
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, 
покращене планування, інди-

відуальне опалення, затишний 
благоустрій, парковка, дитячий 
майданчик, Інтернет, сигналіза-
ція, відеонагляд, від 10тис грн/

кв.м, здача будинку 30.01.2016р. 
(067) 3340848; (050) 3782555

  Однокімн.кв., м.Ківерці, вул.
Залізнична, заг.пл.21 кв.м, усі ви-
годи, ремонт. (050) 8851110

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

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

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

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

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

  Боратин, Рованці, Голишів, 
в.Омеляник, Зміїнець, Боголюби, 
Тарасова, земельні ділянки під 
забудову, у хороших місцях, кому-
нікації, доїзд, недорого. (093) 
2377758; (067) 4999371

Здам

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

  Візьму на квартиру трьох ді-
вчат, чесних, порядних, бажано 
студенток, без шкідливих звичок, 
Луцьк, 33-й квартал. (099) 
6465730

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

Здаємо на прокат костюми 
до Нового року в садочках, 

школах (українські костюми, 
всі казкові герої), на дорослих 
Дід Мороз, Снігуронька, пере-

биранці. (0332) 725027; 
(050) 6578701

Усунення засмічень, видалення 
жиру, бруду та нальоту. Гарантія 

якості. (050) 7360805; (096) 
4996132

  Ремонт побутових холодиль-
ників, морозильних камер, 
імпортних, вітчизняних, заміна 
компресорів, термостатів, за-
правка 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

Автомото

  Двигун Д-240 до МТЗ-80 та 
ін.запчастини; БДТ-3, кабіна ЗІЛ-
131, кабіна МТЗ мала; стартери до 
МАЗ, КамАЗ. (099) 7359139

ЗІЛ-ММ 4502 в хорошому 
стані, 6,0 бензин, л. 5т., доку-
менти в порядку, Ковельська 
реєстрація, 1985, 130500 км 
пробігу, остання реєстрація 

28.01.14, на гарному ходу. 
50 000 грн. Можлива роз-
строчка. (066) 6091526

  Причіп 12-ПТС, тривісний до 
трактора К-700, К-701; гноєроз-
кидач ПРТ-10. Культоватор «Єв-
ропак», шир.3м, виробник Одеса. 
(098) 5169673 

  Продам. Чері-Естер 2007р., 
синій, велюр, кондиціонер, газ, 
бензин, 2.0л. (050) 5734114; 
(096) 1898573

 Фарбування та полірування 
авто, ремонт підвісок, двигу-

нів, рихтувально-зварювальні 
роботи, ремонт після ДТП; ремонт 
електрообладнання, діагностика. 
(0332) 726246; (050) 1761459; 
(067) 2727660

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

пожежі, проблемні, ідеальні, 
ті що потребують ремонту. 

Самовивіз. Миттєвий розра-
хунок. (067) 8736777

  Продам. Косарки роторні, 
кінні, 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

Будівництво

Кузня «Файна Ковка».  FAYNA-
KOVKA.IN.UA (050) 2962314; 
(097) 6139185; (093) 8356859

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

Французькі натяжні СТЕЛІ 
від економних до розкішних, 

ексклюзивна комбінація 
кольорів, якісний фотодрук, 

встановлення будь-яких 
світильників, стельових кар-
низів та поклейка плінтусів. 

