манікюру. (095) 4758570, Олена
 Візьму на роботу шеф-кухаря та
кухаря. (050) 6474421

 Візьму на роботу малярів, плиточників. (066) 2222313
 ПОТРІБНІ: КУХАР З ДОСВІДОМ
РОБОТИ, ОФІЦІАНТИ МОЖНА
БЕЗ ДОСВІДУ РОБОТИ, З/П ЗА
ДОМОВЛЕНІСТЮ. ПАБ "ГОРИЩЕ".
(095) 5707772; (050) 7186104
 Візьму на роботу шиномонтажника, зарплата висока, можливе
офіційне працевлаштування.
(050) 5169617

Фермер
 Продам. Жом, дрова, торфобрикет, торфокрихту. Доставка.
(095) 5355663; (097) 7516430
 Продам пшеницю, 100, 200кг,
1.8грн/кг, доставка по місту 20грн.
(050) 2937153
 Продам. Кобилу 1.5 року,
4000грн. (098) 3482917; (096)
7510251
 Продам. Поросят в'єтнамських,
гібридів дикого кабана, великої
білої, свиноматки. Можливий
обмін на фуражне зерно. Куплю
картоплю, будь-яку, фуражну.
(050) 3398560; (093) 4455931
 Продам. Плуг кінний кований
або обміняю на цукор. (093)
6387592
 Куплю КАРТОПЛЮ.  (050)
9816534; (099) 6429596

Різне
 ПРОДАМ. КОТЕЛ "BUDERUS
LOGANOG234", Б/В, 14000ГРН,
ТОРГ; КОНВЕКТОР ГАЗОВИЙ, ГИИ
- 15, КОМПЛЕКТОВАНИЙ РЕФЛЕКТОРОМ ТА ЕЛЕКТРОННОЮ
АВТОМАТИКОЮ ВКЛЮЧЕННЯ ТА
КОНТРОЛЮ ГОРІННЯ, 1500ГРН.
(050) 1963707

 Продам холодильник "Снайге"
1000грн, б/в. Телевізор, б/в 3
роки, 500грн. (0332) 233553;
(093) 2230396
 Продам. Ел/сушильну камеру.
(067) 3325815
 Куплю. Ювілейні монети України, СРСР та царські рублі. (050)
9010931; (097) 2052593, Микола
 КУПЛЮ СТАРІ ГАЗОВІ КОЛОНКИ, ГАЗОВІ ПЛИТИ, КОТЛИ,
ХОЛОДИЛЬНИКИ, ПРАЛЬНІ МАШИНИ (УСІХ ВИДІВ), ЛАМПОВІ
ТЕЛЕВІЗОРИ, НЕРОБОЧІ КОНДИЦІОНЕРИ. (098) 6730579
 Віддам грайливе кошеня у
добрі руки. 2 місяці, привчене
до туалету.(097) 8635830
 Втрачене посвідчення
водія-екскаваторника кат. В, С,
E, видане луцькою сільгоспінспекцією у 2008р., на ім'я Зозулі
Ігора В'ячеславовича, вважати
недійсним.
 Втрачений паспорт громадянина України виданий на ім'я
Кожухар І .В., прохання повернути
за винагороду. (067) 6977876
 Продам планшет GoClever TAB
R74, 2 місяці, до нього чохол (шкіра), чохол-клавіатура, документи,
гарантійка (розетка), флеш карта
4гб, навушники, зарядка, перехідник на USB 2.0. Ціна 700грн торг.
(096) 6098488

