
Нерухомість

Продам

  Однокімн.кв., р-н Київського май-
дану, 2/2-пов. цегл. буд., 35/18/10.1 
кв.м, автономне опалення, в дворі 
цегляний гараж, ділянка для городу, 
є підвал. (050) 4380485; (063) 
8014360

  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; засклена ло-
джія, будинок цегляний, утеплений, 
високі стелі, металеві вхідні двері, 
стяжка, штукатурка, здача червень 
2015р. Забудовник «Житлобуд-2». 
(050) 6415645

  Продам. П’ятикімн. кв., 125.6 кв.м, 
пр.Волі, 9, 3-й поверх, ремонт в кла-
сичному стилі, кухня, гардеробна, 
шафи-купе, 2 санвузла, автономне 
опалення, сигналізація, домашній 
кінотеатр, кондиціонери, можливий 
продаж з меблями. (050) 3397512

  Продам. Будинок, в районі вул.
Львівської, одноповерховий, 4 
кімнати, кухня, санвузол, сарай, два 
гаражі, земельна ділянка 0.06га. 
Ціна договірна. (066) 8326503, 
Валентина

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

6359139; (098) 8905532

  Новосілки Горохівського р-ну, бу-
динок цегляний 9х11м, усі зручності, 
ремонт, меблі, побутова техніка, є 
газ, вода, водяне та пічне опалення, 
колонка, надвірні цегляні споруди, 
вся техніка для обробітку землі, ціна 
за домовленістю. (095) 0018365; 
(098) 8404235

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

  Луцьк, вул.Тарасова, половину бу-
динку, євроремонт, гараж, земельна 
ділянка 0.05га, літня кухня. (050) 
5524607; (096) 4425800

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

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

  Ківерці, будинок, шлаково-цегля-
ний, 85 кв.м, 4 кімнати, кухня, ванна, 
є газ, вода, земельна ділянка 0.06га, 
цегляний сарай, літня кухня. Влас-
ник. (095) 2487253; (096) 2464895 

 Масив Струмівка, земельна ді-
лянка 0.06га, сад, город, комунікації 
поруч. (095) 1626451

  Рованці, Боратин, Тарасове, зе-
мельні ділянки 0.10, 0.19, 0.22-0.24га, 
комунікації, доїзд, ціна за домовле-
ністю. (093) 0208947

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

Здам

  Здам. Чотирикімн.кв., р-н вул.
Шопена, 106 кв.м, вмебльовану. 
(050) 7138841

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

  Здам. Трикімн.кв., в довготривалу 
оренду, р-н ЛПЗ, біля маг.»Вопак» 
(маршрутка №10, 11, 9, 28), євро-
ремонт, вмебльована, пластикові 
вікна, 2 балкони засклені, ліфт, 
Інтернет, супутникова телебачення, 
телефон, 4000грн+компослуги. 
(095) 8772688

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

Цілодобова охорона, 
зручний доїзд. 
(067) 4427121

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

  Здам. В оренду гараж, вул.Мамсу-
рова, район ЛПЗ. (099) 0771760

  Здам. Двокімн.кв., новобудова, 
вул.Набережна 2, євроремонт, авто-
номне опалення, меблі, побутова 
техніка. (050) 5441989

Здам в оренду торгово-офісне 
приміщення просп.Молоді, 

65 кв.м, вихід на центральну 
вулицю, Інтернет, сигналізація, 
пожежна охорона, автостоянка, 
новий ремонт. Крім продукто-

вого магазину та секонд-хенду. 
(050) 6415645

Послуги

Виготовляємо: дачні будинки, 
каркасні бані, кіоски, павільйо-
ни, контейнери, битовки, буд. 
вагончики, гаражі, блок-пости 

та ін. металоконструкції. Якісно, 
надійно, вчасно!!! (095) 7699473; 

(098) 9071417

Послуги бобкетом: земельні 
роботи, планування території, 
розвантаження підднонів на-

вантажування сипучих матеріа-
лів (095) 1155068

  Ремонт побутових холодильників, 
морозильних камер, імпортних, 
вітчизняних, заміна компресорів, 
термостатів, заправка фреоном, 
виклик майстра платний. (050) 
6313413

Ремонт пральних машин-
автоматів: «Сіменс», «Бош», 

«Індезіт», «Арістон», «Кайзер», 
«Ханса», «Ардо», LG, «Самсунг», 
«Занусі», «Електролюкс», AEG та 
ін. на дому, гарантія. Продаж за-
пчастин. (099) 0273489; (095) 

3507374; (068) 0747490

  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»

М’які та корпусні меблі на 
замовлення: дивани, куточки, 
кухні, шафи купе, вітальні, ди-

тячі, офісні меблі. Розробляємо 
декілька проектів на Ваш вибір. 

