
Нерухомість

Продам.

  Однокімн.кв., м.Ківерці, вул.За-
лізнична, заг.пл.21 кв.м, усі вигоди, 
ремонт.(050) 8851110

  Трикімн.кв., просп.Грушевсько-
го, 2/5-пов. цегл. буд., навпроти 
стадіону, 62 кв.м, житловий стан. 
Терміново. (050) 5190057

  Продам. Трикімн.кв., просп.
Відродження, 75 кв.м, поблизу 
дитячої лікарні, 1/9-пов. цегл. буд., 
євроремонт, нові вбудовані меблі, 
можливість добудови, 1380000грн. 
(099) 7345023

  Трикімн.кв., вул.Володимирська, 
108, 5/5-пов. цегл. буд., 60.4 кв.м, 
кімнати роздільні, с/в роздільний, 
житловий стан, ціна за домовленіс-
тю. (098) 8358807, Андрій

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

  Трикімн.кв., Рокині, дворівне-
ву, котеджного типу, автономне 
опалення, свердловина, ремонт, є 
можливість та проект на добудову 
2-х кімнат, поряд земельна ділянка 
0.07га, розвинена інфраструктура. 
(067) 3019569; (066) 9307073

  Скірче Горохівського р-ну, 35км 
від Луцька,будинок 47 кв.м + з/д 
0.75га, є усі надвірні споруди: літня 
кухня, хлів, льох, криниця, до будин-
ку підведений газ. (050) 2640818

  Боратин, 2км від Луцька, будинок 
новий, сучасний, цегляний півтора-
поверховий, 5 кімнат130/100/24 
кв.м, камін-грубка, електроопа-
лення, газ на вулиці, центральне 
водопостачання, ділянка 7 соток, 
Інтернет, асфальтований доїзд, ого-
рожа.(050) 3785562, власник

  Великий Омеляник, р-н Лисенка, 
земельну ділянку 0.20га, від влас-
ника, під забудову. (050) 7007220, 
Сергій

  Піддубці, земельну ділянку 0.18га, 
приватизовану, асфальт, центр села, 
комунікації, поруч школа, садок. 
Недорого. (099) 3170734

 Шепель, дачну земельну ділянку 
0.08га, комунікації поруч, твердий 
доїзд. (050) 6743347; (099) 
0250309

Міняю земельну ділянку 0.145га 
с.Гаразджа + туристичний авто-

бус «Івеко-Маго» 5.8д, 1997р., 
27 місць, золотистий металік,
кондиціонер, люк, телевізор, 
м’який салон, відмінний стан, 
розмитнений, без пробігу по 

Україні, на житло або розгляну 
варіанти.(050) 5299327; 

(050) 1611343, Луцьк

  ГАРАЗДЖА, ДАЧУ МАСИВ 
ПЛАСТИК, ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА 
0.06ГА, ПРИВАТИЗОВАНА, ОБРО-
БЛЕНА, Є МЕТАЛЕВИЙ БУДИНОК, 
АЛЬТАНКА, ОГОРОЖА, ЗАВЕЗЕ-
НИЙ ЧОРНОЗЕМ, ЕЛЕКТРИКА, 
СВЕРДЛОВИНА. (050) 6617368

  Дачний масив Діброва, будинок 
двоповерховий, цегляний, є газ, 
свердловина, каналізація, 3 фази, 
земельна ділянка 0.06га. (095) 
1450042

  Дачний масив Діброва, земельну 
ділянку 0.06га, садок, огорожа, вода. 
(095) 1450042

  Луцьк, 1/2 частину будинку 79 

кв.м, євроремонт, газ, вода, міська 
каналізація, гараж, льох, впорядко-
ване подвір’я. (066) 5434373; (067) 
1949192

  Полонка, земельну ділянку 0.10га, 
під забудову, комунікації поруч, 
100м від річки. (050) 5139822

Здам

  Здам. Однокімн.кв. в р-ні ДЕПО, 
малосімейного типу, для молодої 
сім’ї без дітей. (050) 6611395

