
Нерухомість

Продам

 ПРОДАЄТЬСЯ НЕДОБУДО-
ВАНИЙ ЦЕГЛЯНИЙ ПІВТОРА 
ПОВЕРХОВИЙ БУДИНОК ТА 
НАДВІРНІ СПОРУДИ В ЦЕНТРІ 
М. ЛУЦЬК, (15 СОТОК ПРИ-
ВАТИЗОВОНОЇ ЗЕМЛІ, РАЙОН 
ВУЛ. КОПЕРНИКА). (067) 
3322285, (050) 9030414.

  Продам. Однокімн.кв., 
м.Ківерці, вул.Залізнична, заг.
пл.21 кв.м, усі вигоди, ремонт. 
(050) 8851110

  Двокімн.кв., здану новобу-
дову, просп.Відродження, р-н 
Миколаївської церкви, заг.пл.60 
кв.м, 4/9-пов., автономне опа-
лення, лічильники води, газу, 
засклена лоджія, високі стелі, 
металеві вхідні двері, будинок 
утеплений, стяжка, штукатурка, 
вікна виходять на дві сторони, 
дитмайданчик, стоянка. (050) 
6415645

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

Продам. Або здам будинок, 
Луцьк, вул.Ківерцівська, 

72 кв.м, 3 кімнати, кухня 16 
кв.м, усі вигоди, привати-
зована земельна ділянка 
0.12га. (099) 4161615; 

(050) 3780603

  Копачівка, будинок біля лісу, 
14км від Луцька, Ковельський 
напрямок, 267000грн (067) 
7630180

  Пожарки Рожищенського 
р-ну, дерев’яний будинок, 30км 
від Луцька, ціна за домовле-
ністю. (067) 4957581; (099) 
6454264

  26км від Луцька, будинок 
цегляний, півтораповерховий, 
13х11м, усі вигоди, котли на газ 
та тверде паливо, літня кухня са-
рай, підвал, сад, город біля хати, 
асфальтований доїзд. Можли-
вий обмін на квартиру, розгляну 
різні варіанти. (097) 2290300; 
(066) 6942533

  Боратин, земельну ділянку 
0.17га, під забудову, за новим 
стадіоном, поруч комунікації, 
школа, садок, амбулаторія. 
Можливий обмін на автомобіль. 
(068) 7259844; (099) 6253845

  Боратин, земельну ділянку під 
забудову 0.12га, за переїздом. 
(050) 9515210; (066) 7199861

  Рованці, земельну ділянку 
0.12га, ціна за домовленістю. 
(050) 7366334; (097) 9883178

  Гараж кооп.»Автомобіліст-5», 
вул.Електроапаратна 2-а, 300м 
від гот.»Лучеськ», заг.пл.20.3 
кв.м, 6х3.6м, проведений ка-
премонт, підвал на весь гараж, 
приватизований, всі документи, 
ціна за домовленістю. (096) 
0963182

 ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАР-
СТВО ВІЗЬМЕ В ОРЕНДУ 

ПАЇ, ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ НА 
ВІДСТАНІ 30КМ ВІД ЛУЦЬКА. 
ОПЛАТА ВИСОКА. (097) 
7926907; (095) 7935557, ЮРІЙ

Здам

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

  Здам. Двокімн.кв., вмебльо-
вану, р-н гот.»Лучеськ», на 3-му 
поверсі (095) 6056429

Послуги

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

 Фарбування та полірування 
авто, ремонт підвісок, двигу-
нів, рихтувально-зварювальні 
роботи, ремонт після ДТП; 
ремонт електрообладнання, діа-
гностика. (0332) 726246; (050) 
1761459; (067) 2727660

  Пам’ятники! Виготовлення, 
встановлення, оформлення. З 
мармурової крихти та нату-
рального каменю. Доставка 
безкоштовна. (095) 1285106; 
(098) 5022024; (099) 2620282. 
Луцьк, вул.Рівненська, 54/5, ПОГ 
«Меморіал-Груп»

  ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ: 
АВТОМОБІЛЕМ «ВОЛЬВО» 
(ФУРА), БОРТОВА, ДОВЖ. 
ПРИЧЕПА 14М; САМОСКИДА-
МИ 1-35Т, ФУРИ, ЗІЛИ. (095) 
5355663; (097) 7516430

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

  Ремонт холодильників, мо-
розильних камер, холодильних 
вітрин та шаф. (067) 4933274

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

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

  Вантажні перевезення а/м 
«Мерседес-Спринтер-412». 
Можливі разові поїздки по 
м.Луцьку, вивіз будівельного 
сміття в мішках. Доставка будма-

теріалів під замовлення. (050) 
5444524; (097) 6229869

Автомото

Автовикуп. Куплю авто в 
будь-якому стані після ДТП, 
пожежі, проблемні, ідеальні 
ті що потребують ремонту. 
Самовивіз. Миттєвий роз-
рахунок. (067) 8736777 

  Продам. Трактори: МТЗ-80, 
велика кабіна 1988р., ЮМЗ-6 
1991р., велика кабіна та мала 
кабіна. Продам. ЗІЛ-130, дизель 
Д-240 «коротиш 4502»; двигун 
Д-240, запчастини до МТЗ, ЮМЗ. 
(098) 5169673 

 ПРОДАМ. ЗЕРНОЗБИРАЛЬ-
НИЙ КОМБАЙН «ВОЛЬ-
ВО-830», КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬ-
НІ КОМБАЙНИ, ПРЕСИ РІЗНИХ 
МАРОК, СІВАЛКИ, КОПАЧКИ, 
САДЖАЛКИ, ПЛУГИ, ТРАКТОР 
Т-25 ТА ІН. ТЕХНІКУ. (067) 
1253737, (099) 0834091

Будівництво

Бруківка вібропресована, 
сертифікована - виготовлен-

ня та багаторічний досвід 
професійного вкладання 

з вібротрамбовкою та 
«бобкатом». Низькі ціни, 

доставка. Цемент, щебінь, 
відсів. (099) 4937752; (093) 

7165575

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

  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

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

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

 ПРОДАМ. БІЛУ, ЧЕРВОНУ 
ЦЕГЛУ, ВІДСІВ, ПІСОК, КЕРАМ-
ЗИТ, ЩЕБІНЬ, ЧОРНОЗЕМ, 
ТОРФОКРИХТА, ГРУНТ НА 
ВИМОСТКУ, ДРОВА, ТОР-
ФОБРИКЕТ. ДОСТАВКА ПО 
МІСТУ БЕЗКОШТОВНА, ВИВІЗ 
БУДСМІТТЯ. (095) 5355663; 
(097) 7516430

Продам. Цеглу червону та 
білу, пісок, щебінь, відсів, 

торфобрикет, дрова твердих 
порід, торфокрихта, чор-
нозем, грунт на вимостку. 
Вивіз будівельного сміт-
тя. (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 СМІТТЯ, 
ПОСЛУГИ НАВАНТАЖУВА-
ЧА. (050) 1566665; (067) 
3618487

(096) 7458757

  Продам. Або здам в ореду 
будівельне, універсальне ри-
штування з усіма комплектую-
чими, для будь-яких робіт, легке 
та швидке в монтажі. Можлива 
доставка. (050) 7628395

(095) 1489393; (067) 1489393

Продам. Металочерепицю, ме-
талопрофіль «Arcelor», повна 
комплектація даху. Сайдинг. 
(050) 7015157; (068) 0274679

  Продам. Пісок, щебінь, газо-
блоки, піноблоки, відсівблоки, 
цеглу, бій цегли, бутовий камінь, 
відсів, глину, цемент, чорнозем, 
торфокрихту, торфобрикет, 
дрова, гній, землю на вимостку. 
Доставка в мішках, послуги ван-
тажників, послуги самоскидами 
7т. Вивіз будівельного сміття. 
(050) 6097986; (098) 9125884

