
Луцьк: (096)077-63-62     Рівне: (0362)433-777
№ 37 (859) День виходу – четвер, 21 жовтня 2021р. Ціна договірна



CMYK

№ 37 (859) 21 жовтня 2021р. ВОЛИНСЬКІ ОГОЛОШЕННЯ



(096) 077-63-62, ЛУЦЬК

ЗМІСТ НОМЕРА
ОГОЛОШЕННЯ ЛУЦЬК

ОГОЛОШЕННЯ РІВНЕ

01. НЕРУХОМІСТЬ
01.1 Квартири .................................................................................. 4
01.2 Будинки, дачі, земельні ділянки ............................................. 4
01.3 Гаражі ....................................................................................... 6
01.4 Приміщення ............................................................................. 6
01.5 Обмін ....................................................................................... 6

02. ТРАНСПОРТ
02.1 Автомобілі легкові ................................................................... 6
02.2 Автомобілі вантажні, мікроавтобуси, автобуси ..................... 6
02.3 Мото-, велотехніка .................................................................. 6
02.4 Спеціальна автотехніка ............................................................ 6
02.5 Запчастини ............................................................................... 6
02.6 Сільгосптехніка .........................................................................7

03. УСЕ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА
03.1 Будівельні та оздоблювальні матеріали ..................................7
03.2 Опалювальна техніка та сантехніка......................................... 8

04. ПРЕДМЕТИ СПОЖИВАННЯ
04.1 Меблі ....................................................................................... 8
04.2 Одяг, взуття .............................................................................. 9
04.3 Все для дітей ...........................................................................10
04.4 Продукти .................................................................................10
04.6 Медичні препарати та обладнання ........................................10
04.7 Інші товари..............................................................................10

05. РОСЛИНИ, ТВАРИНИ, С/Г
05.1 Кімнатні рослини ....................................................................10
05.3 Сільське господарство ............................................................10

06. ОБЛАДНАННЯ
06.1 Торгове та харчове обладнання, матеріали ..........................10
06.2 Швейне, в’язальне обладнання, матеріали ...........................10
06.3 Побутова техніка та електроапаратура ..................................10
06.4 Оргтехніка ................................................................................11
06.5 Теле-, відео-, аудіотехніка ......................................................11
06.6 Різне обладнання та матеріали ...............................................11

07. ХОБІ ТА ДОЗВІЛЛЯ
07.1 Хобі, колекціонування, антикваріат ........................................11
07.2 Книги та друкована продукція ................................................11
07.3 Музика, музінструменти ..........................................................11
07.5 Усе для спорту та туризму .......................................................11

08. ПОСЛУГИ
08.2 Будівельні послуги ...................................................................11
08.3 Автопослуги ............................................................................ 12
08.4 Ремонт ..................................................................................... 12
08.4.3 Ремонт побут. техніки ............................................................. 12
08.8 Інші послуги ............................................................................ 12
08.9 Послуги потрібні ..................................................................... 13

09. БІРЖА ПРАЦІ
09.1 Роботу пропоную .................................................................... 13
09.2 Роботу шукаю .........................................................................14

10. КОНТАКТИ
10.2 Вважати недійсним .................................................................14
10.5 Ділові пропозиції ....................................................................14
10.7 Інше .........................................................................................14

01. НЕРУХОМІСТЬ
01.2 Будинки, дачі, земельні ділянки ............................................ 15

02. ТРАНСПОРТ
02.1 Автомобілі легкові .................................................................. 15
02.4 Спеціальна автотехніка ........................................................... 15
02.5 Запчастини .............................................................................. 15
02.6 Сільгосптехніка ....................................................................... 15

03. УСЕ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА
03.1 Будівельні та оздоблювальні матеріали ................................ 15

05. РОСЛИНИ, ТВАРИНИ, С/Г
05.1 Кімнатні рослини .................................................................... 15
05.3 Сільське господарство ............................................................ 15

06. ОБЛАДНАННЯ
06.3 Побутова техніка та електроапаратура .................................. 15

08. ПОСЛУГИ
08.2 Будівельні послуги .................................................................. 15

09. БІРЖА ПРАЦІ
09.1 Роботу пропоную .................................................................... 15
09.2 Роботу шукаю ......................................................................... 15

10. КОНТАКТИ
10.2 Вважати недійсним ................................................................. 15

3№ 37 (859)       21 жовтня 2021 року



Продаж

1-кімн. кв., вул. Зацепи, 
7/10/Ц, 32кв.м, новобудова, 
авт. опалення, без ремонту, не-
дорого. Тел. (063)407-95-39.
1-кімн. кв., просп. Перемоги, 
3/5/Ц, 32кв.м, косм. ремонт, 
меблі. Тел. (063)407-95-39.
1-кімн. кв., р-н просп. Відро-
дження, ремонт, меблі, термі-
ново, недорого, власник. Тел. 
(098)937-32-39.

