
Нерухомість

Продам

  Однокімн.кв., малосімейку, 
33-й квартал, 22/12/5 кв.м, 3-й 
поверх, частковий ремонт, 
справна сантехніка, лічильники 
води, Інтернет, нові дерев’яні 
добротні вікна-двері, засклений 
балкон, 420000грн. (095) 
5130770

  Двокімн.кв., р-н Теремно, 41 
кв.м, поблизу озеро, є город, 
гараж, сарай, ціна за домовле-
ністю. (0332) 254478; (066) 
7759027

Квартири від забудовника, 
с.Рованці: однокімн.кв. 35 кв.м, 
трикімн.кв. 62 кв.м та 79.5 кв.м, 

300м до школи та магазину, 
покращене планування, 

індивідуальне опалення, за-
тишний благоустрій, парковка, 
дитячий майданчик, Інтернет, 
сигналізація, відеонагляд, від 
10тис грн/кв.м, здача будинку 
30.01.2016р. (067) 3340848; 

(050) 3782555

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

  Луцьк, 1/2 частину будинку, 
р-н вул.Ковельської, 3 кімнати, 
усі зручності, автономне опа-
лення, є колонка, косметичний 
стан, сарай, земельна ділянка 
0.03га, (050) 4380213

  Продам. Будинок с.Клевецьк 
Турійського р-н, цегляний хлів, 
льох, земельна ділянка 0.20га, 
80000грн. (098) 6301178

  Луцьк, вул.Гнідавська 59/1, 
1/2 частину будинку 70 кв.м, 
євроремонт, газ, вода, міська 
каналізація, гараж, льох, впо-
рядковане подвір’я. (066) 
5434373; (067) 1949192

  РОВАНЦІ, БУДИНОК ЦЕ-
ГЛЯНИЙ, НОВОБУДОВА, 137 
КВ.М, НА 2 ВЛАСНИКА, ХОРО-
ШЕ МІСЦЕ, УСІ КОМУНІКАЦІЇ, 
ДІЛЯНКА 0.11ГА, ОГОРОДЖЕ-
НА, ЦІНА БУДИНКУ 9500ГРН/
КВ.М. (095) 3006060

  Продам. Гараж цегляний, 
кооп.»Автомобіліст-3», вул.
Карпенка-Карого, є світло, 
всередині обшитий, 70000грн. 
(095) 3006060

Здам

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

Послуги

 ПРОКАТ CВЯТКОВИХ НОВО-
РІЧНИХ КОСТЮМІВ (ЗВІРЯТА, 
КАЗКОВІ ГЕРОЇ, НОВОРІЧНІ 
ПЕРСОНАЖІ), ЦІНА 60ГРН 
ДОБА, ПОБЛИЗУ РАГСУ. 

(0332) 735377, НАТАЛІЯ; 
(050) 2645971; (098) 7774799 

Усунення засмічень, видален-
ня жиру, бруду та нальоту. Га-

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

Виготовляємо: дачні будинки, 
каркасні бані, кіоски, павільйо-
ни, контейнери, битовки, буд. 
вагончики, гаражі, блок-пости 
та ін. металоконструкції. Якіс-
но, надійно, вчасно!!! (095) 

7699473; (098) 9071417

Здаємо на прокат костюми 
до Нового року в садочках, 

школах (українські костюми, 
всі казкові герої), на дорос-
лих Дід Мороз, Снігуронь-
ка, перебиранці. (0332) 

725027; (050) 6578701

Супутникове Телебачення. 
Продаж, гарантія, сервісне об-
слуговування. КОНДИЦІОНЕРИ 

- продаж, монтаж. (0332) 
285556; (066) 1980828

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

  Ремонтую, перетягую, скла-
даю меблі. (095) 1829834

Послуги весільного кортежу, 
джип VIP-класу «Шевроле-
Субурбан» довж. 5.5м, для 

Ваших урочистих подій, про 
ціну домовимось. (095) 