Стелями можна пишати-
ся! (0332) 269182; (066) 

5922882; (097) 6808868

 МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ, МЕ-
ТАЛОПРОФІЛЬ «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 
НАЯВНОСТІ. (095) 7699473; 
(098) 9071417

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

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

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

7516430

 ПРОДАМ. ДРОВА ТВЕРДОЇ 
ПОРОДИ, ТОРФОБРИКЕТ, 
ТОРФОКРИХТУ, ЧОРНОЗЕМ, 
ЗЕМЛЮ НА ВИМОСТКУ, ГНІЙ, 
ПІСОК, ЩЕБІНЬ. (095) 
5355663; (097) 7516430

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

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

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

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

 ПРОДАМ. ВІДСІВ, ЩЕБІНЬ 
РІЗНИХ ФРАКЦІЙ, ПІСОК ДРІБ-
НИЙ ТА КРУПНИЙ, ЦЕГЛА БІЛА 
ТА ЧЕРВОНА, ГЛИНА, КЕРАМ-
ЗИТ, ЧОРНОЗЕМ, ТОРФОКРИХ-
ТУ, ДРОВА, ВУГІЛЛЯ, ВІД 1Т 
ДО 35Т. ВИВІЗ СМІТТЯ. (050) 
1566665; (067) 3618487

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

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

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

  ВИКОНУЄМО ВНУТРІШНІ РО-
БОТИ: ШТУКАТУРКА, СТЯЖКА, 
ШПАКЛЮВАННЯ, ГІПСОКАР-
ТОН. (095) 4247172

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

 ЦИКЛЮВАННЯ, ШПАКЛЮ-
ВАННЯ, 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 встанов-
лення світильників, вимикачів, 
розеток та ін. роботи. (050) 
2454323; (096) 4869454

Робота

  Потрібен продавець 
дерев’яних виробів на ринку 
«Завокзальний». (095) 7699473; 
(098) 9071417

  На постійну роботу в кафе по-

трібні бармен та офіціант. (096) 
5890333

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

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

Терміново потрібні спів-
робітники в новий офіс, з 

досвідом роботи бухгалтера, 
адміністратора, або з до-

свідом керівників. Високий 
дохід. (095) 8519907; (073) 

0064094; (096) 4753223

  В перукарню «Де-жавю» потрі-
бен спеціаліст з манікюру, графік 
день через день. (050) 4384845

  Потрібен кухар в кафе на мийці 
по вул.Набережній 14, графік тиж-
день через тиждень, 9.00-22.00, 
з/п 2600грн. (050) 4384845

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

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

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

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

Потрібні: адміністратор рес-
торану 2500-3000грн, офіці-

анти з/п 2300-3000грн, кухар 
з/п 2500-3500грн. (067) 

3326076; (050) 2950275

  В новий заклад потрібні: приби-
ральниця, офіціанти, кухар, піце-
йола, бармен та водій з власним 
авто для доставки піци. (099) 
6373869; (099) 7910735

  Візьму на роботу водія-далеко-
бійника. Вимоги: досвід роботи 
у міжнародних перевезеннях, 
закордонний паспорт, без шкід-
ливих звичок. (050) 7191292; 
(063) 1990694

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

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

Фермер

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

  Куплю. Зерно пшениці, ячме-
ню, сої. (099) 7359139; (098) 
5169673 

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

8115919

Різне

  Куплю старе намисто (буси), 
стару радянську апаратуру і 
плати, старовинні речі. (069) 
3646203

Продаж. Техніка б/в, з 
Німеччини: холодильни-
ки, морозильні камери, 

холодильні вітрини, пральні 
машини, газові та електричні 
плити, колонки, генератори, 
телевізори, мікрохвильові 

печі, кухонні комбайни та ін. 
Сервіс та обслуговування. 

(099) 2777200 

  Продам. Автоклав побутовий 
2шт., на 42 та 21 банку 0.5л. 
(050) 2300964; (097) 8540020

Можливий самовивіз. 
АЕ№271264 28.10.2013р. МЕРТУ. 

(095) 5106889

  Продам. Компресор професій-
ний для малого виробництва, ел/ 
двигун 7.5кВт- 3000об./хв. (050) 
2300964; (097) 8540020

  Продам. Вал фрезерного дере-
вообробного верстата ФСША-1, 
припой срібний, пили дискові 
в-ва СРСР, діам.400мм. (050) 
2300964; (097) 8540020

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 
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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
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