
Нерухомість 

Продам

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, покра-
щене планування, індивідуальне 
опалення, затишний благоустрій, 
парковка, дитячий майданчик, Ін-
тернет, сигналізація, відеонагляд, 
від 10тис грн/кв.м, здача будинку 

30.01.2016р. (067) 3340848; (050) 
3782555

  Дві кімнати в гуртожитку, р-н 
«Сіті-Парку», 35кв.м, с/в та кухня на 3 
сім’ї з можливістю перепланування, 
270000грн, торг. (050) 5863897

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

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

  РОВАНЦІ, БУДИНОК ЦЕГЛЯ-
НИЙ, НОВОБУДОВА, 137 КВ.М, НА 
2 ВЛАСНИКА, ХОРОШЕ МІСЦЕ, УСІ 
КОМУНІКАЦІЇ, ДІЛЯНКА 0.11ГА, 
ОГОРОДЖЕНА, ЦІНА БУДИНКУ 
9500ГРН/КВ.М. (095) 3006060

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

  Боратин, Рованці, Голишів, 
В.Омеляник, земельні ділянки 
під забудову, у хороших місцях, 
комунікації, доїзд, недорого. (067) 
4999371

  Липини, р-н ТЦ «Глобус», земельну 
ділянку під забудову 0.10га, гарне 
місце, асфальтований доїзд. (050) 
1552444

  Продам. Верхівка Луцького р-н, 
будинок, земельна ділянка 0.50га, 
є мурований хлів, льох, криниця. 
(095) 8750826

 ПРОДАМ. ГАРАЖ У 
КООП.»МРІЯ», ПРИВАТИЗОВА-
НИЙ, 20 КВ.М, З ПІДВАЛОМ. 
(050) 3323973

  Продам. Гараж цегляний, 
кооп.»Автомобіліст-3», вул.Карпен-
ка-Карого, є світло, всередині обши-
тий, 70000грн. (095) 3006060

 ПРОДАМ. АБО ЗДАМ В ОРЕНДУ 
ДІЮЧИЙ ПАВІЛЬЙОН НА ЗУПИН-
ЦІ ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ. 
(050) 3323973

  Продам. Ставкове господарство 
(юридична особа) площею 10га 
(перспектива розширення), с.Несвіч 
Луцького р-ну. (050) 1866963; 
(067) 1949192

Здам, зніму

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

 Молода сім’я без дітей, ЗНІМЕ 
житло у Луцьку, без посередників, 
недорого. (098) 7800813; (095) 
2267119

  ЗНІМУ. ОДНО-, ДВО- АБО ТРИ-

КІМН.КВ., З РЕМОНТОМ (БАЖАНО 
ЄВРОРЕМОНТ), З МЕБЛЯМИ ТА 
ПОБУТОВОЮ ТЕХНІКОЮ. АГЕН-
СТВАМ ПРОШУ НЕ ТУРБУВАТИ. 
(095) 5500929

Послуги

Усунення засмічень, видалення 
жиру, бруду та нальоту. Гарантія 

якості. (050) 7360805; (096) 
4996132

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

  Ремонт ПК, налаштування про-
грам, виїзд до клієнта, продаж нових 
та б/в запчастин до комп’ютерів та 
ноутбуків, гарантія. (093) 9858748; 
(097) 6452310

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

монтаж. (0332) 285556; (066) 
1980828

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

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

Здаємо на прокат костюми до 
Нового року в садочках, школах 
(українські костюми, всі казкові 
герої), на дорослих Дід Мороз, 

Снігуронька, перебиранці. 
(0332) 725027; (050) 6578701

Автомото

  Продам. Фольксваген-Гольф-3 
1995р., червоний, люк, музика, по-
требує дрібного ремонту, 75000грн, 
торг. (068) 9210416

Автовикуп. Куплю авто в будь-
якому стані після ДТП, пожежі, 
проблемні, ідеальні, ті що по-
требують ремонту. Самовивіз. 
Миттєвий розрахунок. (067) 

8736777

  Продам. Нові шини до автобусів 
«Еталон», «Богдан», ПАЗ, ГАЗ-53. 
(095) 5766948; (093) 9858140

  Продам. ЗАЗ «Славута» 2003р., у 
хорошому стані, недорого. (095) 
7331830

  Продам. ЖУК-А11 є документи, у 
неробочому стані. (050) 1866963; 
(067) 1949192

  Продам. Косарки роторні, 
кінні, грабарки, борони, копачки, 
культиватори, плуги, сівалки, об-
прискувачі, саджалки, тюкувальну 
преси. Комбайни картоплезби-
ральні «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 ка-
біною, гума 70%, недорого. (050) 
2305189; (098) 0841006

ЗІЛ-ММ 4502 в хорошому стані, 
6,0 бензин, л. 5т., документи в 
порядку, Ковельська реєстра-
ція, 1985, 130500 км пробігу, 
остання реєстрація 28.01.14, 
на гарному ходу. 50 000 грн. 