2-кімн. кв., 4/5/Ц, поліпше-
не планування, терміново. Тел. 
(063)122-55-39.
2-кімн. кв., вул. Г. -Артемов-
ського, 3/5/П, 50кв.м, двосто-
роння, пласт. вікна, косм. ре-
монт. Тел. (063)407-95-39.

2-кімн. кв., вул. За-
цепи, 4/9/Ц, 72кв.м, 
авт. опалення, ремонт, 
вмонтовані меблі. Тел. 
(095)354-19-69.
2-кімн. кв., новобудова, 
ЖК «Скандинавський», 4-й 
пов., 63,5кв.м, авт. опален-
ня, стяжка, штукатурка. Тел. 
(066)013-54-88.
2-кімн. кв., просп. Соборнос-
ті, 7/9/Ц, 51/-/7, косм. ремонт, 
меблі. Тел. (063)407-95-39.

2-кімн. кв., р-н 
просп. Відродження, 
31кв.м, кухня та сан-
вузол на 2 сім’ї, не-
дорого, власник. Тел. 
(066)479-85-09.
2-кімн. кв., центр міста, 2/5/Ц, 
42кв.м, житловий стан, кімната 
прохідна. Тел. (063)407-95-39.

3-кімн. кв., 2-рівнева, ЖК 
«Фільварок», р- н ЛПЗ, 2/3/Ц, 
80кв.м, авт. опалення, пласт. 
вікна, меблі, побутова техніка, 
територія під стоянку, підвал, 
14кв.м, 2 квартири на площад-
ці. Тел. (095)219-85-11.
3-кімн. кв., вул. Зацепи, но-
вобудова, 80кв.м, авт. опа-
лення, ремонт, меблі. Тел. 
(095)219-85-11.

3-кімн. кв., вул. Потебні, 
2/3/Ц, 71/-/10, авт. опален-
ня, пласт. вікна, велика лоджія, 
хороший косм. ремонт, не над 
дорогою. Тел. (063)407-95-39.
3-кімн. кв., вул. Рівненська, 
127, 5/9/-, євроремонт, авт. 
опалення, 2-конт. котел, бой-
лер, частково з меблями, на 
площадці кладовка, підвал, 
власник. Тел. (099)447-95-70.
3-кімн. кв., м. Ківерці, 3-й 
пов., 58кв.м, косм. ремонт, 
кімнати роздільні, терміново. 
Тел. (066)013-54-88.
3-кімн. кв., м. Нововолинськ, 
бульвар Шевченка, 5, 2/3/-, 
67/48/7,5, санвузол розділь-
ний, світла, вікна виходять на 
площу та у двір, 680000грн, 
власник. Тел. (050)469-42-45.
3-кімн. кв., р-н 33кв. Тел. 
(093)056-26-25.

3-кімн. кв., р-н ЛПЗ, 
67кв.м, будинок це-
гляний, якісний ре-
монт, пласт. вікна, 
нова сантехніка. Тел. 
(095)186-70-90.

Квартира 2-рівнева, вул. 
Чорновола, євроремонт. Тел. 
(099)700-25-35.

Квартира 2-рівнева, с. 
Струмівка, ремонт, ме-
блі, побутова техніка. 
Тел. (095)354-19-69.

Кімната у гуртожитку, просп. 
Молоді, 17кв.м, санвузол на 
двох, житловий стан. Тел. 
(063)407-95-39.

Купівля
1-, 2-кімн. кв, центр міста. Тел. 
(063)407-95-39.
1-кімн. кв., без посеред-
ників, терміново. Тел. 
(050)804-89-30.

Квартиру під комер-
ційну діяльність, 1-й 
пов, у власника. Тел. 
(095)354-19-69.
Квартиру, 1-й пов., у власника. 
Тел. (095)186-70-90.

Здам
1-, 2-, 3-кімн. кв., по-
добово, погодин-
но, р-н гіпермарке-
ту «Там-Там», центру, 
залізн. вокзалу, євро-
ремонт, кабельне ТБ, 
Wі-Fі, побуттехніка. 
Тел. (099)328-04-02, 
(068)717-13-56.

1-кімн. кв., вул. Володи-
мирська, косметичний ре-
монт, вмебльована. Тел. 
(099)178-34-48, Ірина.
1-кімн. кв., просп. Перемо-
ги, 3/4/Ц, косм. ремонт, ме-
блі, побутова техніка, 5000грн 
+ комунальні платежі. Тел. 
(063)407-95-39.
2-кімн. кв., вул. 8 Березня, 
авт. пічне опалення, меблі, тех-
ніка, кімната прохідна. Тел. 
(095)219-85-11.
2-кімн. кв., вул. Кравчука, 
косм. ремонт, меблі, побутова 
техніка, 6000грн + комунальні 
платежі. Тел. (063)407-95-39.
2-кімн. кв., просп. Волі, кімна-
ти прохідні, житловий стан, ме-
блі, холодильник, ціна договір-
на. Тел. (063)407-95-39.

