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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.
 Двокімн.кв., Київський майдан, 46
кв.м, 4/9-пов. цегл. буд. Терміново,
без посередників. (067) 2991896;
(095) 5594090
 Двокімн.кв., поблизу ГМ "Там Там",
1/6-пов. цегл. буд., 55.1 кв.м. (0332)
780163
 Двокімн.кв., вул.Арцеулова, 74.7
кв.м, в зданій новобудові, 4/9-пов.
цегл. буд., автономне опалення, без
посередників. (099) 1455573; (095)
8405060
 Двокімн.кв. у Володимир-Волинську, 2/3-пов. цегл. буд., центральна
частина міста, 42.9/28/5.8 кв.м,
кімнати суміжні. Можливий обмін
на однокімн.кв. у Луцьку. (063)
3094889; (063) 3094888
 Трикімн.кв., вул.Новочерчицька,
1/23, 1/5-пов. цегл. буд., житлова
пл.67 кв.м, є лоджія, балкон, від власника, ціна за домовленістю (050)
7267118; (097) 4086553
 Зміїнець (вул.Щастя), Боголюби,
Тарасова, Чернишевського, Рованці,
Боратин, Голишів, Струмівка, Липинський масив, Великий Омеляник,
Забороль, земельні ділянки під
забудову. Жидичин, Прилуцьке (під
комерцію). (095) 8933367
 Луцьк, вул.Чернишевського,
будинок поблизу госпіталю МВД, земельна ділянка 0.115га, є газ, поруч
вода. (050) 5444706, Лариса
 Центр міста Луцька, новий будинок "під ключ", 150 кв.м та 300 кв.м.
(050) 2944180
 Поблизу кінотеатру "Промінь",
будинок 4 кімнати + тимчасівка,
ділянка 0.05га, приватизована, 2 ізольовані входи, можна на 2 сім'ї або
продам по частинах. Можливий обмін на квартиру з доплатою. (0332)
243749; (066) 6283386
 Луцьк, 1/2 незалежну частину
будинку, центр, 62 кв.м, три окремі
кімнати. усі зручності, автономне
опалення, ділянка приватизована,
дах перекритий. Можливий продаж
під офіс. (093) 7606412
 Пальче, 20км від Луцька, рівненсьй
напрямок, цегляний будинок, хлів,
льох, газ, город 0.50га, криниця,
200м зупинка автобусів, дизеля,
85000грн. (066) 0952057
 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
 Масив Лаврів, приватизовану
дачну ділянку 0.24га, півтораповерховий будинок, 6х5 кв.м, підвал на
весь будинок, прибудований сарай
6х1.5м, надвірні споруди. Розгляну
варіанти. (095) 8755638; (050)
6611200
 Будинок 1.5-поверхи, р-н
спиртзаводу, 170 кв.м, земельна ділянка 0.04га, житловий стан. (050)
1961771

Здам
 Двокімн.кв., просп.Грушевського,
вмебльовану, є пральна машина,
телевізор, 2000грн/місяць +світло.
(050) 9858318; (050) 2628386
 Здам квартиру студентам-заочникам. (093) 6976663
 Подобово, помісячно квартиру.
(050) 3789959
 Подобово однокімн.кв. (095)
5522586

Здам в оренду виробничоскладські приміщення площею
100-1500 кв.м. Бокси для ремонту автомобілів. Зручне місце
розташування, охорона, ціна за
домовленістю. (050) 3782022
 В оренду контейнер на ринку "Центральний", р-н "гуманітарки", 6 кв.м,
800грн. (099) 2751808
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 не житлове приміщення
з ремонтом, 38 кв.м, вул.Степана Бандери (Суворова), під офіс, магазин,
3500грн/місяць. (097) 5948188;
(050) 6738139

Послуги

 Реставрація та перетягування
м'яких меблів. Можлива зміна дизайну, розміру. (0332) 263641; (095)
4183085
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.