Можлива розстрочка. (066) 
6091526

Будівництво

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

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

  Продам. Блоки з цементу, камінь 
бутовий, цеглу, піноблоки, газо-
блоки, клей, цемент, щебінь різних 
фракцій, відсів, пісок, торф, чорно-
зем, землю на вимощування. (096) 
4296975; (050) 5299520

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

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

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

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 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

  ТВЕРДОПАЛИВНІ КОТЛИ - ОБ-
СЛУГОВУВАННЯ, УСІ ВИДИ РОБІТ. 
ГАРАНТІЯ. (066) 9243425

 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

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

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

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

 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

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

  Виконуємо ремонтно-будівельні 
внутрішні роботи: шпаклівка, штука-
турка, плитка, стяжка та ін. (067) 
8507563; (063) 1987011, Андрій

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

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

  ВИКОНУЄМО ВНУТРІШНІ 
РОБОТИ: ШТУКАТУРКА, СТЯЖКА, 
ШПАКЛЮВАННЯ, ГІПСОКАРТОН. 
(095) 4247172

Робота

  На роботу потрібні столяри. 
(097) 0490000

  В кафе з графіком роботи з 9.00 до 
03.00 потрібні на роботу офіціанти, 
кухарі, мийники посуду, прибираль-
ниці. (0332) 724841; (050) 1002751

  Візьму на роботу водія-далекобій-
ника. Вимоги: досвід роботи у між-
народних перевезеннях, закордон-
ний паспорт, без шкідливих звичок. 
(050) 7191292; (063) 1990694

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

Потрібен продавець промисло-
ва група товарів на ринку «Цен-

тральний». (050) 5395421

  В кав’ярню потрібні на роботу 
баристи. Можна без досвіду роботи. 
(050) 3384826

  Робота: м’ясокомбінати (різні 

спеціальності, з/п висока), робота 
в саду, перебиранння яблук, с/г 
роботи, парники, теплиці, водії кат.С. 
Е, будівельники різних спеціальнос-
тей терміново, з/п висока, наявність 
закордонного паспорту, візова 
підтримка. (050) 7325315; (096) 
8708768

Терміново потрібні співробіт-
ники в новий офіс, з досвідом 

роботи бухгалтера, адміністра-
тора, або з досвідом керівників. 
Високий дохід. (095) 8519907; 

(073) 0064094; (096) 4753223

Проводимо набір в новий офіс 
на високий дохід співробітни-
ків. Різні напрямки діяльності. 
(095) 8519907; (073) 0064094; 

(096) 4753223

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

На роботу потрібні різноробочі 
також спеціалісти по усіх видах 
внутрішніх робіт з будь-якими 
відкритими візами, проживан-

ня за рахунок роботодавця, 
з/п 60-90грн/година, робочий 

день 9-12 годин, субота робоча. 
Деталі vk.com/club52128716 
(099) 6298399; (063) 4374969; 

(097) 3726400

Робота Луцьк. Склад-офіс. 
Потрібен помічник, прийом 

вхідних дзвінків, ведення до-
кументації (можна без досвіду 

навчаю, офіційне та неофіційне 
працевлаштування. (093) 

6781249; (095) 3447232

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

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

Потрібні офіціанти, з/п 2300-
3000грн, кухар з/п 2500-

3500грн. (067) 3326076; (050) 
2950275

  Візьму на роботу токаря з досві-
дом роботи. (050) 6339277

  Візьму на роботу в ательє швачку, 
центр м.Луцьк. (050) 9405305

  РОБОТА ЛУЦЬК. ОФІСНИЙ ПЕР-
СОНАЛ, МЕНЕДЖЕР З ПІДБОРУ 
ПЕРСОНАЛУ, КЕРІВНИК ВІДДІ-
ЛУ. ОФІЦІЙНЕ ТА НЕОФІЦІЙНЕ 
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. (095) 
3447232

  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

  На постійне місце роботи потріб-
на прибиральниця. (0332) 740340; 
(095) 8304419

Фермер

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

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

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

Продам лошицю, вік 8 місяців. 
Ціна 6400грн. (096) 8115919

Різне

  Продам. Стінку «Волинь», 2 м’яких 
розкладних крісла, диван; столик 
журнальний; ліжечко дитяче, 
матрац, подушку. (050) 5420722; 
(098) 6010370

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

5106889

Продаж. Техніка б/в, з Німеччи-
ни: холодильники, морозильні 

камери, холодильні вітрини, 
пральні машини, газові та 

електричні плити, колонки, ге-
нератори, телевізори, мікрохви-

льові печі, кухонні комбайни 
та ін. Сервіс та обслуговування. 

(099) 2777200 

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 
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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

РОБИМО САЙТИ

WestMediaGroup.net
+38 (050) 378-0433


