
Нерухомість

Продам

Будинок дерев'яний, 
с.Цеперів Луцького р-ну, об-
мурований, житловий стан, 
60 кв.м, земельна ділянка 

0.85га + город 0.30га, є кри-
ниця, льох, хлів для худоби, 

металевий гараж, сад, 300 
дерев, ціна за домовленістю. 
Терміново. (067) 4947016

  Прилуцьке, будинок новобудо-
ву, євроремонт, світло, газ, вода, 
земельна ділянка 0.18га, паркан, 
сад, від власника, 920000грн. 
(050) 3782371

  28км від Луцька, будинок 
цегляний, у хорошому стані, 
надвірні споруди, газ, вода, 
земельна ділянка 0.60га, садок, 
асфальтований доїзд. (050) 
5913678; (050) 9693688

  Радянське, 25км від Луцька, 
будинок заг.пл.77.6 кв.м, є газ, 
вода в дворі (колонка), недоро-
го. (095) 2269545, Тетяна 

  Дачу на масиві Промінь, 
земельна ділянка 0.085га, прива-
тизована, є будинок, світло, вода, 
каналізація. (066) 4932559

  Продається половина будинку 
в центрі смт Локачі. Загальна 
площа 80 кв. м. Зроблений капі-
тальний ремонт. Є вода, газ, авто-
номне опалення, каналізація, 
пластикові вікна. (050)3780433

  Боратин, центр села, земельні 
ділянки 0.19га та 0.12га, комуні-
кації на ділянці, асфальтований 
доїзд, поруч школа, ціна за 
домовленістю. Можливий обмін 
на квартиру з доплатою. (050) 
6051091, Ольга

  Ягодин, Любомльського р-ну, 
земельну ділянку 0.25га, під за-
будову, усі документи, прикор-
донна зона (власнику безвізовий 
в'їзд в Польщу), недорого. (093) 
4350776

Продам дві земельні ділян-
ки по 25 сот. під забудову 
в с.Трилісці та с. Топільне 

Рожищенського р-ну Волин-
ської обл. Поряд комуніка-
ції, асфальтований під’їзд. 

Ціна по 40 тис. грн. за кожну. 
(067) 3320567

  На межі Боратина та Луцька, 
приватизовані земельні ділянки 
під житлову забудову, 0.24га та 
0.12га, асфальтована дорога, 
світло. (099) 7777718

 ПРОДАМ. АБО ЗДАМ В 
ОРЕНДУ ПРИМІЩЕННЯ В ТЦ 
"ЮВАНТ" М.КОВЕЛЬ, 57.2 
КВ.М, 1-Й ПОВЕРХ, ЗРУЧНЕ 
РОЗТАШУВАННЯ. (050) 
5811030

  Продам. Або здам в оренду 
торгівельний павільйон ТЦ 
"Пасаж". (095) 0364636

 ЦЕХ ПО ВИРОБНИЦТВУ 
ПАЛИВНИХ БРИКЕТІВ З ТИРСИ 
ТА СОЛОМИ. (067) 4761453; 
(099) 4929883; 

Здам

  Однокімн.кв., 40-а квартал, 
частково вмебльована. (0332) 
283143; (066) 6494452

В оренду  офісні приміщення, 
у м.Луцьку по вул.Потебні 

поруч складу №3 "Делівері", 
після ремонту. Є автостоянка 

для усіх типів а/м. (0332) 
260797; (050) 3397002

В оренду офісні, вироб-
ничі приміщення по вул.

Запорізькій (р-н Теремно), 
площею від 20 до 100 кв.м, 

опалення, зручна транспорт-
на розв'язка, автостоянка, 

цілодобова охорона. (066) 
4963220; (067) 2804787

  Здам кімнату для двох дівчат 
або хлопців, р-н ЗОШ №5. (097) 
9007181; (099) 0842831

Підприємство здає в оренду 
за помірну ціну. В Луцьку: 

окрема будівля під виробни-
цтво - 360 кв.м; виробничо-
складські приміщення: 308, 
207, 192, 140 кв.м, широкі, 

високі в'їздні ворота, 380Вт; 
офісні приміщення 16, 19 

кв.м, територія асфальтова-
на, огороджена, охороняєть-
ся. В Ковелі: кабінет під офіс 

чи виробничо-складське 
призначення, 47 кв.м, будів-
ля з опаленням, огороджена, 
охороняється. У Володимирі-
Волинському окрема будівля 

заг.пл.168 кв.м, з семи при-
міщень. (0332) 719017; 