 Ягодин, Любомильського р-ну,
приватизовану земельну ділянку
0.24га, під забудову. (093) 4350776
 Тарасове Луцького р-ну, дві
ділянки с/г призначання 0.10 та
0.15га розташовані поряд, 80м від
маршрутки. (095) 6863828

Автомото
 КУПЛЮ А/М ЛУАЗ ПІСЛЯ 1990Р.,
У ХОРОШОМУ ТЕХНІЧНОМУ СТАНІ.
(095) 4411499
 Куплю, терміново ВАЗ-2108, -09, у
будь-якому стані, на волинській реєстрації, до 8000грн. (095) 4014125
 Ніссан-Мікра 1984р., 1.0л, червоний, 5-ти дверний, ц/з, сигналізація, у
хорошому стані, 2150у.о. Форд-Сієрра
1987р., 2.3л, дизель, білий, фаркоп,
універсал, 13400грн. (067) 3324039;
(095) 3398201
 Продам. ГАЗ-53 1984р., термобуда,
газ-бензин, 7 балонів облегшені, у
хорошому стані, 14000грн. (095)
1518031
 Продам. Трактори Т-25 1980-1996р.,
у хорошому стані. (067) 3610506

 Продам. Мачту на навіску трактора
МТЗ, ЮМЗ, в/п 3т, висота підйому 3м.
(097) 4975300
 Продам. Розкидач ПРТ-10, зварювальний агрегат САК; фрезу шир.2.1м,
двигун ЯМЗ-238; КамАЗ-5320 1987р.
на запчастини; трактор ЮМЗ-ЕО-2621;
стрілу та ківш до навантажувача
К-701. Запчастини ЗІЛ, МАЗ. КамАЗ-55102 1988р., рама з документами. (067) 3626361
 Продам. ЗІЛ-ММЗ 1989р., двигун
дизельний. Причіп ПТС-6 та ГКБ-819.
(067) 3626361
 Продам. ЛуАЗ "Волинянку", у відмінному стані, 13600грн. (066) 1090191
 Продам. Шини б/в, на ведучий
передній міст до Т-40 (8.3-20). (099)
5018689
 Продам. Автономні та допоміжні обігрівачі. (095) 2458140; (097)
2447555
 Ремонт а/м після ДТП, витягування
на професійному стенді, зварювально-рихтувальні роботи, підготовка
до фарбування та фарбування,
полірування, антикорозійна обробка;
ремонт бамперів. (066) 1090191

 Забороль, земельну ділянку
0.38га, на ділянці зариблений
ставок, залитий фундамент з підвальним приміщенням, 10х11м,
13000грн/0.01га. (067) 3324039;
(095) 3398201

 Богушівка, 8км від Луцька, обміняю земельну ділянку 0.15га,
є можливість викопати ставок.
Можливий обмін на легковий а/м
або мікроавтобус. (067) 3324039;
(095) 3398201

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

 Продам. Обприскувач 200л-1000л,
шир.захвату 8-14м, картоплесаджалку дворядну, плуг 2-, 3-корпусний,
дискову борону, розкидач міндобрив
на 500кг та ін. с/г техніку польського
виробництва. (050) 6605959

 Ремонт телевізорів, встановлення
кольору та звуку, заміна кінескопу,
гарантія, виїзд до замовника. (098)
3770120; (050) 8887903

Дресирування собак. (0332)
703604 (Луцьк); (050) 2937610
 Відео-, фотозйомка урочистих
подій. Виготовлення альбомів, виїзд
по області. www.Youtube 11jodya.
(050) 1772873, Ігор; (097) 6107769
 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 "МеморіалГруп"

 Ремонт підвісок, двигунів, коробок
передач, рихтувально-зварювальні роботи, фарбування, ремонт
після ДТП; ремонт електрообладнання, пайка радіаторів, бензобаків.
(0332) 726246; (050) 1761459

Торгове приміщення біля ТЦ
"Гостинець", площею 54 кв.м.
(050) 6722567; (050) 9253939

