
Нерухомість 

Продам

  Продам. Однокімн.кв. ново-
будова, вул.Травнева, поблизу 
Миколаївської церкви, заг.пл. 39 
кв.м, 2/9-пов., зручне транспортне 
сполучення, автономне опалення, 
лічильники: вода, газ; заскле-
на лоджія, будинок цегляний, 
утеплений, високі стелі, металеві 
вхідні двері, стяжка, штукатурка, 
здача червень 2015р. Забудовник 
«Житлобуд-2». (050) 6415645

  КОВЕЛЬ, ОДНОКІМН.КВ., 
ВІД ВЛАСНИКА, МАЛОСІМЕЙ-
КА, ВУЛ.ВІДРОДЖЕННЯ, Р-Н 
СІЛЬМАШЗАВОДУ, 23/12/5 
КВ.М, ПІДВАЛЬНЕ ПРИМІЩЕН-
НЯ, ВІКНА МЕТАЛОПЛАСТИ-
КОВІ, БАЛКОН ЗАСКЛЕНИЙ, 
450000ГРН, ТОРГ. (050) 
3781329, ВІКТОР

  Двокімн.кв., вул.Лесі Українки, 
1/2-пов. цегл. буд., 38 кв.м, вис. 
стелі 3.5м, автономне опалення, 
ремонт. (0332) 712099; (067) 
3321386

  Трикімн.кв., в центрі міста, вул.
Вавілова, 66/39/8 кв.м, цегля-
ний будинок, домофон, бойлер, 
лічильники, балкон металоплас-
тиковий, лоджія, металопласти-
кові вікна. (095) 7476930; (068) 
5741432

  Трикімн.кв., просп.Соборності, 
2/9-пов. цегл. буд., можна в безвід-
сотковий кредит. (066) 7037555

  Трикімн.кв., вул.Ярощука, 81.3 
кв.м, 4/4-пов. цегл. буд., автоном-
не опалення.  (0332) 712099; 
(067) 3321386

  Луцьк, вул.Івана Франка, буди-
нок 4 кімнати, на два входи, гараж, 
хліви, тимчасівка, ділянка 0.05га 
або половину з 2-х кімнат. Можли-
вий обмін на квартиру. (0332) 
243749; (095) 6255563

  Будинок (коробка) + гараж в 
с.Забороль, залізобетонне пере-
криття, 380В, газ за 8 м, земельна 
ділянка 0.12га. Можливий обмін 
на авто, бус, трактор з доплатою. 
((066) 9950562

  Продам. Або здам, Липини, 
будинок новобудову, 135 кв.м, 
вмебльований, земельна ділянка 
0.12га, завершений, всі кому-
нікації, гараж, підвал, огорожа, 
бруківка, сигналізація, камін, 
кондиціонер. (050) 2111457

  Липини, будинок, новобудова, 
120 кв.м, накриття «Катепал», 
земельна ділянка 0.08га, є сарай, 
гараж, накриття для 4-х а/м, ман-
сарда 30 кв.м, бруківка, огорожа, 
асфальт, усі комунікації. (050) 
2111457

Боратин, будинок 298 кв.м, 
незавершене будівництво, зе-
мельна ділянка 0.25га. (096) 

6359139; (098) 8905532

  Луцьк, поблизу цукрового за-
воду, будинок 4 кімнати, 100 кв.м, 
земельна ділянка 0.12га, є хлів, 
гараж, тимчасівка, газ, криниця. 
(050) 5703171

  Будинок, Ярославичі, Млинів-
ського р-ну, частковий ремонт, 
хлів, льох, криниця, нова літня 
кухня, газ, вода, садок, ліс, зе-
мельна ділянкка 0.91га. (066) 
9520712

  Рованці, земельну ділянку 
0.14га під забудову, поруч усі ко-
мунікації, до зупинки маршрутки 
150м, асфальтований новий доїзд, 
гарний краєвид на замок, 1.5км 
від Луцька, ціна за домовленістю. 
(095) 2279110, Володимир

  Луцьк, масив Маяк, вул.Дубнів-
ська, дачну ділянку 0.06га, є неве-
ликий цегляний будинок, світло, 
вода, сад. (099) 6282420

Два рибні господарства 11га 
та 25га, 25км від Луцька, стави 

зариблені 100%. Можливий 
обмін на автомобілі, розгляну 
варіанти + є жилий будинок з 