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

  ЗДАМ КВАРТИРУ ПОБЛИЗУ 
ПАСПОРТНОГО СТОЛУ, ВУЛ.
КРАВЧУКА, 12, ХОРОШІ ПОБУ-
ТОВІ ЗРУЧНОСТІ, ПОГОДИННА 
ОПЛАТА. (095) 6011915

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

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

Супутниковетелебачення. Про-
даж, гарантія, сервісне обслугову-
вання. КОНДИЦІОНЕРИ - продаж, 
монтаж.(0332) 285556; (066) 

1980828

Послуги весільного кортежу, 
джип VIP-класу «Шевроле-Су-

бурбан» довж. 5.5м, для Ваших 
урочистих подій, про ціну 

домовимось. (095) 5696319; 
(066) 5356202 

Усунення засмічень, видалення 
жиру, бруду та нальоту. Гарантія 

якості. (050) 7360805; (096) 
4996132

Автомото

  ГАЗ-3110 2000р. (050) 7007220, 
Сергій

  Продам. Трактор МТЗ-82 1989р., 
ЮМЗ-6 1991р.; дискову борону БДТ-
3, культиватор причіпний ПС-4.2, 
стрілчатий; кабіна ЗІЛ-131; стартери 
до МАЗ, КамАЗ. (099) 7359139 

Продам. Сільськогосподарську 
техніку: «Карлик», «Болько», 

«Анна», картоплекопачки дво-
рядні. (066) 5281360; (095) 

1703167

Будівництво

 ПРОДАМ. ВАГОНКУ (СОСНА, 
СМЕРЕКА, ЛИПА, ВІЛЬХА, ДУБ), 
БЛОК-ХАУС, ФАЛЬШ-БРУС, ДО-
ШКУ ДЛЯ ПІДЛОГИ, ПЛІНТУС, 
ОБНАЛІЧКА, МОНТАЖНА РЕЙКА, 
КУТНИКИ. ЗАВЖДИ В НАЯВНОС-
ТІ. (095) 7699473; (098) 9071417

плитка для сходів та інші бетонні 
вироби і бетонна галантерея. 

КРЕДИТ. Постійно куплю піддони 
80х120см.

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

Французькі натяжні СТЕЛІ від 
економних до розкішних, екс-

клюзивна комбінація кольорів, 
якісний фотодрук, встанов-

лення будь-яких світильників, 
стельових карнизів та поклейка 

плінтусів. Стелями можна пи-
шатися!(0332) 269182; (066) 

5922882; (097) 6808868

 ПРОДАМ. ВІДСІВ, ЩЕБІНЬ РІЗ-
НИХ ФРАКЦІЙ, ПІСОК ДРІБНИЙ 
ТА КРУПНИЙ, ЦЕГЛА БІЛА ТА 
ЧЕРВОНА, ГЛИНА, КЕРАМЗИТ, 
ЧОРНОЗЕМ, ТОРФОКРИХТУ, 
ДРОВА, ВУГІЛЛЯ, ВІД 1Т ДО 35Т. 
ВИВІЗ СМІТТЯ. (050) 1566665; 
(067) 3618487

  Продам. Жом, відсів, щебінь, 
бутовий камінь, пісок, цемент, цеглу 
червону, білу; дрова, торфобрикет, 
торфокрихту, чорнозем, землю на 
вимощування. Вивіз будівельного 
сміття. (099) 7282934 

 ПІНОБЛОКИ 20Х30Х60СМ, 
ХОРОШОЇ ЯКОСТІ, ЦЕМЕНТ, 
ПІНОПЛАСТ ПОЛЬЩА, МІНВАТА. 
ДОСТАВКА, РОЗВАНТАЖЕННЯ. 
(063) 4777326; (050) 6891579; 
(096) 9905080

  Послуги «бобкетом», розгорта-
ємо щебінь, навантажуємо землю, 
розвантажуємо цеглу, піноблоки, 
бруківку. Земельні роботи гусенич-
ним та колісним «бобкетом». По-
слуги евакуатором, буром. (050) 
8483994