Замір, монтаж та доставка 
безкоштовно. (097) 1661081; 

(099) 0914626

Усунення засмічень, видалення 
жиру, бруду та нальоту. Гарантія 

якості. (050) 7360805; (096) 
4996132

Супутникове телебачення. Про-
даж, гарантія, сервісне обслугову-
вання. КОНДИЦІОНЕРИ - продаж, 

монтаж.  (0332) 285556; (066) 
1980828

Автомото

Комбайни зернозбиральні, карто-
плезбиральні, прес-підбирачі, кар-
топлекопачки, трактори, косарки 
та інша техніка. (067) 3910253; 

(066) 8701542 

  Ремонт ходової, розвал сходжен-
ня. Зварювальні роботи. Форма 
оплати будь-яка. (099) 7541615; 
(067) 7473739

Продам авто ВАЗ 2115, 2006 р.в., 
об’єм двигуна 1,5 л.,пробіг 40 тис.
км. Легкосплавні диски, тоновані 

вікна, антикорозійна обробка 
кузова.Гаражне зберігання. Ідеаль-

ний стан. (099)781-48-85

  Продам. Фольксваген ЛТ-35 
2003р., 2.8тді, пасажир, 8+1, АБС, 
Аербек, кондиціонер, ціна договір-
на. (067) 3577080

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

Трактори Т-25, комбайни, сівал-
ки, прес-підбирачі, саджалки, 

культиватори та ін. техніку, нову 
та б/в з Польщі. (067) 1253737; 

(099) 0834091

Будівництво

Продам. Бутовий камінь, пісок, 
щебінь, відсів, цеглу червону, 

білу, цемент, гній; дрова, торфо-
брикет, торфокрихту, чорнозем, 

землю на вимощування. Вивіз 
будівельного сміття. (066) 

8465604; (068) 7999678

 ПРОДАМ. ВАГОНКУ (СОСНА, 
ВІЛЬХА), БЛОК-ХАУС, ФАЛЬШ-
БРУС, ДОШКУ ДЛЯ ПІДЛОГИ. 
ЗАВЖДИ В НАЯВНОСТІ. (095) 
7699473; (098) 9071417

  Продам. Пісок, дрова рубані, ще-
бінь, відсів, бій будівельних відходів, 
з доставкою. (050) 3381564; (098) 
7585943

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

  Продам. Дошку для підлоги, ва-
гонку (сосна, вільха, липа), плінтус, 
наличник, блок-хаус; бесідки, столи, 
лавки, пиломатеріал обрізний, нео-
брізний та ін. (050) 3785150

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

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

 ЦЕГЛА ЧЕРВОНА ТА БІЛА, ПІ-
СОК, ЩЕБІНЬ, ВІДСІВ, КЕРАМЗИТ, 
ТОРФОБРИКЕТ, ДРОВА, ТОРФО-
КРИХТА, ЧОРНОЗЕМ, ГРУНТ НА 
ВИМОСТКУ. ВИВІЗ БУДІВЕЛЬНО-
ГО СМІТТЯ. (095) 5355663; (097) 
7516430

  Продам. Плити негабаритні, 
залізобетонні, 2.5х4.2х0.13, 1шт., 
2.93х3.6х0.19, 2шт, 3х4.78х0.25, 1шт., 
3х3.36х0.19, 1шт., 3х5.4х0.3, 2шт. 
Продам. Візок з пивної бочки та 
алюмінієву, ємкість на 500л. (095) 
4782707, Луцьк

Стандартні 20х20х40 та «рваний 
камінь» 20х10х40, доставка. 
(067) 3320755; (050) 0592394; 

(067) 3320830

Та інші бетонні вироби і бетонна 
галантерея. Постійно куплю піддо-

ни 80х120см.