вигодами. (096) 6359139

  Гараж цегляний, вул.Володи-
мирська, поблизу кондитерської 
фабрики, 20000грн. (093) 
1262235

  КУПЛЮ. Приміщення, будинки, 
ферми, склади та інше, під розбір, 
постійно. (097) 1835007; (066) 
9614999

Здам

  Здам. Двокімн.кв., Луцьк, вул.
Арцеулова, є все, дорого. (050) 
2111457

  Візьму на квартиру жінку чи 
2-х дівчат, безлімітний Інтернет, 
поблизу кінотеатру «Промінь», 
можна подобово. (0332) 243749; 
(093) 2133544

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

  Здам. Квартиру ТІЛЬКИ для сту-
дентів-заочників. (063) 4575913

  Здам. Однокімн.кв., подобово. 
(095) 5522586

  Здам. В оренду гараж, вул.
Мамсурова, район ЛПЗ. (099) 
0771760

Здам в оренду торгово-офісне 
приміщення просп.Молоді, 

65 кв.м, вихід на центральну 
вулицю, Інтернет, сигналіза-
ція, пожежна охорона, авто-
стоянка, новий ремонт. Крім 

продуктового магазину та 
секонд-хенду. (050) 6415645

Послуги

Ремонт пральних машин-
автоматів: «Сіменс», «Бош», 
«Індезіт», «Арістон», «Кай-
зер», «Ханса», «Ардо», LG, 

«Самсунг», «Занусі», «Елек-
тролюкс», AEG та ін. на дому, 

гарантія. Продаж запчас-
тин. (099) 0273489; (095) 

3507374; (068) 0747490

Супутникове телебачення. 
Продаж, гарантія, сервісне 

обслуговування. КОНДИЦІОНЕ-
РИ - продаж, монтаж.  (0332) 

285556; (066) 1980828

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

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

  Пам’ятники! Виготовлення, вста-
новлення, оформлення. З мар-
мурової крихти та натурального 
каменю. Доставка безкоштовна. 
(095) 1285106; (098) 5022024; 
(099) 2620282, Луцьк, вул.Рівнен-
ська, 54/5, ПОГ «Меморіал-Груп»

Автомото

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

Продам авто ВАЗ 2115, 2006 
р.в., об’єм двигуна 1,5 л.,пробіг 
40 тис.км. Легкосплавні диски, 
тоновані вікна, антикорозій-
на обробка кузова.Гаражне 
зберігання. Ідеальний стан. 

(099)781-48-85

 ПРОДАМ. КОСАРКИ РОТОРНІ, 
КІННІ, ГРАБАРКИ, БОРОНИ, 
КОПАЧКИ, КУЛЬТИВАТОРИ, 
ПЛУГИ, СІВАЛКИ, ОБПРИСКУ-
ВАЧІ, САДЖАЛКИ, ТЮКУ-
ВАЛЬНУ ПРЕСИ. КОМБАЙНИ 
КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ «АННА», 
«БОЛЬКО», «КАРЛИК», «ГРІМ-
МЕ» ТА ІН.  (050) 2305189; 
(098) 0841006

Трактори Т-25, комбайни, 
сівалки, прес-підбирачі, 

саджалки, культиватори та ін. 
техніку, нову та б/в з Поль-
щі. (067) 1253737 ; (099) 

0834091

Будівництво

  Продам. Комплект дубових 
підвалин і лагів на дерев’яну хату. 
(0332) 757593; (067) 3329246  

  Продам. Щебінь різних фракцій, 
відсів, пісок, цеглу, чорнозем. 
Можлива доставка, послуги само-
скидом. (050) 5299520; (096) 
4296975

  Продам. Дошку для підлоги, 
вагонку (сосна, вільха, липа), 
плінтус, наличник, блок-хаус; 
бесідки, столи, лавки, пиломате-
ріал обрізний, необрізний та ін. 
(050) 3785150

  Продам. Відсів, щебінь, бутовий 
камінь, пісок, цемент, цеглу черво-
ну, білу; дрова, торфобрикет, тор-
фокрихту, чорнозем, жом, землю 
на вимощування. Вивіз будівель-
ного сміття. (099) 7282934 

  Продам. Пісок, щебінь, відсів, 
камінь різних фракцій, цеглу білу 
та червону, дрова, гній, чорнозем, 
торф, землю на вимостку. Вивіз 
будівельного сміття. (050) 
8063379; (096) 1963561