  Керамзит, пісок, цемент в 
мішках, дрова дубові, різані, 
в мішках; пиломатеріали, з 
доставкою, м.Луцьк. Вивіз 
будівельного сміття в мішках. 
(050) 5444524; (097) 6229869

БЛОКИ БУДІВЕЛЬНІ (сті-
нові, для огорожі, пере-
стінні, «рваний камінь»), 
блок опалубочний, цеглу 
«рваний камінь», бруків-

ку, залізобетонні огорожі, 
бетонні каналізаційні люки, 
плитка для сходів, квітники, 
смітники, бетонні кільця, ін. 
бетонні вироби і галантерея. 
(0332) 290078 (Луцьк); 

(050) 3780078; (098) 0800078

 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

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

  Виконуємо різні види ремонт-
но-будівельних робіт: стяжка, 
штукатурка, шпаклівка, елек-
трика, утеплення фасадів та ін. 
(050) 1681823; (098) 1082643

  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

  Надаю послуги по копанню, 
чищенню, ремонту та за-
глибленню криниць, працюю 
швидко, якісно, д/р понад 255 
криниць. (095) 6772326, 
Валерій

Якісне вкладання бруківки 
будь-якої форми, влашту-
вання дренажного шару, 

встановлення поребриків, 
влаштування дощової ка-

налізації, колодязів. (096) 
3838762, Володимир

Робота

  На роботу потрібні: при-
биральниця, офіціанти, кухар, 
піцейола, бармен. (099) 
6373869; (099) 7910735

  Потрібні на роботу: водій, 
водій з власним авто середня 
база, вантажник, пакувальник, 
формувальник, пекар, мене-
джер, торговий агент. (0332) 
230214; (063) 2902510

  Терміново потрібен на роботу 
бармен-офіціант у бар по вул.
Володимирській, графік 10.00-
22.00. (095) 8100567

  Найму на роботу в продо-
вольчий магазин досвідченого 
продавця, зі знанням касового 
апарата. (050) 3379698

  Візьму на постійну роботу 
водія-експедитора з власним бу-
сом, товар неважкий, об’ємний, 
ставка + бонуси + паливо. 
(095) 2422210; (067) 6227912 

  Візьму на роботу працівників 
в деревообробний цех. (067) 
3328373; (099) 5488237, 9.00-
18.00

  Потрібні працівники на каме-
необробний завод: різальники, 
шліфувальники по каменю та 
різноробочі, з/п висока. (067) 
5001381

  На постійну роботу в бар 
потрібні: музикант, техпраців-

ник, кухар, помічник кухаря, 
офіціант. (066) 4202046; (098) 
5814664 

Візьму на роботу тракторис-
тів на трактор «Джон Дір», 

інженера с/г машин, зварю-
вальника, токаря, агронома, 

харчування та проживан-
ня безоплатне. (096) 
7780334; (067) 3320024

  На постійну роботу в кафе по-
трібні бармен, кухар та офіціант. 
(096) 5890333

  Візьму на роботу: механіка 
автотранспорту, сторожа, 
водіїв вантажних автомобілів, 
автоелектрика, електрогазоз-
варювальника, токаря-слюсаря. 
(050) 6339277

Фермер

  Продам. Курчат, каченят, є 
бройлери. (099) 4649397; 
(098) 2473532; (066) 7813611, 
Тетяна

Продам. Зарибок (мальок) 
коропа, однорічка та дворіч-

ка. (068) 6693493

  Продам. Мінеральні до-
брива, мікродобрива, засоби 
захисту рослин, насіння, корм 
для тварин, с/г техніка. (095) 
8966592; (067) 2406402

Різне

  Куплю фризер для морозива. 
(066) 3393634

Луцьким міськрайонним 
судом Волинської області 

слухається цивільна справа 
за позовом Ломберг Т. М. 
до ТзОВ «Мавекс рембуд» 

та ТзОВ «Лок клуб» про 
зобов’язання видати до-

кументи слухання справи 
призначене на 11.00 год 

15.03.2016р.

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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