Продам. Відсів, жом, щебінь, 
бутовий камінь, пісок, цемент, 

цеглу червону, білу; дрова, 
торфобрикет, торфокрихту, 
чорнозем, землю на вимо-

щування. Вивіз будівельного 
сміття. (099) 7282934 

  Продам. Цеглу червону, білу, 
бутовий камінь, жом, пісок, щебінь, 
відсів, чорнозем, землю на ви-
мощування, цемент, гній; дрова, 
торфобрикет, торфокрихту, можна 
в мішках. Вивіз будівельного сміття. 
(066) 8465604; (068) 7999678

  Продам. Бутовий камінь, жом, 
пісок, щебінь, відсів, цеглу червону, 
білу, чорнозем, землю на ви-
мощування, цемент, гній; дрова, 
торфобрикет, торфокрихту, можна 
в мішках. Вивіз будівельного сміття. 
(066) 8465604; (068) 7999678

Продам. Жом, бутовий камінь, 
пісок, щебінь, відсів, цеглу 

червону, білу, чорнозем, землю 
на вимощування, цемент, гній; 

дрова, торфобрикет, торфо-
крихту, можна в мішках. Вивіз 

будівельного сміття. (066) 
8465604; (068) 7999678

  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

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

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

 ПРОДАМ. КАМІНЬ ПРИРОД-
НИЙ: РІЧКОВИЙ, ПІЩАНИК, 
АНДЕЗІТ, КВАРЦИТ, ПЛИТКУ, 
СОЛОМКУ, ГАЛЬКУ, ФОРМАК, 
КРИХТУ, ВАЛУНИ, ШАШКУ, БУТ, 
МОРСЬКУ ГАЛЬКУ; ЛАКИ ТА 
ПРОПІТКИ ДЛЯ КАМЕНЮ, ВНУ-
ТРІШНІХ ТА ЗОВНІШНІХ РОБІТ.
(067) 7531556; (095) 8414490

Цегла червона та біла, пісок, 
щебінь, відсів, керамзит, тор-

фобрикет, дрова, торфокрихта, 
чорнозем, грунт на вимостку. 

Вивіз будівельного сміття. 
(095) 5355663; (097) 7516430

  Продам.Щебінь різних фракцій, 
відсів, пісок, камінь бутовий, цеглу, 
піноблоки, газоблоки, блоки з 
цементу, клей, цемент,торф, 
чорнозем, землю на вимощування. 
(050) 5299520; (096) 4296975 

 МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ, МЕТА-
ЛОПРОФІЛЬ ВІД ВИРОБНИКА, 
ПОВНА КОМПЛЕКТАЦІЯ ДАХУ, 
НИЗЬКІ ЦІНИ. ЗАМІРИ, КОШТО-
РИС, ДОСТАВКА БЕЗКОШТОВНА. 
(050) 7015157; (068) 0274679

  Продам. Камінь бутовий, цеглу, 
піноблоки, газоблоки, блоки з 
цементу, клей, цемент, щебінь 
різних фракцій, відсів, пісок, торф, 
чорнозем, землю на вимощування. 
(096) 4296975; (050) 5299520

 ПРОДАМ. ДРОВА ТВЕРДОЇ ПО-
РОДИ, ТОРФОБРИКЕТ, ТОРФО-
КРИХТУ, ЧОРНОЗЕМ, ЗЕМЛЮ НА 
ВИМОСТКУ, ГНІЙ, ПІСОК, ЩЕБІНЬ. 
(095) 5355663; (097) 7516430

 ПРОДАМ. ПІСОК ДРІБНИЙ 
ТА КРУПНИЙ, ВІДСІВ, ЩЕБІНЬ 
РІЗНИХ ФРАКЦІЙ, ЦЕГЛА БІЛА 
ТА ЧЕРВОНА, ГЛИНА, ТОРФО-
КРИХТУ, КЕРАМЗИТ, ЧОРНОЗЕМ, 
ДРОВА, ВУГІЛЛЯ, 1Т-35Т. ВИВІЗ 
СМІТТЯ. (097) 4145198; (050) 
6710467