5696319; (066) 5356202 

  Ріжу, колю дрова від електро-
мережі, проріджую, спилюю 
дерева. (093) 0906640

Ремонт пральних ма-
шин-автоматів: «Сіменс», 

«Бош», «Індезіт», «Арістон», 
«Кайзер», «Ханса», «Ардо», 

LG, «Самсунг», «Занусі», 
«Електролюкс», AEG та ін. 
на дому, гарантія. Продаж 

запчастин. (099) 0273489; 
(095) 3507374; (068) 0747490

Автомото

Автовикуп. Куплю авто в 
будь-якому стані після ДТП, 

пожежі, проблемні, ідеальні, 
ті що потребують ремонту. 
Самовивіз. Миттєвий роз-
рахунок. (067) 8736777

  Продам. Косарки роторні, кін-
ні, грабарки, борони, копачки, 
культиватори, плуги, сівалки, 
обприскувачі, саджалки, тюку-
вальну преси. Комбайни карто-
плезбиральні «Анна», «Болько», 
«Карлик», «Грімме» та ін. (050) 
2305189; (098) 0841006

  Продам. Трактори Т-25 1996р., 
з кабіною, рідна фарба, нові 
колеса, у відмінному стані та 
Т-25 1988р., з кабіною, гума 70%, 
недорого. (050) 2305189; (098) 
0841006

ЗІЛ-ММ 4502 в хорошому 
стані, 6,0 бензин, л. 5т., 
документи в порядку, 

Ковельська реєстрація, 
1985, 130500 км пробігу, 

остання реєстрація 28.01.14, 
на гарному ходу. 50 000 грн. 

(066) 6091526

Будівництво

OPTIMA KWM твердопаливний 
котел потужність 12, 17, 24, 
30кВт. Сертифікована сталь, 

оптимальна ціна та якість. Єв-
ропейська технологія. (095) 
5294551; (096) 1838118. Луцьк, 

вул.Набережна, 2

 МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ, МЕ-
ТАЛОПРОФІЛЬ «ARCELOR», 
ПОВНА КОМПЛЕКТАЦІЯ ДАХУ. 
САЙДИНГ. (050) 7015157; 
(068) 0274679

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

 ПРОДАМ. ВАГОНКУ 
(СОСНА, СМЕРЕКА, ЛИПА, 
ВІЛЬХА, ДУБ), БЛОК-ХАУС, 
ФАЛЬШ-БРУС, ДОШКУ ДЛЯ 
ПІДЛОГИ, ПЛІНТУС, ОБНА-
ЛІЧКА, МОНТАЖНА РЕЙКА, 
КУТНИКИ. ЗАВЖДИ В НАЯВ-
НОСТІ. (095) 7699473; (098) 
9071417

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

 ПРОДАМ. ПІНОБЛОКИ 
20Х30Х60, 12Х30Х60 ТА 
ШЛАКОБЛОКИ. МОЖЛИВА 
ДОСТАВКА. (067) 7282946; 
(099) 4451353

  Продам. Щебінь різних фрак-
цій, відсів, пісок, камінь бутовий, 
цеглу, піноблоки, газоблоки, 

блоки з цементу, клей, цемент, 
торф, чорнозем, землю на ви-
мощування. (050) 5299520; 
(096) 4296975 

Французькі натяжні СТЕЛІ 
від економних до розкіш-
них, ексклюзивна комбі-
нація кольорів, якісний 

фотодрук, встановлення 
будь-яких світильників, 

стельових карнизів та по-
клейка плінтусів. Стелями 
можна пишатися! (0332) 

269182; (066) 5922882; (097) 
6808868

  Продам. Блоки з цементу, 
камінь бутовий, цеглу, пінобло-
ки, газоблоки, клей, цемент, 
щебінь різних фракцій, відсів, 
пісок, торф, чорнозем, землю на 
вимощування. (096) 4296975; 
(050) 5299520

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

торфобрикет, дрова, торфо-
крихта, чорнозем, грунт на 

вимостку. Вивіз будівельно-
го сміття. (095) 5355663; 

(097) 7516430

 ПРОДАМ. ДРОВА ТВЕРДОЇ 
ПОРОДИ, ТОРФОБРИКЕТ, 
ТОРФОКРИХТУ, 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, 
ТОРФОКРИХТУ, КЕРАМЗИТ, 
ЧОРНОЗЕМ, ДРОВА, ВУГІЛЛЯ, 
1Т-35Т. ВИВІЗ СМІТТЯ. (097) 
4145198; (050) 6710467