(03352) 59345 (Ковель); (050) 
2955443

Зніму

 ПЛАТОСПРОМОЖНА СІМ'Я 
ЗНІМЕ ЖИТЛО В ЛУЦЬКУ, НА 
ТРИВАЛИЙ ТЕРМІН, Р-Н МІСТА 
ОСОБЛИВОГО ЗНАЧЕННЯ 
НЕМАЄ. (050) 4386969; (096) 
9744707

  Зніму. Дво-, трикімн.кв., в 
р-ні ЛПЗ, вул.Потебні. (096) 
4517697

Послуги

  Ремонт телевізорів, встанов-
лення кольору та звуку, заміна 
кінескопу, гарантія, виїзд до за-
мовника. (098) 3770120; (050) 
8887903

Вантажні перевезення по 
місту Луцьку, області, Україні 

мікроавтобусом до 4-х тон, 
об'єм вантажного відсіку 
9куб.м, (будматеріали, с/г 

продукцію, меблі та ін.), ціна 
помірна, договірна.  (095) 

7722505

  ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ 
А/М "ФОРД-ТРАНЗИТ", ДО 1.5Т, 
МОЖЛИВІ РАЗОВІ ПОЇЗДКИ. 
(066) 1467291

Пам’ятники. Виготовлення, 
встановлення, гарантія, роз-

строчка без переплати, догляд. 
м. Луцьк, вул. Б. Хмельницько-
го, 34. (0332) 28-50-31; (0332) 

28-72-28; (097) 323-90-75

Кредити до 8 000грн без 
довідки про доходи. Без-

коштовне і швидке оформ-
лення. Кредитуємо підпри-

ємців і пенсіонерів. "А-Банк", 
м.Луцьк, вул.Винниченка, 

25. Ліц.№16 від 09.10.2009р., 
НБУ. (066) 4869012; (096) 

7438977, Микола

Усунення засмічень, видалення 
жиру, бруду та нальоту. Гаран-

тія якості. (050) 7360805; 
(096) 4996132

  Пам'ятники! Виготовлення, 
встановлення, оформлення. З 
мармурової крихти та нату-
рального каменю. Доставка 
безкоштовна. (095) 1285106; 

(098) 5022024; (099) 2620282, 
Луцьк, вул.Рівненська, 54/5, ПОГ 
"Меморіал-Груп"

Гарантія 3 роки. (067) 
3021203; (063) 6201867

Супутникове телебачення. Про-
даж, гарантія, сервісне обслуго-

вування. Послуги електрика. 
Продаж, монтаж кондиціо-

нерів. (0332) 285556; (066) 
1980828

Доставка, монтаж. (050) 
3787952; (095) 2181221

Здаємо на прокат костюми 
до Нового року в садочках 
та школах (є українські кос-

тюми та всі казкові герої), на 
дорослих Дід Мороз та Сні-
гуронька. (0332) 725027; 

(050) 6578701

  Ремонт побутових холодиль-
ників, морозильних камер, 
імпортних, вітчизняних, заміна 
компресорів, термостатів, за-
правка фреоном, виклик май-
стра платний. (050) 6313413

Вартість: Кухні від 1850грн/
пог.м, шафи-купе від 1500грн/
пог.м. Договір, гарантія. Виїзд 
дизайнера, розробка проекту, 
доставка, встановлення - без-

коштовно. (098) 7239028; 
(099) 2783674, Луцьк, вул.Ви-

нниченка, 14-а, кімн.16

Автомото

Комбайни зернозбиральні, 
картоплезбиральні, прес-

підбирачі, картоплекопачки, 
трактори, косарки та інша 

техніка. (067) 3910253; (066) 
8701542 

  Куплю. Автомобіль будь-який 
на волинській реєстрації. Мож-
ливий дрібний ремонт. (066) 
9262989; (066) 4404169 

  Продам. ВАЗ-2104 2006р., 1.5л, 
5-ст.КПП, зелений, 32500грн. 
(067) 7357216; (099) 2625227

  Продам. Зимову та літню гуму з 
Європи, 255х55, R18, майже нову, 
4000грн. (050) 5815501

  Продам. Трактор Т-25, у 
м.Луцьку. (050) 1669111

  Продам. Запчастини, аксесуа-
ри до китайських та японських 
скутерів, ремонт, діагностика. 
Луцьк, р-к "Завокзальний", ТЦ 
"Пасаж", маг. "Самурайчик". 
(0332) 794919; (095) 0364636; 
(063) 8511500

Будівництво

  Продам. В мішках та насипом: 
пісок, щебінь, відсів, керамзит 
а також цегла нова та б/в, біла і 
червона та земля на вимостку. 
Можлива доставка на поверх, 
вивіз сміття. (050) 7227271; 
(096) 8000567

Блоки з ракушняку (Крим). 
Висока якість. Міцні, рівні, 

відбірні. Ціна від виробника. 
Доставка. (096) 8312304; 

(093) 3642483

Продам. Щебінь різних 
фракцій, відсів, пісок, цеглу 

червону, білу; чорнозем, 
торф. Можлива доставка. 