Усунення засмічень, видалення
жиру, бруду та сторонніх тіл. (050)
7360805; (096) 4996132
 Послуги вантажників, підсобників,
різноробочих, швидко, якісно, надійно. (099) 4300816

 Продам. Відсів, щебінь, пісок дрібний та крупний, цегла біла та червона, глина, чорнозем, торфокрихта,
дрова, вугілля. (050) 1566665;
(067) 3618487
Французькі натяжні СТЕЛІ.
Якісно. (0332) 269182; (066)
5922882; (097) 6808868
З екологічно чистої карпатської
смереки: будинки, бані та готельні комплекси, недорого, під
"ключ". (050) 6719303
ПІНОБЛОКИ ТА ГАЗОБЛОКИ
виробник: Білорусь, Обухів,
Бровари; цегла жовто-піщаного
та червоного кольору, Білорусь, м.Мінськ, з доставкою.
(03366) 93818 (Ратно); (097)
7171691; (099) 3627425
 Продам. Пиломатеріали обрізні та
необрізні, хвойних порід, будь-яких
розмірів. Прийму замовлення на
пиломатеріали. (096) 5419477;
(099) 7082353
 Продам. Дошку обрізну, 30мм,
850грн/куб.м та необрізну дошку 20мм, 400грн/куб.м. (099)
7082353; (096) 5419477
 Виготовлення та встановлення
дерев'яних сходів з різних порід
деревини, за індивідуальними
замовленнями. Власне виробництво, заміри, помірні ціни. (099)
9246770, www.lioksa-mebli.at.ua
 Продам. Цеглу червону та білу,
пісок, щебінь, відсів, керамзит,
торфобрикет, дрова, торфокрихту,
чорнозем. Вивіз будівельного сміття. (095) 5355663; (097) 7516430
 Продам. Металочерепицю, металопрофіль, комплектуючі різних
країн-виробників, широкий вибір,
низькі ціни. Заміри, кошторис,
доставка безкоштовна. (050)
7015157; (096) 7157343
 Дошки обрізні та необрізні, балки,
крокви, рейки, бруси різної довжини та ширини, з доставкою. (050)
6728204
 Вагончик будівельний, можна під
дачний будинок, 2.5х4, новий, ціна
за домовленістю. (098) 9071417
 Продам. Блок-хаус, 130х30,
можлива доставка. (093) 1234318;
(097) 8686517
 Вкладання плитки, швидко, якісно. (050) 0760244
 Циклювання, шпаклювання, лакування паркету та фарбованих дошок
новими барабанними та дисковими
машинами. (0332) 293990; (099)
6427274; (094) 9084990
 Циклювання паркету та дошки,
настилання різних видів підлоги,
шпаклювання, лакування, встановлення дверей, врізання замків, петель. (066) 1668415; (067) 8043815