3-кімн.кв., вул. Щусєва, р-н 
ЗОШ №17, 2-й пов., 60кв.м, 
вмебльована, є пральна маши-
на, телевізор, 2 балкони, на бу-
динок встановлений тепловий 
лічильник. Тел. (050)438-15-
57, (067)199-21-25, Людмила.
Кімната, вул. Ковельська, 
3/4/Ц, 20кв.м, косм. ре-
монт, меблі, техніка, 3300грн 
+ комунальні платежі. Тел. 
(063)407-95-39.

Найму
1-, 2-кімн. кв., центр міста. Тел. 
(095)219-85-11.

Продаж
1/2 будинку, м. Луцьк, вул. 
Львівська, біля дороги, всі 
зручності. Тел. (066)700-55-06.

Будинок 1-пов., с. Мильськ, 
Рожищенський р-н, житло-
вий стан, газ, вода, є земель-
на ділянка, власник. Тел. 
(095)538-71-71.
Будинок 2-пов., м. Луцьк, 
вул. Тарасова, ремонт, надвір-
ні споруди, гараж, 0,10га. Тел. 
(066)013-54-88.
Будинок 2-пов., новозбудова-
ний, 140кв.м, євроремонт, пі-
дігрів підлоги, 2-конт. котел, 
бойлер, 2 санвузли, частково 
меблі, подвір’я впорядковане, 
гараж, підвал, молодий садок, 
ціна договірна, власник. Адр.: 
с. Струмівка, вул. Княгині Оль-
ги, 3. Тел. (099)447-95-70.
Будинок дачний, 31кв.м, на бе-
резі р. Стир, с. Топілля, 25км від 
м. Луцька, цегляний, земельна 
ділянка 0,12га, є піч і льох, без 
комунікацій і надвірних споруд, 
все приватизовано, затишне 
місце. Тел. (099)346-66-12.
Будинок дерев’яний, с. Омель-
не, 30км від м. Луцьк, 52,3кв.м, 
3 кімнати, підведений газ, є ко-
мора, льох, 0,26га, 135000грн, 
торг, можливо на виплату. Тел. 
(066)060-40-08.
Будинок житловий, біля 
м. Луцьк, всі зручності, 
0,52га, асфальтований до-
їзд. Тел. (099)675-59-35, 
(066)795-36-79.

Будинок цегля-
ний, смт Торчин, 
вул. Шевченка, 17, 
93,3кв.м, опалення 
від газового котла, 
2 спальні, зал, кух-
ня, веранда, 0,20га, 
супутникове ТБ, ко-
лодязь, ставок. Тел. 
+7-92-76-52-13-25 
(вайбер, ватцап), 
(097)907-01-22.

Будинок, 10км від м. Берес-
течко, 60кв.м, 2 кімнати, газ, 
вода, надвірні споруди, 0,12га, 
асфальтований доїзд, тер-
міново, 50000грн, торг. Тел. 
(096)083-92-48.
Будинок, Ковельський р-н, 
с. Мельниця, 0,50га. Тел. 
(099)717-22-80.
Будинок, м. Луцьк, вул. Мало-
омелянівська, 158кв.м, ремонт, 
надвірні споруди, 0,07га. Тел. 
(066)013-54-88.
Будинок, м. Луцьк, р-н вул. 
Львівської, 4 кімнати, недо-
рого, власник, можливий об-
мін на 2-кімн. кв., 1-й пов. або 
1/2 будинку (з 2-х кімнат) зі 
зручностями, терміново. Тел. 
(066)155-89-08.
Будинок, Полтавська обл., 
Миргородський р-н, с. Вели-
кі Сорочинці, 60кв.м, газ, зруч-
ності, 0,25га, приватизовано, 
500000грн, можливий обмін. 
Тел. (050)877-49-52.
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Будинок, приватизований, з 
господарськими спорудами, 
центр села, 30км від м. Луцьк, 
по трасі Луцьк-Ковель, є мага-
зини, школа, дитсадок, амбу-
латорія, до автобусної зупин-
ки 300м, до електрички 100м, 
ціна договірна, власник. Тел. 
(096)113-39-05.
Будинок, с. Білосток, 9х12м, 
3 гаражі, альтанка, сарай, 
велике господарство. Тел. 
(095)723-93-61.
Будинок, с. Комарове, Ратнів-
ський р-н, 70кв.м, газифікова-
ний, 0,60га, центр села, поруч 
ліс, річка. Тел. (095)180-90-90, 
(068)821-30-25.

Будинок, с. Олексан-
дрія, біля м. Ківер-
ці, 3 кімнати, 0,40га, 
ціна договірна. Тел. 
(068)354-17-89.
Будинок, с. Чаруків, є льох, 
літня кухня, поруч ста-
вок, можливі варіанти. Тел. 
(050)573-15-33.
Господарство: будинок 
дерев’яний, земельна ді-
лянка 0.45га, мурована літ-
ня кухня, сарай, льох, є світ-
ло, газ, вода, все приватизо-
вано. Адр.: с. Коршовець Луць-
кий р-н Тел. (066)429-60-05, 
(050)138-71-92.