  Продам. Вапно, пісок, щебінь 
різних фракцій, цеглу червону, 
білу, відсів, чорнозем, глину, 
землю на вимостку, торфокрихту, 
з доставкою, дрова, гній. Вивіз 
будівельного сміття, м.Луцьк. 
(050) 5396261

  Продам. Б/в цеглу, шифер, крок-
ви, дошки, руберойд, бій бетону, 
метал, квадрати на вигрібну яму 
3.3х3.3х1.2м (066) 3003911

  Продам. Пісок, щебінь, цеглу, 
бій цегли, бутовий камінь, відсів, 
глину, цемент, чорнозем, торфо-
крихту, торфобрикет, дрова, гній, 
землю на вимостку. Доставка в 
мішках. Вивіз будівельного сміття. 
(050) 6097986; (098) 9125884

Продам. Вагонку, дошку 
для підлоги, фальш-брус, 

блок-хаус, монтажну рейку. 
Доставка. (066) 1922029; 

(067) 2740222

Бруківка вібропресована, 
сертифікована - виготовлен-

ня та багаторічний досвід 
професійного вкладання з 

вібротрамбовкою та «бобка-
том». Низькі ціни, доставка. 

Цемент, щебінь, відсів. (099) 
4937752; (093) 7165575

 МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ ТА ПРО-
ФНАСТИЛ (ПОЛЬЩА, НІМЕЧ-
ЧИНА). ВОДОСТІЧНІ СИСТЕМИ, 
КОМПЛЕКТУЮЧІ ДО ДАХУ. 
ЗАМІРИ ТА ДОСТАВКА. (098) 
7768836; (068) 7388692

  Продам. Щебінь різних фракцій, 
відсів, камінь, пісок, цеглу черво-
ну, білу; чорнозем, торф, земля 
на вимостку. Можлива доставка. 
Послуги самоскидами, 8, 15, 30т. 
(050) 5299520

Можливий самовивіз. 
АЕ№271264 28.10.2013р. МЕРТУ. 

(095) 5106889

 ЦЕГЛА ЧЕРВОНА ТА БІЛА, 
ПІСОК, ЩЕБІНЬ, ВІДСІВ, КЕРАМ-
ЗИТ, ТОРФОБРИКЕТ, ДРОВА, 
ТОРФОКРИХТА, ЧОРНОЗЕМ, 
ГРУНТ НА ВИМОСТКУ. ВИВІЗ 
БУДІВЕЛЬНОГО СМІТТЯ. (095) 
5355663; (097) 7516430

 ПРОДАМ. ЦЕГЛУ БІЛУ, ЧЕРВО-
НУ, ВІДСІВ, ПІСОК, КЕРАМЗИТ, 
ЩЕБІНЬ, ЧОРНОЗЕМ, ТОРФО-
КРИХТА, ГРУНТ НА ВИМОСТКУ, 
ДРОВА, ТОРФОБРИКЕТ. ДО-
СТАВКА ПО МІСТУ БЕЗКОШТОВ-
НА, ВИВІЗ БУДСМІТТЯ.  (066) 
7100861; (063) 6151146

  Продам. Відсів, щебінь різних 
фракцій, пісок дрібний та круп-
ний, цегла біла та червона, глина, 
керамзит, чорнозем, торфокрихту, 
дрова, вугілля, від 1т до 35т. Вивіз 
сміття. (050) 1566665; (067) 
3618487

  Продам. Пісок дрібний та круп-
ний, відсів, щебінь різних фракцій, 
цегла біла та червона, глина, 
торфокрихту, керамзит, чорнозем, 
дрова, вугілля, 1т-35т. Вивіз сміття. 
(097) 4145198; (050) 6710467

  Послуги електрика у квартирах, 
будинках, на дачах: заміна старої 
ел/проводки, заміна та встанов-
лення світильників, вимикачів, 
розеток та ін. роботи. (050) 
2454323; (096) 4869454

  Виконую ремонтно- будівельні 
роботи: монтаж гіпсокартону, 
плитка, шпаклівка, вкладання 
блоків, цегли, бетонні роботи. 
(050) 5676596

  Заміна труб, лічильників, мон-
таж опалення, котлів, колонок, 
тепла підлога, водопровід, якість. 
Ліц.АА №068300, ВОДА. (0332) 
231510; (050) 9071397

 Муруємо вигрібні ями, вклада-
ємо каналізаційні труби, копаємо 
траншеї під них. повний комплекс 
робіт у приватних будинках. 
(050) 5731580

  Виконуємо покрівельні роботи 
усіх типів складності (метало-
черепиця. шифер, натуральна 
черепиця та ін.), зварювальні 
роботи. (095) 0684826, Сергій; 
(093) 8039681

Свердловини, міні-башти, 
глибинні помпи «під ключ». 