Працівники на м'ясокомбінат,
птахоферму, на збір грибів, сортування саджанців, садівники,
на с/г роботи, парники, теплиці;
швачки, кухарі та помічники кухаря, водії, житлом, харчування,
візова підтримка надається, наявність закордонного паспорту.
(067) 8100781; (099) 7816496
 Потрібен шеф-кухар, помічник
кухаря, офіціант. (099) 9661664
 Хто хоче отримувати заробітну
плату у торгівельні сфері щодня!
Дзвоніть. (0332) 290639; (067)
3322259
 Візьму на роботу перукаря-універсала, масажиста та косметолога.
(095) 4758570, Олена
 У зв'язку з відкриттям нового офісу
потрібні продавці та продавці-консультанти. (068) 3234362; (099)
7169473
 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
 Робота у торгівельні сфері + з/п,
щотижнева виплата. (067) 3322259;
(099) 7169473
 Візьму на роботу вантажника.
(050) 9201797; (098) 5672883
 Потрібен на роботу перукар-універсал, майстер з манікюру, педикюру, досвід роботи не менше 1-го року.
(099) 3156009, Світлана
 ПРОПОНУЄМО СПІВПРАЦЮ.
МОЖЛИВІСТЬ ЗАРОБИТИ СТАБІЛЬНИЙ СІМЕЙНИЙ ДОХІД (ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА ФІРМИВИРОБНИКА). (050) 4381031,
10.00-16.00, КРІМ ВИХІДНИХ
 Проводимо набір страхових агентів
у страхову компанію "Європейський страховий союз" у м.Луцьк та
Волинській обл., досвід роботи не
обов'язковий. Ваш дохід залежить
лише від Вашої наполегливості та
активності! (050) 3788645; (050)
5320684
 На постійну роботу в бар потрібні:
шеф-кухар, помічник кухаря, офіціант.
(098) 5814664
 На роботу потрібні: посудомийниці,
бармени, офіціанти, кухарі та водії з
власним а/м. (066) 1244446
 На роботу потрібні: посудомийниці,
бармени, офіціанти, кухарі та водії з
власним а/м. (095) 6551001
 На роботу потрібні: посудомийниці,
бармени, офіціанти, кухарі та водії з
власним а/м. (099) 5055556
 Потрібен токар на СТО, р-н ЛПЗ.
(050) 1025505
 В ковбасний цех потрібен слюсар,
вантажник, помічник фаршескладача,
технолог, майстер обвалочного цеху.
(0332) 719069
 Робота в дома Не важка та цікава
(оператор по обробці кореспонденції)! Від ПП "Новація". З/п 2500грн/
міс. Регіон, стать, вік будь-які. Від
Вас: 2 конверти на адр. Інформацію
надсилаємо безкоштовно! 87502,
Маріуполь Донецької обл., а/я 2075
"Новация"

 Потрібен торговий представник,
з/п від 3000грн, стаж керування
легковим а/м обов'язковий. (0332)
789631
У фотосалон потрібен менеджер
з реклами. (050) 8051438
 Компанія у зв'язку з розширенням
набирає менеджерів з продажу, комунікабельних, активних
людей, можна без досвіду роботи,
кар'єрний ріст. (0332) 293026;
(095) 5404550
 Компанія "Мелус" запрошує на
роботу секретаря, знання ПК, відповідальність, комунікабельність,
з/п 2500грн. (0332) 293026; (095)
5404550
 У зв'язку з розширенням компанії
потрібен водій з власним а/м, з/п
2400грн + паливо. (0332) 293026;
(095) 5404550
 Творча робота для молодих
енергійних людей, з акторськими
здібностями, постійні відрядження
по Україні. З/п 2000-2800грн/місяць
+ відрядні. (096) 9051734
 Візьму на роботу адміністратора для телефонних переговорів.
(096) 9051734
 ШУКАЮ роботу няні або доглядальниці за хворою людиною, є
досвід роботи, пенсіонерка. (063)
3515752

Різне
 Продам. Цуценят золотистого
ретривера (лабрадор), відмінний
родовід, документи КСУ, щеплення
(099) 4096539; (095) 5417154
 Продам. Цуценят німецької вівчарки. (0332) 703604 (Луцьк);
(050) 2937610
 Продам. Цуценят німецької
вівчарки, чистокровних. (095)
7720262
 Продам гречку для посіву. (066)
7344264
 Продам. Моркву на корм тваринам. (050) 6683950
 Продам. Меблі б/в, терміново,
недорого. (050) 5196510
 Продам. Журнальний стіл, новий в
упаковці, 1х0.5м; ліжко 0.98х2м, б/в
2 роки, у хорошому стані. (099)
9731045
 Продам. М'яку частину: софа,
диван, крісло, класичний стиль,
світлий колір, натуральне дерево,
9000грн. (099) 0733985
 Продам. Холодильник, пральну
машину, холодильну вітрину, електронні ваги, кавомолку, коктельницю. (099) 0733985
 Продам. Бочки пластмасові, харчові, 120, 200, 1000л - куби. Плівку
тепличну 4-, 6-сезонна, польського
виробництва 6, 8, 12м; агроволокно. (0332) 780189 (Луцьк); (050)
6709075
 Куплю підшипники. (050)
0398664
 Віддам грайливе кошеня у добрі руки. 2 місяці, привчене до
туалету.(097) 8635830
 Продам. Телевізор Philips 2007
року випуску, сірого кольору, з
пультом дистанційного керування.
Ціна 700 гривень. Тел. (095) 219 73 46