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

  Свердловини та їх обслугову-
вання, у Волинській обл. (050) 
5178751; (096) 4633888; (066) 
5726636

 ПІДПРИЄМСТВО ПРОДАЄ ТА 
ЗДІЙСНЮЄ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПІСКУ, 
ЩЕБНЮ ТА ВІДСІВУ, ВАНТАЖНИ-
МИ АВТОМОБІЛЯМИ В/П 30ТОН. 
(0332) 797578; (067) 3615920

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

Бочки пластмасові 220л; «куби» 
1000л. Плівка теплична 4-сезон-

на польського виробництва, 
шир.6, 8, 12м. (050) 6709075; 

(097) 4824071

 ПРОДАМ. ЦЕГЛУ БІЛУ, ЧЕРВО-
НУ, ВІДСІВ, ПІСОК, КЕРАМЗИТ, 
ЩЕБІНЬ, ЧОРНОЗЕМ, ТОРФО-
КРИХТА, ГРУНТ НА ВИМОСТКУ, 
ДРОВА, ТОРФОБРИКЕТ. ДОСТАВ-
КА ПО МІСТУ БЕЗКОШТОВНА, ВИ-
ВІЗ БУДСМІТТЯ.  (066) 7100861; 
(063) 6151146

  Продам. Відсів, щебінь різних 
фракцій, пісок дрібний та крупний, 
цегла біла та червона, глина, керам-
зит, 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, торфо-
крихту, керамзит, чорнозем, дрова, 
вугілля, 1т-35т. Вивіз сміття. (097) 
4145198; (050) 6710467

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

монтажну рейку. Доставка. 
(066) 1922029; (067) 2740222

  Продам. Щебінь різних фракцій, 
відсів, пісок, цеглу, чорнозем. Мож-
лива доставка, послуги самоскидом. 
(050) 5299520; (096) 4296975

  Продам. Дошку для підлоги, ва-
гонку (сосна, вільха, липа), плінтус, 
наличник, блок-хаус; бесідки, столи, 
лавки, пиломатеріал обрізний, нео-
брізний та ін. (050) 3785150

  Продам. Відсів, щебінь, бутовий 
камінь, пісок, цемент, цеглу червону, 
білу; дрова, торфобрикет, торфо-
крихту, чорнозем, жом, землю на 
вимощування. Вивіз будівельного 
сміття. (099) 7282934 

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

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

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

Бруківка вібропресована, сер-
тифікована - виготовлення та 

багаторічний досвід професій-
ного вкладання з вібротрам-

бовкою та «бобкатом». Низькі 
ціни, доставка. Цемент, щебінь, 

відсів. (099) 4937752; (093) 
7165575

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

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

  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, ШПАКЛЮВАН-
НЯ, ЛАКУВАННЯ ПАРКЕТУ ТА 
ФАРБОВАНИХ ДОШОК НОВИМИ 
БАРАБАННИМИ ТА ДИСКОВИМИ 
МАШИНАМИ. (0332) 293990; 
(099) 6427274

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

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

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

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

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

 НАДАЮ ПОСЛУГИ ПО КОПАН-
НЮ, ЧИЩЕННЮ ТА РЕМОНТУ 
КРИНИЦЬ, ПРАЦЮЮ ШВИДКО, 
ЯКІСНО, Д/Р ПОНАД 200 КРИ-
НИЦЬ. (095) 6772326, ВАЛЕРІЙ

  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, пар-
ники, теплиці, м’ясний, рибний 
цех, ферми, будівельники, с/г 

робітники, догляд за садом, з/п 
висока, житло, харчування, ві-

зова підтримка надається, наяв-
ність закорд. паспорту. (066) 
7466549; (096) 4932837, Ольга

  Потрібен на роботу кондитер-тех-
нолог (практик), бажано з досвідом 
роботи 3-5 років, з/п за домов-
леністю. (093) 8124356, Вадим 
Юрійович; (097) 6715078

  Візьму на роботу дизайнера та 
працівника для виготовлення кор-
пусних меблів. (050) 2071082

  Потрібні на роботу, столяр, ел/
зварювальник, оздоблювальник-
фасадник,  муляр-штукатур. ПП 
«Бобер-Еліт».  (0332) 789309; (097) 
0490000

  Запрошуємо на роботу у салон 
краси майстра-перукаря. (050) 
9208000

  РОБОТА ЗА КОРДОНОМ. 
РОБОЧІ ЗАПРОШЕННЯ НІМЕЧ-
ЧИНА, АНГЛІЯ: ДОГЛЯДАЛЬНИ-
ЦІ, БУДІВЕЛЬНИКИ; ПОЛЬЩА: 
ЗВАРЮВАЛЬНИКИ, ВОДІЇ-ДА-
ЛЕКОБІЙНИКИ, БУДІВЕЛЬНИКИ, 
ОПІКУНКИ, С/Г РОБОТИ. ЛІЦ.АВ 
585191, 10.07.12Р., МСПУ. ((0332) 
723738 (ЛУЦЬК); (099) 6142874; 
(097) 4453925, ЛУЦЬК, ВУЛ.КАФЕ-
ДРАЛЬНА, 25