Дача, дачний масив «Струмів-
ка», є вагончик, поруч газ та ко-
теджі. Тел. (067)582-08-06.
Дача, масив «Вищенька», 
0,06га, приватизована, є буди-
ночок, баня, гараж, криниця, 
ставок, світло, ціна договірна. 
Тел. (068)529-79-35.
Дача, масив «Калина» (с. Про-
мінь), 0,06га, контейнер мета-
левий, 2х3м, плодові дерева, є 
вода, світло поруч, 80000грн, 
торг, можливо на виплату. Тел. 
(066)060-40-08.
Дача, масив «Лаврів», 0,06га, 
є будинок, сарай, вода, світ-
ло, огорожа, терміново, деше-
во. Тел. (099)341-58-03, Юрій.
Дача, масив «Лаврів», 0,12га, 
будинок 2-пов., 6х7м, сад, го-
род, вода. Тел. (099)701-00-49.
Дача, масив «Промінь», бу-
динок цегляний, 40кв.м, піч 
2-конфоркова, перегородки, 
внутрішні роботи, вода, світло, 
підвал, камін, недорого. Тел. 
(099)518-79-04.
Дача, масив «Промінь», є це-
гляний будинок, вода, світло, 2 
теплиці, фруктові дерева, непо-
далік зупинки дизеля та марш-
руток. Тел. 23-46-21.
Дача, масив «Струмівка». Тел. 
(095)409-40-77.

Земельна ділянка для ведення 
с/г, 0,10га, поруч ліс, недорого, 
терміново. Тел. (095)858-71-17.
Земельна ділянка під забу-
дову та ведення господар-
ства, м. Ківерці, 0,20га, при-
ватизована, поруч газ, світло, 
озеро, риба, 170000грн. Тел. 
(063)828-37-13.

Земельна ділянка під забу-
дову та ведення господар-
ства, м. Ківерці, 0,20га, при-
ватизована, поруч світло, газ, 
озеро, риба, 150000грн. Тел. 
(093)274-30-54.
Земельна ділянка під забудо-
ву, м. Ківерці, 0,20га, привати-
зована, є світло, газ, 140000грн. 
Тел. (097)760-30-97.
Земельна ділянка під забудо-
ву, м. Луцьк, р-н вул. Львів-
ської, 0,03га, є всі комунікації, 
інфраструктура 300м, термі-
ново, недорого, власник. Тел. 
(066)155-89-08.
Земельна ділянка під забудо-
ву, с. Боголюби, новий масив, 
0,10га, комунікації поруч. Тел. 
(067)451-80-64.
Земельна ділянка під забу-
дову, с. Богушівка, 5км від 
м. Луцьк, 0,4га, є старий 
дерев`яний будинок, криниця, 
водопровід, льох, поруч газо-
провід, зручний асвальтований 
доїзд. Тел. (066)509-65-85, 
(067)195-24-78.
Земельна ділянка під забудо-
ву, с. В. Омеляник, Луцький 
р-н, 0,16га, ділянка межує з 
річкою. Тел. (050)87-75-33-56, 
Лариса Іванівна.
Земельна ділянка під забудо-
ву, с. Воротнів, 0,12га, ціна до-
говірна. Тел. (050)761-63-51,Те-
тяна.
Земельна ділянка під забу-
дову, с. Воротнів, 12км від м. 
Луцьк, 0,12га, всі комунікації, 
поруч ліс, ставок, недорого, 
терміново. Тел. (095)858-71-17.

Земельна ділянка під 
забудову, с. Всево-
лодівка, 0,25га, при-
ватизовано, світло, 
сад, ціна договірна. 
Тел. (095)155-67-32, 
ВЛАСНИК. 

Земельна ділянка під за-
будову, с. Забороль, 0,12га, 
біля лісу, між будинка-
ми, гарне, тихе місце. Тел. 
(067)451-80-64.
Земельна ділянка під забу-
дову, с. Звірів, недалеко від 
центральної дороги, новий 
масив, кадастровий номер 
0721883601:01:001:0437. Тел. 
(095)219-85-11.
Земельна ділянка під забудо-
ву, с. Княгининок, приватизо-
вана, 0,30га, комунікації по-
руч, асфальтований доїзд, 
ціна за домовленістю, мож-
ливий поділ на 2 ділянки. Тел. 
(050)722-73-21.

Земельна ділянка під 
забудову, с. Піддуб-
ці, 0,12га, новий ма-
сив, комунікації по-
руч, 120000грн. Тел. 
(095)186-70-90.
Земельна ділянка під забудо-
ву, с. Тарасове, р-н вул. Квітне-
вої, 0,10га, комунікації поруч. 
Тел. (095)219-85-11.