 ПРОДАМ. ВІДСІВ, ЩЕБІНЬ 
РІЗНИХ ФРАКЦІЙ, ПІСОК 
ДРІБНИЙ ТА КРУПНИЙ, ЦЕГЛА 
БІЛА ТА ЧЕРВОНА, ГЛИНА, 
КЕРАМЗИТ, ЧОРНОЗЕМ, ТОР-
ФОКРИХТУ, ДРОВА, ВУГІЛЛЯ, 
ВІД 1Т ДО 35Т. ВИВІЗ СМІТ-
ТЯ. (050) 1566665; (067) 
3618487

  Виконуємо зварювальні ро-
боти автомобілів, надаємо акти 
виконаних робіт, форма оплати 
будь-яка. (099) 7541615; (098) 
9481313

  Послуги електрика у кварти-
рах, будинках, на дачах: заміна 
старої ел/проводки, заміна та 
встановлення світильників, ви-
микачів, розеток та ін. роботи. 
(050) 2454323; (096) 4869454

 ЦИКЛЮВАННЯ, ШПАКЛЮ-
ВАННЯ, ЛАКУВАННЯ ПАРКЕ-
ТУ ТА ФАРБОВАНИХ ДОШОК 
НОВИМИ БАРАБАННИМИ 
ТА ДИСКОВИМИ МАШИНА-
МИ. (0332) 293990; (099) 
6427274

  Виконуємо ремонтно-бу-
дівельні роботи: штукатурка, 
стяжка, монтаж та шпаклюван-
ня гіпсокартону, мурування 
лицювальною цеглою. (096) 
0175512; (066) 1965982

  ВИКОНУЄМО ВНУТРІШ-
НІ РОБОТИ: ШТУКАТУРКА, 
СТЯЖКА, ШПАКЛЮВАННЯ, 
ГІПСОКАРТОН. (095) 
4247172

  Циклювання, (шліфування) 
підлоги, плоскошліфувальною 
та барабанною машинами, вкла-
дання паркету, дошки, ламінату; 
лакування та шпаклювання. 
(066) 1668415

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

  Виконуємо ремонтно-бу-
дівельні внутрішні роботи: 
шпаклівка, штукатурка, плитка, 
стяжка та ін. (067) 8507563; 
(063) 1987011, Андрій

Робота

  На роботу візьмемо вантаж-
ника, експедитора, автосслю-
саря, технолога хлібобулочних 
виробів. (0332) 234474; (099) 
4803923

Терміново потрібні спів-
робітники в новий офіс, з 

досвідом роботи бухгалте-
ра, адміністратора, або з до-
свідом керівників. Високий 

дохід. (095) 8519907; (073) 
0064094; (096) 4753223

  В КАФЕ НА ПОСТІЙНЕ 
МІСЦЕ РОБОТИ ТЕРМІНОВО 
ПОТРІБЕН КУХАР. (067) 
7175041; (095) 4116550

Проводимо набір в новий 
офіс на високий дохід спів-
робітників. Різні напрямки 

діяльності. (095) 8519907; 
(073) 0064094; (096) 4753223

  Робота офісно-кадрового 
характеру на постійній основі. 
(050) 5549419

  Робота за кордоном. Робочі 
запрошення Німеччина: до-
глядальниці, будівельники; 
Польща: зварювальники, 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

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

 ПОТРІБЕН ВОДІЙ НА «МЕР-
СЕДЕС-АКТРОС», (120М.КУБ., 
ПАРАВОЗ), З/П 12% ВІД ФРАХ-
ТА (ВІД 10000ГРН), Є ПОСТІЙ-
НІ ФРАХТИ. (068) 7884450; 
(095) 3687427, ОЛЕКСАНДР 

  Потрібні: аніматор в дитячу 
кімнату (кафе), офіціанти, кухарі, 
бармени, помічники барменів. 
піцмайстри, суші-майстри, куха-
рі-кондитери, прибиральниці-
посудомийниці; водій з власним 
авто, поліграфічний дизайнер. 
(099) 7522226; (099) 5055556; 
(095) 6551001

