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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. Луцьк, просп.Відродження, навпроти автосалону "Шкода", 7/9-пов. цегл. буд., частковий
ремонт, 38 кв.м, терміново. (066)
8331500
 Двокімн.кв., центр, 3/5-пов. цегл.
буд. (095) 5413660
 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. вул.Новочерчицька,
1/5-пов. цегл. буд., житлова пл.67
кв.м, є лоджія, балкон, від власника,
ціна за домовленістю. (050)
7267118; (097) 4086553
 Трикімн.кв., вул.Миру, (р-н Красного), 5/5-пов. цегл. буд., жилий стан, 64
кв.м. (099) 2751845; (066) 9335264
 Чотирикімн.кв. 8/9-пов. цегл.
буд., вул.Вавілова, 78 кв.м, кімнати
роздільні, лоджія, балкон, Можливий обмін. (0332) 245355; (050)
1889936
 Луцьк. 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
 Ковель, чотирикімн.кв., вул.
Володимирська, 9/9-пов. цегл.
буд., дах новий, квартира утеплена
пінопластом, ремонт дизайнерський,
нова електрика, сантехніка, бойлери
у ванній та кухні. терміново (066)
8331500
 Луцьк, вул.Чернишевського,
будинок поблизу госпіталю МВД, земельна ділянка 0.115га, є газ, поруч
вода. (050) 5444706, Лариса
 Торчин, центр міста, вул.Незалежності, 104/2, будинок газифікований,
57 кв.м. (095) 2568947
 Половину будинку, смт.Рокині,
заг.пл.53.5 кв.м, земельна ділянка
0.1303га, від власника, без посередників. (095) 4790158; (099)
7510170, після 19.00
 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
 Камінь-Каширський продається
будинок. (097) 6578580, Ірина

 Магазин №1948, ринок "Завокзальний", 11.6 кв.м, навпроти маг.
"Євродім", металопластикові двері
та вікно, захисна ролета, світло, охорона. Терміново, недорого. (095)
6777171

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

 Нежитлові приміщення по просп.
Молоді та просп.Соборності.
Продам. два контейнери на ринку
"Центральний". (050) 6902620
 Продам. Дерев'яний дачний
будинок розм. 3х5 або 3х6м, ціна за
домовленістю. (098) 9071417; (050)
6407504

Здам
 Подобово однокімн.кв. (095)
5522586
 Будинок на тривалий термін,
р-н Гнідави, поряд зупинка, школа,
садок. (050) 5402154

 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
 Олика, вул.Шевченка, будинок,
заг.пл.100 кв.м, усі вигоди, опалення
парове. (067) 9299399
 Масив Промінь, дачу, земельна
ділянка 0.10га, ціна за домовленістю.
(0332) 262932; (095) 4326342
 Велика Годниця, 11км від Луцька,
земельну ділянку 0.20га, під забудову, приватизовану, є світло, вода,
53000грн. (099) 6461466
 Боратин, з/д 0.12га, новий масив,
поблизу річки, поруч комунікації
та асфальтована дорога. Підгайці,
земельна ділянка 0.25га, поблизу
траси Луцьк-Дубно, комунікації
поруч. Гірка Полонка, з/д 0.10га під
забудову. (095) 5413660
 Вул.Боженка, земельну ділянку
0.18га, під комерцію, можливість
придбати ще 0.18га, комунікації на
ділянці, доїзд з двох сторін. Шепель,
з/д 0.25га, під забудову, новий
масив, від траси Луцьк-ВолодимирВолинський 400м, неподалік є газ,
електрика. (095) 5413660
 Маяки, земельну ділянку 0.12га,
під забудову, гарне місце, поряд
комунікації, 5 хв до Луцька, усі документи, 60000грн., торг, терміново,
від власника. (050) 3780825; (050)
3780267

 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.