Земельна ділянка, 0,35га, 
віддам у користуван-
ня (безкоштовно), або про-
даж. Тел. (099)675-59-35, 
(066)795-36-79.
Земельна ділянка, м. Усти-
луг, поруч нова об’їзна дорога, 
300м до КПП «Устилуг», 0,11га. 
Тел. (050)519-00-57.
Земельна ділянка, р-н вул. 
Чернишевського, вул. Левад-
на, 0,10га. Тел. (067)451-80-64.
Земельна ділянка, с. Боголю-
би, 0,45га, приватизована. Тел. 
(099)701-00-49.
Земельна ділянка, с. Богушів-
ка, 0,20га, приватизована. Тел. 
(099)767-36-23.

Земельна ділянка, с. Бо-
гушівка, 0,29га, 5км від м. 
Луцьк, комунікації поруч, 
зручний доїзд, тверде по-
криття. Тел. (066)509-65-85, 
(067)195-24-78.
Земельна ділянка, с. В. Оме-
ляник, біля військової час-
тини, на горбку, 0,15га, світ-
ло, газ поруч, або обмін на 
дачу, будинок, квартиру, роз-
гляд усіх варіантів, влас-
ник. Тел. (050)991-34-33, 
(066)719-72-40.
Земельна ділянка, с. Гаразджа, 
біля траси Луцьк-Рівне, 0,35га, 
приватизована, недорого, тер-
міново. Тел. (067)804-39-82, 
(097)507-50-75.

Земельна ділянка, с. Забо-
роль, 0,19га, приватизована. 
Тел. (095)723-93-61.
Земельна ділянка, с. Ко-
нище, Ратнівський р-н, 
0,38га. Тел. (095)180-90-90, 
(068)821-30-25.
Земельна ділянка, с. Коршів, 
0,85га, приватизована, 500м 
від траси Луцьк-Горохів. Тел. 
(095)468-17-37.
Земельна ділянка, с. Лище, 
0,10га або обмін на пару коней. 
Тел. (097)408-53-95, Роман.
Земельна ділянка, с. Піддуб-
ці, біля траси Луцьк-Рівне, 
2,68га, терміново, недорого, 
власник. Тел. (067)804-39-82, 
(097)507-50-75.

НЕРУХОМІСТЬ / ЛУЦЬК

Продаж

1-кімнатні квартири

Зацепи, 7/10/Ц, 32кв.м, новобудова, авт. опалення, без ремонту.........................................ціна договірна

Молоді, кімната у гуртожитку, 17кв.м, санвузол на двох, житловий стан..............................ціна договірна

Перемоги, 3/5/Ц, 32кв.м, косм. ремонт, меблі .....................................................................  ціна договірна

2-кімнатні квартири

Г.-Артемовського, 3/5/П, 50кв.м, двостороння, пласт. вікна, косм. ремонт ......................ціна договірна

Соборності, 7/9/Ц, 51/-/7, косм. ремонт, меблі .................................................................... ціна договірна

Центр міста, 2/5/Ц, 42кв.м, житловий стан, кімната прохідна ............................................. ціна договірна

3-кімнатні квартири

ЖК «Фільварок», 2-рівнева, р- н ЛПЗ, 2/3/Ц, 80кв.м, 1-й рівень: кухня-студія, санвузол, 2-й рівень:     

2 спальні та санвузол, авт. опалення, пласт. вікна, меблі, побутова техніка, територія під стоянку, підвал, 

14кв.м, 2 квартири на площадці................................................................................................ціна договірна

Зацепи, новобудова, 80кв.м, авт. опалення, ремонт, меблі...................................................ціна договірна

Потебні, 2/3/Ц, 71/-/10, авт. опалення, пластикові вікна, велика лоджія,  косметичний ремонт, 

не над дорогою..........................................................................................................................ціна договірна

Земельні ділянки

Боголюби, під забудову, новий масив, 0,10га, комунікації  поруч  ....................................... ціна договірна

Забороль, під забудову, 0,12га, біля лісу, між будинками ..................................................... ціна договірна

Звірів, під забудову, новий масив, кадастровий № 0721883601:01:001:0437.........................ціна договірна

Левадна, р-н Чернишевського, 0,10га ..................................................................................... ціна договірна

Тарасове, під забудову, 0,10га, комунікації  поруч ................................................................. ціна договірна

Здам

1-кімн.кв., Перемоги, 3/4/Ц, косм. ремонт, меблі, побутова техніка........5000грн + комунальні платежі

2-кімн.кв., 8 Березня, авт. пічне опалення, меблі, техніка, кімната прохідна......................ціна договірна

2-кімн.кв., Волі, кімнати прохідні, житловий стан, меблі, холодильник...............................ціна договірна

2-кімн.кв., Кравчука, косм. ремонт, меблі, побутова техніка  ....................6000грн + комунальні платежі

Кімната, Ковельська,  3/4/Ц, 20кв.м, косм. ремонт, меблі, техніка .................3300грн + комун. платежі

Приміщення офісне, Ковельська, 2/3/Ц, 11кв.м, меблі  ....................................1500грн + комун. платежі

Частина будинку, Потебні, 2 кімн., авт. опален., вода в будинку, свій двір.....3500грн + комун. платежі

Купівля

1-, 2-кімн.кв, центр міста ........................................................................................................... ціна договірна

Найму

1-, 2-кімн.кв., центр міста .......................................................................................................... ціна договірна

З повним переліком об’єктів можна ознайомитись за тел. (095)2198511
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Земельний пай, 4км від 
м. Луцьк, траса Луцьк-
Дубно, 1,5га, власник. Тел. 
(095)337-25-08, 79-82-11.