 ПРОДАМ. ЧОРНОЗЕМ, ЦЕГЛУ 
ЧЕРВОНУ ТА БІЛУ, ПІСОК, 
ЩЕБІНЬ, ВІДСІВ, БУДКАМІНЬ, 
ЗЕМЛЮ НА ВИМОСТКУ, ТОРФ, 
ГЛИНУ, ДРОВА. ВИВІЗ БУДІВЕЛЬ-
НОГО СМІТТЯ. (099) 5237379; 
(096) 0646486

  Послуги «бобкетом», розгорта-
ємо щебінь, навантажуємо землю, 

розвантажуємо цеглу, піноблоки, 
бруківку. Земельні роботи гусенич-
ним та колісним «бобкетом». По-
слуги евакуатором, буром. (050) 
8483994

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

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

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

 Шпаклюю стелі, стіни, відкоси, 
клею шпалери. (0332) 252391; 
(067) 1259857

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

Робота

  Візьму на постійну роботу 
столяра, різноробочого, фарбуваль-
ника дерев’яних виробів. (099) 
3310272; (067) 6866763, Петро 
Михайлович

  Робота в офісі! Запрошуємо 
цілеспрямованих, активних людей 
до співпраці, без вікових обмежень, 
можливий додатковий дохід, оплата 
приємно здивує. (066) 4085028; 
(097) 4891534

  Потрібен на роботу водій-екска-
ваторник. (050) 5731580

  ВІЗЬМУ НА РОБОТУ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНОГО, ЕНЕРГІЙНОГО РІЗНО-
РОБОЧОГО НА ВИРОБНИЦТВО, 
КАР’ЄРНИЙ РІСТ. (050) 9049114

  Робота за кордоном. Робочі 
запрошення Німеччина: доглядаль-
ниці, будівельники; Польща: зва-
рювальники, водії-далекобійники, 
будівельники, опікунки, с/г роботи 
та ін. Ліц.АВ 585191, 10.07.12р., 
МСПУ. (0332) 723738 (Луцьк); (099) 
6142874; (097) 4453925. Луцьк, вул.
Кафедральна, 25

  В кафетерій потрібні прибираль-
ниця, офіціанти, кухар та піцейола. 
(099) 6373869

  Робота: м’ясокомбінати (різні 
спеціальності, з/п висока), збір 
малини, яблук, с/г роботи, парники, 
теплиці, водії кат.С. Е, будівельники 
різних спеціальностей терміново, 
з/п висока, наявність закордон-
ного паспорту, візова підтримка.
(050) 7325315; (096) 8708768

Візьму на роботу муляра, покрі-
вельника, підсобника. (066) 

2222313; (063) 5838144

  Візьму на роботу продавців у 
продовольчий магазин, обов’язкове 
знання касового апарата та досвід 
роботи. (050) 6743347; (099) 
0250309

  В КАФЕ НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ 
ПОТРІБНІ АДМІНІСТРАТОРИ, ОФІ-
ЦІАНТИ, КУХАРІ, МИЙНИКИ ПО-
СУДУ, ПРИБИРАЛЬНИЦІ. (0332) 
210470, ДЛЯ АДМІНІСТРАТОРІВ; 
(0332) 724841; (050) 7141820, 
10.00-21.00

  Торгове підприємство візьме на 
роботу вантажника, експедитора, 
комірника, торгового агента, авто-
слюсаря. (0332) 234474; (099) 
4803923

  Потрібні: аніматор в дитячу кімна-
ту (кафе), адміністратори залу, офі-
ціанти, кухарі, бармени, помічники 
барменів. піцмайстри, суші-майстри, 
кухарі-кондитери, прибиральниці-
посудомийниці; водій з власним 
авто. (099) 7522226; (099) 5055556; 
(095) 6551001

  На роботу в ПАБ потрібен офіціат, 
повна зайнятість. (050) 4380783 

  ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ У 
САЛОН КРАСИ МАЙСТРА-ПЕРУ-
КАРЯ. (095) 1309444

  На постійну роботу в бар потрібні 
офіціанти. (050) 6756411

На постійну роботу в бар 
потрібні: офіціант, кухар, по-

мічник кухаря, посудомийниця, 
музикант. (066) 4202046; (098) 