 Здаю кімнату 2-4 студенткам-заочницям, сусідній будинок з ВНУ.
(063) 4371022; (099) 3238872

 Здам квартиру лише для студентівзаочників. (095) 7284372

 Здам. В оренду гараж
кооп."Автомобіліст-6". Куплю документи на причіп до мікроавтобуса.
(050) 6747504
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
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 перукарське місце у
салоні краси, усі зручності + пральна
машина. (097) 5059707; (066)
1699359
Здам в оренду офісні приміщення, Данила Галицького, 33.
(050) 1310068

Послуги

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

Автомото
 Продам. Шевроле-Авео 2008р.,
пробіг 48000км, вишневий "металік",
сигналізація, тоновані вікна, зимова
гума, антикорозійна обробка,
магнітола, у хорошому стані, один
власник. (095) 4886402
 Продам. ЗАЗ Славута, 2001р., після
ДТП., ціна за домовленістю. (050)
8539847
 Продам автомобіль ГАЗ-24, 1974
р.в., білий, на ходу. Потребує частково зварювальних робіт, двигун після
капремонту, нові шини, страховка. Ціна 700 у.о (можливий торг).
(095)2262311, (096)6682199
 Продам ВАЗ-2145 1986р., синій,
з багажником, 10500грн. (095)
4155444; (096) 3990949

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

 Продаж та виготовлення піддонів,
палетної дошки, будь-яких розмірів,
під замовлення, ціна за домовленістю. (099) 0293353; (068) 6299599
 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

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

 Блоки ракушняку 20х20х40.
Можлива доставка. (067) 7824404;
(066) 1325025
 ПРОДАМ. МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЮ,
ПРОФНАСТИЛ, "RUUKKI FINNERA",
"SYPER KATEPAL", ПОВНА КОМПЛЕКТАЦІЯ ДАХУ. ЗАМІРИ ТА ДОСТАВКА БЕЗКОШТОВНО. (099)
2757631; (096) 8990250
Газоблоки різних виробників,
20х30х60, 10х20х60; цемент,
цегла лицювальна, керамічна,
недорого. Можлива доставка.
(099) 5356875; (097) 2099525

 Продам. Труби профільні ВГП, ДН
та ін. металопрокат. (050) 1933114
 Продам. Відсів, щебінь, пісок дрібний та крупний, цегла біла та червона, глина, чорнозем, торфокрихта,
дрова, вугілля. (050) 1566665; (067)
3618487

 Продам. Трелювальну лебідку
лісову "Uniforest", до МТЗ-82, ЮМЗ.
(063) 2562256
 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. ГАЗ-53 1984р., термобуда,
газ-бензин, 7 балонів облегшені, у
хорошому стані, 14000грн. (095)
1518031
 Продам. Автономні та допоміжні
обігрівачі. (095) 2458140; (097)
2447555
 Продам. Трактор, власного виробництва. (067) 1913671
Продам. Терміново комбайн
"Вольво 800", з кабіною, жатка
2.7м. (098) 8729430

 Продам. Мости передній та задній
до УАЗ-69. (067) 1913671
Виготовлення кованих виробів.
Кузня "Файна ковка". www.faynakovka.prom.ua (050) 2962314;
(097) 6139185

 Продам. Запчастини до а/м "Мерседес-124"; двигун до а/м "Газель".
(050) 8120911

 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"

 КУПЛЮ АВТО МОЖНА АВАРІЙНЕ, У БУДЬ-ЯКОМУ СТАНІ. (095)
7976157

 Куплю. А/м "Волгу", "Москвич", УАЗ
на запчастини, можна в аварійному
стані. (098) 5773457; (066) 2222656

 Візьму на роботу в кав'ярню на
колесах працівницю, бажано з посвідченням водія. (097) 1227722
 Потрібні на роботу в нічний
клуб офіціанти та бармени. (095)
4074567, Олександр
 Потрібен провідник службової собаки, любов до собаки обов'язкова
вимога. (0332) 720657
 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"
 ВІЗЬМУ НА РОБОТУ АКТОРІВ У
ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР, ДЛЯ ГАСТРОЛЕЙ ПО УКРАЇНІ, З/П 2500-3200ГРН
+ ВІДРЯДНІ ТА АДМІНІСТРАТОРІВ,
З/П 2000-2500ГРН. (050) 6524253

 На постійну роботу в бар потрібні:
офіціант, бармен, посудомийниця.
(098) 5814664
Потрібні працівники на
м'ясокомбінат, на збір грибів,
на с/г роботи, в теплиці, на виробництво пластикових вікон,
різноробочі та швачки, житлом
забезпечуємо, юридична допомога, наявність закордонного
паспоту, помірні ціни. (067)
8900524; (066) 6294328
Потрібні працівники усіх
будівельних спеціальностей, у
відрядження, з/п висока, 2 рази
в місяць, житло та харчування
надається . (099) 9669257; (096)
2244817