Земельні ділян-
ки суміжні, с. Вели-
кий Омеляник, 0,35га 
та 0,20га, можливий 
продаж окремо. Тел. 
(050)516-97-09.

Частина житлового будинку, 
р-н вул. Мазепи, цегла, 4 кім-
нати, кухня, санвузол, заг. пл. 
73кв.м, сарай, земельна ділян-
ка, 0,04га, центральні комуні-
кації. Тел. (050)959-83-88.

Купівля
Дача, вул. Львівська, 0,03га, 
недорого. Тел. (095)696-64-05.
Дача, с. Струмівка або дач-
ний масив «Маяк». Тел. 
(066)700-55-06.

Здам
Земельна ділянка дачна, 
р-н вул. Львівської, поряд-
ним людям, безкоштовно. Тел. 
(066)155-89-08.
Частина будинку, вул. Потебні, 
2 кімнати, авт. опалення, вода 
в будинку, свій двір, 3500грн 
+ комунальні платежі. Тел. 
(063)407-95-39.
Частина будинку, р-н 33кв., 
косм. стан, 2 кімнати, кух-
ня, санвузол, частково ме-
блі та побутова техніка. Тел. 
(050)959-83-88.

Продаж
Гараж металевий, кооп. 
«Стир-2», приватизований. 
Тел. (095)532-47-37.

Гараж цегляний, кооп. 
« А в т о м о б і л і с т - 3 » , 
оглядова яма, під-
вальне приміщення на 
2 кімнати. Адр.: вул. 
Карпенка-Карого, 2-Б 
Тел. (066)145-58-29.
Гараж цегляний, кооп. «Північ-
ний», 3х6м, з оглядовою ямою 
та підвальним приміщенням, є 
світло, техпаспорт, 85000грн, 
торг, можливо на виплату. Тел. 
(066)060-40-08.
Гараж цегляний, кооп. «Ав-
томобіліст-5», 7х4м, оглядова 
яма, ціна договірна. Адр.: вул. 
Зв’язківців (р-н гот. Лучеськ) 
Тел. (096)236-10-77.
Гараж, кооп. «Авіатор», р-н 
вул. Ківерцівської, 6х3х2м, під-
вал на весь гараж, недорого. 
Тел. (063)705-78-18.
Гараж, кооп. «Залізнич-
ник», р-н залізн. вокзалу. Тел. 
(095)409-40-77.

Здам
Офісні приміщен-
ня, м. Луцьк, заг. пл. 
90,55кв.м, 276грн/кв.м. 
Тел. (098)326-16-11.
Приміщення офісне, вул. Ко-
вельська, 2/3/Ц, 11кв.м, меблі, 
1500грн + комунальні платежі. 
Тел. (063)407-95-39.

Міський
1+Д=2 1-кімн. кв., вул. Гордіюк, 
35кв.м, 3/9/П, зручне місце-
розташування, розвинена інф-
раструктура НА 2-кімн. кв. на 
1-й пов. Тел. (050)877-53-50, 
ВЛАСНИК.
4=2+1 4-кімн. кв., просп. Від-
родження, 3-й пов., 74кв.м, 
чеський проект, хороше плану-
вання НА 2-кімн. кв. та 1-кімн. 
кв. Тел. (097)760-30-97.
4=2+1 або 3+Д 4-кімн. кв., 
р-н просп. Відродження, ве-
ликогабаритна, чеський про-
ект НА 2-кімн. та 1-кімн. кв. 
або 3-кімн. кв. з доплатою. Тел. 
(063)828-37-13.
4=2+1 або 4=4 4-кімн. кв., 
чеський проект, великогаба-
ритна НА 2-кімн. кв. та 1-кімн. 
кв., 1-й пов. або на 4-кімн. кв., 
1-й пов. Тел. (093)274-30-54.
4=2+Д або 2+1 4-кімн. кв., вул. 
Потебні, 2/5/Ц НА 2-кімн. кв. із 
доплатою або НА 2-кімн. кв. та 
1-кімн. кв. Тел. (095)696-64-05.
4=Кв. +Д 4-кімн. кв., р-н Пів-
нічного ринку НА 2-кімн. кв., 
з балконом, малогабаритну, 
або 1-кімн. кв., крім першого 
та останнього поверхів, в будь-
якому стані, з доплатою. Тел. 
(063)705-78-18.

Б=1/2Б Будинок шлаково-
цегляний, м. Луцьк, 4 кімна-
ти, без ремонту НА 1/2 будин-
ку (з 2-х кімнат) або 2-кімн. кв., 
1-й пов., м. Луцьк, із ремон-
том, терміново, власник. Тел. 
(066)155-89-08.