 Послуги кваліфікованого сантехніка, усі види робіт. (066) 0813938

 Продам. Дерев'яний дачний
будинок розм. 3х5 або 3х6м, ціна за
домовленістю. (098) 9071417; (050)
6407504
 Продам. Труби азбесто-цементні,
3шт., діам.100мм, довж.4м, нові, недорого. (050) 5731501; (097) 3841378

Продаж. 1-ї та 3-ї категорії, в упаковці та без, на цементний розчин
та клей, замовлення від 1-го куб.м.
та більше, доставка безкоштовна.
Кваліфікована консультація, розвантаження, сертифікати. Силікатна
цегла, Хотислав, РБ. (03366) 93381
(Ратно); (097) 3532712, www.bloku.
blox.ua, e-mail: office_ura@mail.ru

290-860

 В бар потрібні: офіціанти, кухарі,
бармени, адміністратор, прибиральниця, продавець та бухгалтер.
(050) 5686600; (099) 6373869; (099)
7910735

Будівництво

 Магазин №1948, ринок "Завокзальний", 11.6 кв.м, навпроти маг.
"Євродім", металопластикові двері
та вікно, захисна ролета, світло, охорона. Терміново, недорого. (095)
6777171
 КОНТЕЙНЕР НА РИНКУ "ЗАВОКЗАЛЬНИЙ", СЕКТОР Б, 2.38 КВ.М.
(098) 7360303; (095) 4486096;
(095) 7008910

Робота

 ПРОДАМ. МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЮ,
ПРОФНАСТИЛ, "RUUKKI FINNERA",
"SYPER KATEPAL", ПОВНА КОМПЛЕКТАЦІЯ ДАХУ. ЗАМІРИ ТА ДОСТАВКА БЕЗКОШТОВНО. (099)
2757631; (096) 8990250

 Продам. Причепи до легкових а/м
та мотоблоків, за ціною заводу-виробника. (050) 1690660

Виготовлення кованих виробів.
Кузня "Файна ковка". www.faynakovka.prom.ua (050) 2962314;
(097) 6139185

Ремонтно-будівельні роботи,
кваліфікована бригада майстрів, зразки робіт, доставка
матеріалів. Якість, гарантія,
великий досвід роботи за кордоном. (050) 9153347

Кредити до 8000грн без довідки
про доходи. Безкоштовне і швидке оформлення. Кредитуємо підприємців і пенсіонерів. "А-Банк",
м.Луцьк, вул.Винниченка, 25.
Ліц.№16 від 09.10.2009р., НБУ.
(066) 4869012; (096) 7438977,
Микола

 Здам. Будинок, 3 кімнати, усі вигоди, без ремонту, поблизу спиртзаводу, є земельна ділянка, для сім'ї з
дітьми. (0332) 257017; (099) 4650075
 Здам в оренду приміщення, 15
кв.м, у хорошому стані, окремий вхід
(під склад, перукарню, секонд-хенд).
(095) 4715531

Прийом оголошень за телефоном (0332)

 Професійне, якісне пошиття, зміна
фасону, моделі хутряних виробів
(шуб, дублянок, виробів із шкіри). Наявні матеріали. (050) 6738139; (097)
5948188, Руслана

 Трикімн.кв., р-н АС-1, ТЦ
"Слон", вмебльована, телефон,
холодильник, у хорошому стані,
2000грн+компослуги, без посередників. (095) 5542534

 Камінь-Каширський продається
будинок. (097) 6578580, Ірина

 Забороль, земельну ділянку с/г
призначення, 0.15га, поряд комунікації. (050) 6738139; (097) 5948188
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