 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
 Потрібна прибиральниця в супермаркет "Барвінок". (095) 2608391
 В бар потрібні: офіціанти, кухарі,
бармени, адміністратор, прибиральниця, продавець та бухгалтер.
(050) 5686600; (099) 6373869; (099)
7910735

 Продам. Трактор Т-40 1991р., Т-25
1988р.; трактор ЮМЗ 1991р. Доставка. Причіп 2ПТС-4, самоскид ГАЗ-53
1992р. ЮМЗ по запчастинах. (067)
3609149; (050) 9936211

 Продам. Трактор МТЗ-82 1996р.,
Т-150 з двигуном ЯМЗ-238; зернозбиральний комбайн "Джон-Дір-965Н", є
січкарня. Комбайн картоплезбиральний "АННА". (096) 7538061

 Відео-, фотозйомка урочистих
подій. Виготовлення альбомів, виїзд
по області. www.Youtube 11jodya.
(050) 1772873, Ігор; (097) 6107769

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

 Продам. Трактор Т-25; плуги 2х30,
двигун Д-240. (050) 1669111; (096)
1399028

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. 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

 Візьму на квартиру хлопця, 40-б
квартал. (066) 3461400

 Можливе окреме поселення до
3-х чоловік. (050) 7598880; (096)
1705515

 Приватний підприємець візьме
на роботу водія-вантажника кат.В, С
або вантажника на виїздну торгівлю. (050) 1065649; (098) 4638334,
Руслана Володимирівна

 Здам в оренду бетонозмішувач,
120л, 40грн/доба, доставка на об'єкт.
(050) 6446840; (096) 1292588

Усунення засмічень, видалення
жиру, бруду та сторонніх тіл. (050)
7360805; (096) 4996132

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

 Виконуємо швидко та якісно
ремонтно-оздоблювальні роботи в
квартирах та офісах. (095) 4541403
Всі види ремонтно-будівельних
робіт: внутрішні роботи, утеплення, лицювання плиткою, малярні,
сантехнічні, штукатурні роботи.
(066) 2222313

 Циклювання, шпаклювання, лакування паркету та фарбованих дошок
новими барабанними та дисковими
машинами. (0332) 293990; (099)
6427274; (094) 9084990
Ремонтно-будівельні роботи,
кваліфікована бригада майстрів,
зразки робіт, доставка матеріалів. Якість, гарантія, великий досвід роботи за кордоном. (050)
9153347
 ЗВАРЮВАЛЬНІ РОБОТИ БУДЬЯКИХ КОНСТРУКЦІЙ ТА БУДЬ-ЯКОЇ
СКЛАДНОСТІ: ВОРОТА, ГАРАЖІ,
СТЕЛАЖІ, ВИШКИ, БАЛКОНИ, РЕШІТКИ, СХОДИ ТА ІН. ЦІНИ НИЗЬКІ.
(068) 6254718

Робота
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 продавець у меблевий ряд на ринку "Завокзальний",
м.Луцьк. (050) 2651860; (067)
1903432

290-860

 На швейне підприємство потрібні
конструктор та швачка. (095)
4611031

Будівництво

 Здам квартиру студентам-заочникам. (093) 6976663

 Трикімн.кв. в центрі, поблизу
драмтеатру, свіжий євроремонт,
нова побутова техніка, Інтернет.

Прийом оголошень за телефоном (0332)

 Куплю. Відпрацьовані акумулятори, дорого, приїду, заберу. (068)
9359909

 Продам. Контейнер без місця.
(050) 3781893

 Продам. 30км від Луцька, будинок
з надвірними спорудами, світло,
газ, вода, зручний доїзд, ціна за
домовленістю. (050) 0687395; (068)
6299599
 Боремель, будинок цегляний, 80
кв.м, є газ, вода, світло, літня кухня,
30км від Луцька, земельна ділянка
0.24га, ціна за домовленістю. (050)
5744398