Міжміський
Луцьк на Ів. -Франківськ, 
Львів, Тернопіль, Ужгород. 
2-кімн. кв., 4/5/Ц, поліпшене 
планування НА квартиру, м. Ів. 
-Франківськ, м. Львів, м. Тер-
нопіль або м. Ужгород, термі-
ново. Тел. (063)122-55-39.

Продаж
ВАЗ-2101, 1985р., ціна низька. 
Тел. (098)060-02-74, Сергій.
ВАЗ-2104, 1989р. Тел. 
(063)605-73-47.

ЛУАЗ «Волинянка», 1983р., 
17000грн. Тел. (066)649-38-61.
Москвич-2140, 1985р., ціна 
договірна. Тел. (099)271-12-21.
Москвич-412, «пиріжок». Тел. 
(098)892-21-17.

Опель Вектра Б, 1996р., 
2,0, бензин, седан, б/в. 
Тел. (050)901-00-62.
Рено-Кенгу, 2010р., хороший 
стан, ціна договірна, терміново. 
Тел. (096)236-10-77, 24-57-56.
Фольксваген-Гольф, 1990р., 
1,6л, бензин, сірий, оригіналь-
ний пробіг 113тис. км. Тел. 
(050)573-15-33.
Хюндай-Акцент, 2008р., 1,4л, 
бензин, колір «мокрий ас-
фальт», 100тис. км, відмінний 
стан. Тел. (067)861-13-63.

Купівля
ВАЗ-2102, ВАЗ-2104 або Фоль-
ксваген Пассат, до 25000грн. 
Тел. (098)892-21-17.

Продаж
Мерседес Спринтер 313CDI, 
максі база, 2000р., 2,9л, ди-
зель. Тел. (095)723-93-61.
Хюндай Н-200, 1998р., ван-
тажний, 2,5л, дизель, ціна до-
говірна, торг або обмін на інше 
авто. Тел. (066)060-40-08, 
76-96-07.

Продаж
Велосипед «Trend», дам-
ка, б/в, хороший стан. Тел. 
(095)532-47-37.
Велосипед «Десна». Тел. 
(067)289-24-20.
Велосипед «Україна». Тел. 
71-27-06, (066)409-51-61.
Велосипед гірський «Рейнджер 
магнум». Тел. (099)511-42-86.

Продаж
Причіп до ГАЗ-52, трактора, 
1-вісний. Тел. (050)573-15-33.
Причіп до легкового а/м. Тел. 
(050)169-06-60.

Купівля
Екскаватор на базі ЮМЗ 
6-кл, поворот стріли на ци-
лідри (підприємство). Тел. 
(097)832-59-22.

Продам
ВАЗ-2106: капоти передній та 
задній. Тел. (095)723-93-61.
ВАЗ: 4-КПП, радіатор, капот 
передній, задня кришка багаж-
ника. Тел. (095)723-93-61.
Вал розподільний до ван-
тажного а/м Мерседес. Тел. 
(098)121-40-10.
ГАЗ, УАЗ: карбюратор. Тел. 
(095)723-93-61.
ГАЗель: головка блока двигу-
на, 16-клапанна, 4000грн. Тел. 
(098)121-40-10.
ГАЗель: головка блока, 
4900грн. Тел. (067)768-38-93.
Газове обладнання, Італія. Тел. 
(067)791-70-84.
Головка блока до а/м іно-
земного в-ва, 3200грн. Тел. 
(067)768-38-93.

Запчастини до всіх 
видів м/автобусів та 
мінівенів у наявнос-
ті та на замовлен-
ня (2-7 днів), нові та 
б/в, гуртом та вроз-
дріб, відправка по 
Україні, є свій склад. 
https://busik-1.com/
ua/
Тел. (097)152-13-31, 
( 0 9 6 ) 4 4 6 - 5 1 - 3 1 , 
(097)726-66-40.
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Колесо до тракторно-
го причепа, 240/406. Тел. 
(050)573-15-33.
Колінвал, головка блока дви-
гуна до а/м Мерседес, Фоль-
ксваген, Мазда, 3000грн. Тел. 
(098)121-40-10.
Москвич: двері передні, поро-
ги. Тел. (096)236-10-77.
Перекидач автомобільний, 
недорого. Тел. (066)480-37-49.
Радіатор охолодження до а/м 
Форд-Сієрра, 2,3л, дизель, но-
вий, в упаковці, ціна договірна. 
Тел. (067)861-13-63.
Радіостанція професійна, пе-
реносна, для туризму, активно-
го відпочинку та інших потреб. 
Тел. (067)791-70-84.
Фаркопф до а/м, недорого. 
Тел. (066)480-37-49.
Форд Гранада, 1985р., 2,1л, 
дизель, на запчастини. Тел. 
(098)892-21-17.
Форд-Транзит: паливна апа-
ратура. Тел. (095)723-93-61.
Шини зимові з дисками, 2шт., 
R-14, б/в, хороший стан. Тел. 
(095)532-47-37.