Бочки пластмасові 220л; 
«куби» 1000л. Плівка теплична 
4-сезонна польського вироб-
ництва, шир.6, 8, 12м. (050) 

6709075; (097) 4824071

 Мурую каміни, печі, барбекю, 
оздоблення, вкладаю дерев’яні 
підлоги, обшиваю вагонкою. 
(050) 3378455; (096) 4750392

  Свердловини на воду, вода «під 
ключ». Швидко та якісно. (096) 
3918453

  Свердловини на воду. Об-
слуговування. Приямки, насоси, 
вода «під ключ». Якість гарантую. 
(095) 5755705

  Всі види ремонтно-будівельних 
робіт, ціни помірні, якість гаран-
туємо (бетонні роботи, кладка 
блоків, цегли, покрівельні роботи, 
фасад, зварювальні роботи). 
(093) 7014777; (066) 9659918

 ЦИКЛЮВАННЯ, ШПАКЛЮ-
ВАННЯ, ЛАКУВАННЯ ПАРКЕТУ 
ТА ФАРБОВАНИХ ДОШОК НО-
ВИМИ БАРАБАННИМИ ТА ДИС-
КОВИМИ МАШИНАМИ. (0332) 
293990; (099) 6427274

  Циклювання, (шліфування) 
підлоги, плоскошліфувальною та 
барабанною машинами, вкладан-
ня паркету, дошки, ламінату; ла-
кування та шпаклювання. (066) 
1668415; (097) 6787166

  Свердловини на воду, насоси, 
обслуговування. (067) 3326421; 
(050) 2742458

  Виконуємо всі види ремонтно-
будівельних робіт: шпаклювання, 
вкладання плитки, ламінату, 
послуги електрика, сантехніка, 
фундаменти, дахи, огорожі всіх 
видів, бетонні сходи, утеплення 
фасадів та ін. внутрішні роботи. 
(099) 3355066; (067) 2899960 

Робота

Потрібні робітники на збір 
помідорів, огірків, грибів, 
парники, теплиці, м’ясний, 

рибний цех, ферми, будівель-
ники, с/г робітники, догляд 
за садом, з/п висока, житло, 

харчування, візова підтримка 
надається, наявність закорд. 

паспорту. (066) 7466549; 
(096) 4932837, Ольга

  Робота в міжнародній компанії, 
що активно розширюється для 
єнергійних та комунікабельних 
людей. (093) 6074973

Потрібні на роботу електро-, 
газозварювальники, 3-5-го 
розряду, м.Луцьк. (066) 

0289175

  Візьму на роботу автоелектри-
ка, токаря, екскаваторника-трак-
ториста. (050) 5863682

  Потрібен продавець у продук-
товий магазин, робота по тижнях, 
м.Луцьк, 2000грн/місяць/ (050) 
6685688

  С/г роботи, м’ясокомбінати, 
теплиці парники, сезонні роботи. 
З/п висока, наявність закордон-
ного паспорту, візова підтримка. 
(066) 0321909; (093) 8317549

  Робота. М’ясокомбінати (різні 
спеціальності, з/п висока), тепли-
ці, сезонні, с/г роботи, водії кат.С. 
Е, будівельники різних спеціаль-
ностей, зварювальники, наявність 
закордонного паспорту, візова 
підтримка.  (050) 7325315; (096) 
8708768

  С/Г ПІДПРИЄМСТВО З ВИРО-
ЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬ-
ТУР ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ 
НА ПОСАДУ ВИКОНАВЧОГО 
ДИРЕКТОРА. ВИМОГИ: ОСВІТА 
С/Г НАПРЯМКУ, ВОЛОДІННЯ 
НІМЕЦЬКОЮ МОВОЮ. ((067) 
9312191, E-MAIL:AGROBIO.DE@
GMAIL.COM 