(050) 5299520

  Продам. Цеглу червону та білу, 
пісок, щебінь, відсів, керамзит, 
торфобрикет, дрова, торфокрих-
ту, чорнозем. Вивіз будівельного 
сміття. ЖОМ сирий. (095) 
5355663; (097) 7516430

Продам. Лист оцинкований, 
плоский, рифлений, від 

30грн/кв.м, Металочере-
пиця, металопрофіль та 

металопрофіль двосторон-
ній кольоровий, Польща, 

Німеччина, від 40грн/кв.м. 
Мінвата "Роквул", гуртові 

ціни. (050) 7249777; (097) 
9143605

  Продам. Металочерепицю, 
металопрофіль, комплекту-
ючі різних країн-виробників, 
широкий вибір, низькі ціни. 
Заміри, кошторис, доставка без-
коштовна. (050) 7015157; (068) 
0274679

Французькі натяжні стелі, 80 
грн. м кв. (0332) 251097, 

(050) 3781732, (050)4380766

  КУПЛЮ лист алюмінієвий 
хвильовий, покрівельний, 
можна б/в. (095) 6560571; (098) 
0636453

  Дахи: євроруберойд, метало-
профіль, шифер, ондулін, ремонт 
та перекриття. Встановлення 
ринв, водостоків, підвіконь, 
снігозатримувачів, утеплення 
горищ, коминів, витяжок. Об-
шивання та перекриття балконів. 
(099) 5633807; (050) 5373648; 
(050) 7004314

 Мурую каміни, печі, барбекю, 
оздоблення. (050) 3378455; 
(096) 4750392

 ЦИКЛЮВАННЯ, ШПАКЛЮ-
ВАННЯ, ЛАКУВАННЯ ПАРКЕТУ 
ТА ФАРБОВАНИХ ДОШОК 
НОВИМИ БАРАБАННИМИ ТА 
ДИСКОВИМИ МАШИНАМИ. 
(0332) 293990; (099) 6427274

  Циклювання, полірування 
паркету, дошки. Вкладання пар-
кету, ламінату, покриття лаком, 
маслом та ін. (0332) 788769; 
(066) 4881782

  Виконую всі види сантехнічних 
робіт. (099) 0052519; (063) 
8410386

  Виконуємо рентно-будівельні 
роботи; шпаклюємо стелі та 
стіни, лицювання плиткою, шту-
катурні роботи, клеємо шпалери, 
гіпсокартон різної складності, 
декоративні штукатурки, обши-
ваємо вагонкою, вкладання під-
логи, ламінат, паркетна дошка. 
(0332) 299602; (066) 7549017

  Виконуємо ремонтно-покрі-
вельні роботи з євроруберойду 
та металопрофілю, ремонт ста-
рих покрівель, дахів, балконів, 
гаражів та ін. Промислова побіл-
ка приміщень, стель, стін. (050) 
2065385; (050) 1325368

Робота

Працівники на збір яблук, 
помідорів, огірків, грибів, 
парники, теплиці, м'ясний 

цех, кухарі, ферми, будівель-
ники, с/г робітники, догляд 

за садом, житло, харчування, 
візова підтримка надається, 

наявність закорд. паспор-
ту. (095) 5566113; (068) 

0968845

  Потрібні на роботу: кухарі, 
бармен, адміністратор та офіці-
анти, з досвідом роботи. (0332) 
255298; (095) 4580758

Потрібен на роботу водій 
на автомобіль Супер-МАЗ з 

напівпричепом "Крона", кате-
горія Е. (099) 7280363

  На роботу в НК "Опера" потріб-
ні офіціанти та кухарі бажано, 
з досвідом роботи. (066) 
2633141

  Потрібен старший продавець 
та продавець у гастроном по вул.
Львівській, вул.Ветеранів, просп.
Грушевського. (099) 2122227

  ТЕРМІНОВО НА РОБОТУ У 
КАВ'ЯРНЮ ПОТРІБНІ: ОФІ-
ЦІАНТИ, БАРМЕНИ МОЖНА 
БЕЗ ДОСВІДУ РОБОТИ ТА 
ПРИБИРАЛЬНИЦЯ БАЖАНО 
З ДОСВІДОМ РОБОТИ, З/П 
ЗА ДОМОВЛЕНІСТЮ. (063) 
7948693

Візьму на роботу швачку, 
оплата праці дуже висока. 