  Потрібен продавець у продук-
товий магазин, робота по тижнях, 
м.Луцьк, 2000грн/місяць. (050) 
6635653

  Робота. М’ясокомбінати (різні спе-
ціальності, з/п висока), теплиці, збір 
полуниці, черешні, с/г роботи, водії 
кат.С. Е, будівельники різних спеці-
альностей, наявність закордонного 
паспорту, візова підтримка.  (050) 
7325315; (096) 8708768

  На роботу потрібен оператор ко-
тельні на тверде паливо і будівель-
ники. (066) 0338337

  На роботу потрібен секретар 
та торгові представники. (097) 
3104325; (099) 4206551

  Компанія шукає вантажника-
комплектувальника продуктів 
харчування (чіпси, сухарики, крупи), 
з/п від 1900грн. (066) 3778161; 
(097) 4488510

Потрібні працівники на сор-
тування овочів, сухих кормів, 
теплиці, парники (помідори, 

огірки), птахоферми, допомога 
по кухні, візова підтримка, до-
їзд до роботодавця надається. 
(099) 0000293; (097) 3113136 

  Компанія шукає водія-експедито-
ра, з власним бусом (максі-база), в/п 
до 3-х тон, з/п від 4500грн. (066) 
6031593

  Студент? Шукаєш роботу в офісі? 
Телефонуй! (099) 7639579

  Охоронна фірма візьме на роботу 
охоронників. Бажано з досвідом 
роботи. Відповідальність. (0332) 
787966; (067) 3618859; (067) 3614727

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

  Потрібен особистий помічник. 
(097) 7157307

  Візьму на роботу автоелектрика, 
токаря, екскаваторника-тракторис-
та. (050) 5863682

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

Фермер

 ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 
«АННАСТАСІЯ» (ТРОСТЯНЕЦЬ) 
ПРОПОНУЄ СОРТОВІ САДЖАНЦІ: 
СМОРОДИНИ, ЯБЛУНІ (Є КАРЛИ-
КОВІ), ГРУШІ, МАЛИНИ, АГРУСУ, 
ПОРИЧКИ, ПОЛУНИЦІ, ВИНОГРА-
ДУ, ЛОХИНИ, КЛЮКВИ. ДОСТАВ-
КА. МЕД НАТУРАЛЬНИЙ. (063) 
2276552; (095) 8971026

  Продам свинину за оптовими 
цінами.(095)8821965

  Продам. Картоплю, сорт «Біла 
Роса», відмінної якості. (0332) 
723005; (095) 5203979, Луцьк, вул.
Семеренко, 16

  Органічне добриво, гранульоване 
«Агролайф» NPK 5:5:5, упаковка 
25кг та 2.5кг. (067) 3326244; (095) 
2824999

  Продам. Кози і козенята, недоро-
го, хороша порода. Дешево. (095) 
8654677; (066) 6895746, Луцьк, вул.
Краснодонців, 9/1

  Продам. Фуражне зерно, 2т (пше-
ниця, ячмінь, третекале пшеничне), 
3.5грн/кг, с.Гаразджа, Луцького р-ну. 
(095) 0123856 

Різне

  Куплю. Газові колонки б/в на 
запчастини, можна в пошкодже-
ному стані, а також прочищаю та 
промиваю газові колонки. (0332) 
233304; (066) 2177724

 ПРОДАМ. ТВЕРДОПАЛИВНІ 
КОТЛИ, Б/В, ВИРОБНИЦТВА 
ПОЛЬЩА, ВІД 10 ДО 40 КВТ. 
(050) 6985989; (067) 3615154

  Куплю. Макулатуру, плівку, пласт-
масу. Дорого. (095) 7719337

Купуємо стружку кольорових 
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 

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

  КУПЛЮ РАДІОДЕТАЛІ, МОЖ-
ЛИВО НА ПЛАТАХ, ОСЦИЛОГРАФ, 
ЧАСТОТОМІР, ГЕНЕРАТОР СИГНА-
ЛІВ.  (050) 5424961

Можливий самовивіз. АЕ№271264 
28.10.2013р. МЕРТУ. (095) 

5106889
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