5814664

  Візьму на роботу водіїв кат.С з 
досвідом, тракториста-екскаватор-
ника, токаря, автоелектрика. (050) 
5863682

 Шукаю кухаря, помічника кухаря, 
кухаря на додаткові виходи та офіці-
анта. (066) 1587466

 ПОТРІБЕН НА РОБОТУ 
СММ-МЕНЕДЖЕР ПО РОБОТІ З 
ДИТЯЧИМИ ТОВАРАМИ. (050) 
6744950; (067) 3610163

  Візьму на роботу працівника на 
виробничу лінію.(0332) 241033; 
(099) 9539541

 ПОТРІБНІ НА РОБОТУ ПАКУ-
ВАЛЬНИЦІ. (050) 7098855; 
(0332) 784990

Фермер

 ПРОДАМ. ТОРФОБРИКЕТ, ЖОМ 
З ДОСТАВКОЮ. (050) 6445959; 
(097) 1879050

  ЯЧМІНЬ, РІПАК, ОЗИМУ ПШЕ-
НИЦЮ НА ПОСІВ РІЗНИХ СОРТІВ: 
«БОГДАНА», «НОВОКИЇВСЬКА», 
«ПОДОЛЯНКА», «ЧОРНЯВА», «БО-
ГЕМІЯ», «ДОСТАТОК»,«ЕПОХА 
ОДЕСЬКА», «ІЛІАС», «КУЯЛЬНИК», 
«ЛИТАНІВКА», «НАТАЛКА», 
«СЛАВНА», «СМУГЛЯНКА», ВСЕ 
ПРОТРУЄНЕ, МІШКИ ПО 40КГ, 
МОЖЛИВА ФАСОВКА БІГ БЕГ, 
ЦІНА ЗА ДОМОВЛЕНІСТЮ. (095) 
8966592; (067) 2406402 

  Продам. Козу з козеням, с.Лаврів, 
Луцького р-ну. (050) 3601703

  Продам. Насіння люцерни, олійної 
редьки.(067) 3326244

  Продам. Корову, 18км.від Луцька, 
тільну, 4-м телям, 9555грн. (050) 
6479979; (096) 8019899

  Віддам великого сторожового 
собаку на охорону, метис вовка та 
кавказької вівчарки, знає команди, 
віддмінний охоронець на великі 
території (бази, склади, заводи, 
компаньйон для лісника, мисливця), 
їсть усе. (066) 1953542, Віктор

  КУПЛЮ. Картоплю, буряк сто-
ловий та моркву. (050) 9775945; 
(093) 1561181

Різне

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 

  Дорого купуємо вторсировину 
(макулатура, стрейч-плівка, плівка 
ВТ, пластмаса). (0332) 285361; 
(063) 5993185; (095) 0377091
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Вартість приватного оголошення 10 грн, 
вартість оголошення 

про подію 1 грн — 1 кв см

Вартість політичної реклами 8,4 грн з ПДВ 
за 1 см2. Надбавка на першій сторінці — 

100%, надбавка на останній сторінці — 50%

У вартість системи входить твердопаливний котел потужніс-

тю 15 кВт, циркуляційний насос, група безпеки котла, розши-

рювальний бак.  Гарантія на котел - 30 місяців.

ОПАЛЮВАЛЬНА
СИСТЕМА 
на твердому паливі
від 9980 грн*

* Вказана ціна за обладнання без врахування монтажних робіт та матеріалів 
для здійснення монтажу (труб, арматури, димоходу, кріплень та інших 
супутніх матеріалів). Вказана ціна є приблизною та може змінюватись.

Тел. (066) 609-15-26
www.ecoheattechnology.com
mail: info@ecoheattechnology.com
Адреса: м. Луцьк, вул. Романюка, 1

Можливість оформлення 
зеленого кредиту та відшко-

дування до 20% вартості 
котельного обладнання по 

державних програмах 
енергозбереження

Також у продажу є велика кількість додаткового обладнання 
для оптимізації та здешевлення процесів опалення