Потрібні працівники на об-
різання дерев, сортування 

овочів, сухих кормів, теплиці, 
парники (помідори, огірки), 

птахоферми, допомога по 
кухні, візова підтримка, доїзд 

до роботодавця надаєть-
ся. (099) 0000293; (097) 

3113136

  Потрібен на роботу перукар та 
манікюрниця з досвідом роботи. 
В салоні краси здається в оренду 
кабінет та крісло перукаря. 
(095) 4758570, Олена

  Робота в офісі, гнучкий графік, 
безкоштовне навчання , карєрний 
ріст, зростаючий дохід. Вимо-
ги: відповідальність, бажання 
працювати. (093) 4907706; (067) 
9807627

  Візьму на роботу в офіс по-
рядну, комунікабельну людину. 
(050) 5549419

  РОБОТА ЗА КОРДОНОМ. РО-
БОЧІ ЗАПРОШЕННЯ НІМЕЧЧИ-
НА, АНГЛІЯ: ДОГЛЯДАЛЬНИЦІ, 
БУДІВЕЛЬНИКИ; ПОЛЬЩА: ЗВА-
РЮВАЛЬНИКИ, ВОДІЇ-ДАЛЕ-
КОБІЙНИКИ, БУДІВЕЛЬНИКИ, 
ОПІКУНКИ, С/Г РОБОТИ. ЛІЦ.
АВ 585191, 10.07.12Р., МСПУ. 
((0332) 723738 (ЛУЦЬК); (099) 
6142874; (097) 4453925, ЛУЦЬК, 
ВУЛ.КАФЕДРАЛЬНА, 25

  На роботу потрібні майстри з 
ремонту аудіодомофонної систе-
ми. (0332) 788055; (050) 9781084

Дистриб’юційна компанія 
з парфумерії та побутової 
хімії запрошує на роботу 

торгових представників, з/п 
від 4000грн. (050) 5007963; 

(068) 3375410

  Потрібен помічник (без вікових 
обмежень) для роботи в офісі, 
гнучкий графік, високий дохід, 
кар’єрний ріст, підтримка керівни-
ка, можливий додатковий дохід. 
(066) 9068889; (067) 2695050

 НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ В БАР 
ПОТРІБНІ: ОФІЦІАНТ, КУХАР, 
ПОМІЧНИК КУХАРЯ, ПОСУДО-
МИЙНИЦЯ, МУЗИКАНТ. (066) 
4202097; (098) 5814664; (066) 
4202046

  Робота в офісі, можливий осно-
вний і додатковий дохід. (050) 
5549419

  Потрібен персонал в офіс без ві-
кових обмежень. (095) 1894379

Фермер

  Продам. Теличку 1рік 2 місяці, 
Ківерцівський р-н, с.Звірів. (050) 
0743144 

  Продам. Мінеральні добрива, 
мікродобрива, засоби захисту 
рослин, насіння, корм для тварин, 
с/г техніка. (095) 8966592; (067) 
2406402

  Продам. Робочого коня з 
великої породи. Продам ЗАЗ 
«Славута», відмінний стан, пробіг 
18000км.  (098) 9373239, Леонід

  КУПЛЮ. Буряк столовий, морк-
ву.  (050) 9775945; (093) 1561181

Різне

  Продам. Кухню, прихожу, ліжко 
односпальне, стіл розкладний; 
телевізор «Філіпс», все б/в. (066) 
7037555

  Продам. Диван, б/в у хорошому 
стані, недорого. (066) 9231256

  Продам. Твердопаливні котли, 
б/в, виробництва Польща, від 10 
до 40 кВт. (050) 6985989; (067) 
3615154

  Купуємо вторсировину (маку-
латура, стрейч-плівка, плівка ВТ, 
пластмаса) за високими цінами. 
(0332) 285361; (063) 5993185; 
(095) 0377091  

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) 200221; (095) 4091285; 

(098) 5266032; (067) 6492168; 
(095) 1264199 

  КУПЛЮ РАДІОДЕТАЛІ, МОЖ-
ЛИВО НА ПЛАТАХ, ОСЦИЛО-
ГРАФ, ЧАСТОТОМІР, ГЕНЕРАТОР 
СИГНАЛІВ.  (050) 5424961

  Продам свинину за оптовими 
цінами.(095)8821965
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