Магазин

 Потрібен торговий представник,
з/п від 3000грн, стаж керування
легковим а/м обов'язковий. (0332)
789631
 На роботу в кафе потрібні: шефкухар, помічник кухаря, офіціанти.
(066) 8709399
 Візьму на роботу майстра з ремонту електроінструменту, на ринок.
(066) 0800444
 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
 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
 Хто хоче отримувати заробітну
плату у торгівельні сфері щодня!
Дзвоніть. (0332) 290639; (067)
3322259
 У зв'язку з відкриттям нового
офісу потрібні продавці та продавціконсультанти. (068) 3234362; (099)
7169473
 Робота у торгівельні сфері +
з/п, щотижнева виплата. (067)
3322259; (099) 7169473

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

 Потрібні на роботу пилорамники,
підсобні робітники, з/п за домовленістю, смт.Рожище. (098) 7529181
Візьму на роботу водія з
власним автомобілем в/п 3т
двокатковим, бажано "Мерседес-Спритер", "Фолькваген-LT",
з/п 8000грн + пальне, робочий графік: 9 рейсів в місяць.
(095) 5044008, Ігор

 Візьму на роботу продавців у продовольчий магазин,
обов'язково знання касового
апарата та досвід роботи. (050)
6743347
Приватне підприємство шукає
жилувальника м'яса, досвід роботи обов'язковий, з/п висока.
(067) 3320157
 ПОТРІБЕН ВОДІЙ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ, З ДОСВІДОМ
РОБОТИ ТА НАЧАЛЬНИК ОХОРОНИ. (050) 4380509

Фермер
 Віддам цуценя 1.5міс., гарний
хлопчик, середніх розмірів, у добрі
руки, м.Луцьк. (095) 0367893
 Віддам грайливе кошеня у добрі руки. 2 місяці, привчене до
туалету.(097) 8635830
 Хочете мати надійного друга
та охоронця? Придбайте цуценят
московської сторожової, біло-рудого окрасу, з гарним родоводом.
Продам. Цуценят німецької вівчарки, з хорошим родоводом. (050)
8319959; (067) 3857688
 Продам. Коня; верстат фугувальний 210-0.40м. (050) 7189173
 Продам. Цуценят німецької
вівчарки, вік 2 місяці, є щеплення.
(095) 8707400; (095) 1198172
 Продам. Овес "Чернігівський"
"Еліта"; картоплю насіннєву "Альвара", "Бернадетта". (098) 5997521
Продам. Картоплю насіннєву "Рів'єра", "Слов'янка", 2-ї
репродукції, ціна за домовленістю, можливі варіанти. (063)
4064820

 Продам. Картоплю насіннєву:
"Тайфун", "Овація", "Еліта"; куплю
шнек для перекачування зерна
довж. 4-5м. (050) 2362734
 Продам. Зерно та насіннєву
картоплю. (0332) 262932; (095)
4326342
Продам картоплю насіннєву
"Бєла Роса", 20т. (050) 5154393

 Куплю. Столовий буряк та чисту
сортову картоплю. (067) 4282642;
(095) 4171194
 Куплю КАРТОПЛЮ.  (050)
9816534; (099) 6429596

Різне
 Суб'єкт підприємницької діяльності-фізична особа Патейчук І. М.,
проводить розпродаж дитячих товарів: одяг. іграшки, меблі, листівки,
книжки, аксесуари в асортименті.
Стан речей: неліквіди, з дефектами
та поломками. Дешево. (050)
1517136
 Продам. Шафу-купе, нову,
вис.2.45, шир.1.8м. (066) 6521296
 Продам. У зв'язку з закриттям магазину. Дешево нові: дизельні мотоблоки з повітряним охолодженням
та навісне обладнання, мотокоси,
газонокосарки, бурякорізки, млини
160-1200кг/год. (050) 5451245;
(097) 1406715
 Продам. Нові та б/в: холодильники, морозильні камери, газові
плити, витяжки, з Німеччини та
Голландії. (050) 1621061
 Куплю. Металеві розбірні стелажі;
соломорізку ручну або з двигуном
(500грн); ел/бурякорізку 800грн; запчастини нові до газових приладів
(котлів, колонок, газових плит).
(0332) 789388; (097) 1406715
 Куплю. Б/в газові балони, 50грн;
автоклав з нержавійки, радянського виробництва, кутник металевий, 25-35мм (можна кусками) у
м.Луцьку. (0332) 718090; (050)
5451245