(050) 7010097

  Робота: теплиці парники, фер-
ми, овочебази, м'ясокомбінати, 
риббаза (різні спеціальності, з/п 
висока), с/г роботи, переби-
рання яблук, швачки, наявність 
закордонного паспорту, візова 
підтримка.  (050) 7325315; 
(096) 8708768

Продуктовий магазн "Наш 
Край" запрошує на роботу 
продавців, касирів. (095) 

2197924 

  Працевлаштування за кор-
доном, робочі запрошення (6 
місяців, рік), Інтернет реєстрація, 
анкети, страховки. Вакансії у 
Польщі: швачки (терміново), 
будівельники, зварювальники, 
водії-далекобійники, с/г роботи, 
ферми та ін. Ліц.АВ 585191, 
10.07.12р., МСПУ. (0332) 
723738 (Луцьк); (099) 3469381, 
Луцьк, вул.Кафедральна, 25.

  Потрібен на роботу водій-да-
лекобійник по Україні. (050) 
6004516

 НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ У БАР 
ПОТРІБНІ: БАРМЕН, ОФІЦІАНТ, 
ШЕФ-КУХАР, КУХАР, ПОМІЧ-
НИК КУХАРЯ, ПОСУДОМИЙ-
НИЦЯ. (098) 5814664

Потрібен на роботу кухар та 
офіціант. (095) 2168112

Візьму на постійну або тим-
часову роботу ШВАЧКУ з до-
свідом роботи на промисло-

вому швейному підприємстві 
у м.Луцьк. (0332) 728261, 

9.00-17.00; (050) 5395421

  Потрібен на роботу водій а/м 
"Мерседес-814", з досвідом робо-
ти, постійні відрядження. (050) 
3398350, 9.00-18.00

Фермер

  Продам. Зерно пшениці, 
ячменю, вівса, кукурудзи, дерть, 
висівки. Можлива доставка. 
(0332) 242165 (Луцьк); (067) 
3320831

Куплю зерно: пшениці, яч-
меню, ціна за домовленістю. 

(068) 1140909

  Куплю. Зерно пшениці, ячме-
ню, вівса, кукурудзи, третикале. 
(0332) 795135 (Луцьк); (067) 
3320832

Різне

  Продам. Обладнання для 
пекарні: піч, тістоміс, розстойка, 
форми для хліба, візки, борош-
нопросіювач, столи. Або здам в 
оренду. (050) 5461385

  Продам. У зв'язку з виїздом, 
б/в: стінку "Волинь", прихожу 
довж.2.5м; морозильну камеру, 
терміново недорого.  (0332) 
245355; (050) 1889936

  Продам. М'яку частину, 
1+2+3 розкладне; телевізор б/в, 
Німеччина;, двері міжкімнатні 2 
шт., дерев'яні, фільончаті; ковдру 
пухову. (0332) 258233; (066) 
5100793

  Продам. Верстат універсаль-
ний, деревообробний, 380В; 
млинок на осипку, 380В. (095) 
1341648; (099) 4068733

  Продам. Котел "Данко", б/в та 
колонку "Термет", б/в, у хорошо-
му стані. (095) 7566100

  Продам. Плуг кінний, листи 
ДСП, книги польською та росій-
ською мовами, 60-80-х років; ста-
рі листівки та старовинні фото 
м.Луцька. (095) 3247481

Купуємо стружку кольоро-
вих 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) 767992; (095) 
4091285; (098) 5266032; (067) 

6492168; (095) 1264199 

Продам коляску 3 в 1 (люль-
ка, літній варіант, автокрісло) 

1500грн. (068)1401785
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Кур’єр Діда Мороза !
Ви хочете приємно здивувати 
своїх рідних та знайомих на свято 
Святого Миколая, Різдвяні свята та 
Новий рік! В період з 18.12.2013р. 
по 20.01.2014р. Дід Мороз та 
Снігуронька за доступними цінами 
доставлять до Вашої оселі, офісу по-
штові відправлення, речі подарун-
кового характеру, подарунки, тощо.
Дану послугу можна замовити по 
тел.: (0332) 24-32-55 – 0674435981  
дільниця “Кур’єрської доставки” у 
м. Луцьку: за адресою: вул. Кривий 
Вал, 19 або в дільниці кур’єрської 
доставки Вашого району.

Волинська дирекція УДППЗ «Укрпошта»