Візьму на постійну або 
тимчасову роботу ШВАЧ-
КУ з досвідом роботи на 

промисловому швейному 
підприємстві у м.Луцьк. 
(0332) 728261, 9.00-17.00; 

(050) 5395421

  Робота в офісі! Запрошуємо 
цілеспрямованих, активних 
людей до співпраці, без вікових 
обмежень, можливий додат-
ковий дохід, оплата приємно 
здивує. (066) 4085028 

  Візьму на роботу надійних 
працівників, без вікових об-
межень, для роботи в офісі, 
кар’єрний ріст. (097) 4891534

  Візьму на роботу водія-да-
лекобійника. Вимоги: досвід 
роботи у міжнародних пере-
везеннях, закордонний паспорт, 
без шкідливих звичок. (050) 
7191292; (063) 1990694

 НА РОБОТУ ПОТРІБНА 
ПРИБИРАЛЬНИЦЯ-ПОСУДО-
МИЙНИЦЯ, ГРАФІК РОБОТИ 
ПОЗМІННИЙ, СТАБІЛЬНА 
ЗАРПЛАТА. (066) 8888803; 
(066) 8704112

Потрібен продавець про-
мислова група товарів 

на ринку «Центральний». 
(050) 5395421

  Візьму на роботу продавця 
в магазин, промислова група 
товарів. (050) 9567193

 ПОТРІБЕН НА ПОСТІЙНУ 
РОБОТУ В АВТОМАЙСТЕРНЮ 
АВТОСЛЮСАР З ДОСВІДОМ 
РОБОТИ ТА МАЙСТЕР З 
КОМП’ЮТЕРНОЇ ДІАГНОС-
ТИКИ АВТОМОБІЛЯ. (0332) 
767199; (095) 4020115

  На роботу потрібні столяри. 
(097) 0490000

  Візьму на роботу столяра 
в меблевий цех, бажано з до-
свідом роботи, з/п за домов-
леністю. (050) 6756554; (096) 
6477120

  Візьму на роботу продавця 
в салон гардин, бажано з до-
свідом роботи. (050) 6753413; 
(050) 6718913

Фермер

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

  Куплю КАРТОПЛЮ. (050) 
9816534; (068) 8660338

  Куплю. КАРТОПЛЮ. (099) 
6429596; (068) 8754544

  Куплю. Зерно пшениці, ячме-
ню, вівса, кукурудзи, третикале. 
(067) 3320832

Продам лошицю, вік 8 мі-
сяців. Ціна 6400грн. (096) 

8115919

Різне

Продаж. Техніка б/в, з Німеч-
чини: холодильники, моро-
зильні камери, холодильні 
вітрини, пральні машини, 

газові та електричні плити, 
колонки, генератори, теле-
візори, мікрохвильові печі, 

кухонні комбайни та ін. 
Сервіс та обслуговування. 

(099) 2777200 

  Куплю. Газові колонки б/в на 
запчастини, можна в пошко-
дженому стані. (0332) 233304; 
(066) 2177724

  ЗАГУБЛЕНІ ПРАВА ВОДІЯ 
ТА ПАСПОРТ ГРОМАДЯНИНА 
УКРАЇНИ ВИДАНІ НА ІМ’Я 
ЗАЯЦЬ В. В. ПРОХАННЯ ПО-
ВЕРНУТИ ЗА ВИНАГОРОДУ. 
(066) 6381003

  Дорого купуємо вторсирови-
ну (макулатура, стрейч-плівка, 
плівка ВТ, пластмаса). (0332) 
285361; (063) 5993185; (095) 
0377091

Купуємо вторсировину ДО-
РОГО: макулатуру, картон, 
архів, плівку, ПЕТ пляшку. 

Виїзд до клієнта, оплата на 
місці. (095) 5146732; (068) 

8683248

Можливий самовивіз. 
АЕ№271264 28.10.2013р. МЕР-

ТУ. (095) 5106889
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ОГОЛОШЕННЯ

ПРИЙМАЮТЬСЯ

ЗА ТЕЛЕФОНОМ 

(0332) 200-650

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