Куплю
А/м ОДА ІЖ-2717: напів-
вісь, кермові тяги з нако-
нечниками та інші дета-
лі. Тел. (099)542-23-64, 
(068)244-42-10.
Автореєстратор. Тел. 
(098)121-40-10.
Диски R16 5х110, шини R13. Тел. 
(067)768-38-93.
Електронасос, 12В, для 
підкачки шин авто. Тел. 
(098)121-40-10.
Моторолер «Муравей», 
«Тула», «Вєтка»: покришка з ка-
мерою. Тел. (099)542-23-64, 
(068)244-42-10.

Продам
Картоплепідгортач. Тел. 
(066)480-37-49.
Каток для вирівнювання землі. 
Тел. (096)236-10-77.
Культиватор «Форте» з фре-
зою, бензиновий, 15000грн. 
Тел. (095)696-64-05.
Культиватор кінний, виорю-
вач, підгортач картоплі, б/в. 
Тел. (096)236-10-77.
Плуг кінний для підгортання 
картоплі. Тел. (096)236-10-77.
Плуг кінний, б/в. Тел. 
(050)833-14-41, (097)314-11-39.

Прес-підбирачі, ком-
байни зернозби-
ральні, бурякозби-
ральні, картоплезби-
ральні та ін., можли-
ва доставка, частко-
ве кредитування. Адр.: 
www. tatt. com. ua, 
tatt. volyn@gmail. com. 
Тел. (050)924-26-13, 
( 0 5 0 ) 5 1 5 - 8 5 - 8 5 , 
( 0 6 7 ) 9 0 4 - 0 0 - 6 6 , 
(073)924-26-13.

Причіп до мотоблока. Тел. 
(050)169-06-60.

Куплю
Січкарня ручна: деталі до 
неї. Тел. (099)542-23-64, 
(068)244-42-10.

Продаж

Цегла червона, пі-
сок, щебінь, відсів, 
цемент, камінь бу-
товий, грунт для ви-
мощення, чорно-
зем, торфокрих-
та, торфобрикет, 
дрова, вивіз сміття. 
Тел. (095)535-56-63, 
(097)751-64-30.

Цегла, піноблоки, га-
зоблоки, щебінь, пі-
сок, відсів, дрова, гній, 
чорнозем, торфокрих-
та; доставка, послу-
ги маніпулятором, ви-
віз будівельного сміт-
тя. Тел. (050)609-77-14, 
(097)839-42-39.

Пісок, цегла, щебінь, 
відсів, чорнозем, ка-
мінь бутовий, тор-
фобрикет, торфо-
крихта, гній, зем-
ля для засипання. 
Тел. (050)660-54-53, 
(096)423-16-53.

Відсів, пісок, щебінь, 
цемент, цегла чер-
вона, біла, пінобло-
ки, чорнозем, торфо-
крихта, грунт для ви-
мощування, вивіз бу-
дівельних матеріалів. 
Тел. (050)510-01-34, 
(097)187-90-50.

Щебінь, відсів, це-
гла, камінь буто-
вий, дрова, торфо-
брикет, торфокрих-
та, можлива достав-
ка, вивезення бу-
дівельного сміття. 
Тел. (050)660-54-53, 
(066)367-02-90.

Блоки фундаментні ФБС-3, 
плити перекриття ПКЖ-60-15, 
стовпи електроопори, біла це-
гла, комплект труб на коло-
дязь, довж. 42м, діам. 160, 
стальні труби, діам. 100, за-
лишки. Тел. (096)236-10-77.

Відсів, щебінь, пісок, 
цемент, цегла черво-
на, камінь бутовий, 
грунт для вимощення, 
торфобрикет, дрова, 
чорнозем, вивіз сміт-
тя. Тел. (095)535-56-63, 
(097)751-64-30.
Двері дерев’яні, б/в. Тел. 
(050)833-14-41, (097)314-11-39.
Двері дерев’яні, без коробок, 
б/в. Тел. (066)060-40-08.
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Продаж
Диван розкладний, б/в, 
хороший стан, 2500грн. 
Тел. (050)732-44-24, 
(097)467-15-40.
Д и в а н - » м а л ю т к а » , 
б/в, ціна договірна. Тел. 
(099)290-56-59.
Диван-книжка та орто-
педичний матрац. Тел. 
(067)125-98-37.
Диван-книжка, б/в, хороший 
стан. Тел. (050)720-52-49.
Етажерки, в-во меблево-
го комбінату, б/в, 4шт., вис. 
120см, шир. 60см, глиб. 
20см, ціна договірна. Тел. 
(050)804-89-30.
Крісла м`які розкладні (по-
требують перетяжки). Тел. 
(095)522-48-80.
Крісла м’які, нерозкладні, на 
коліщатах, від спального гарні-
туру (Румунія), 2шт., по 500грн, 
торг. Тел. (063)705-78-18.
Куточок кухонний, 1,15х1,65м, 
б/в, недорого. Тел. 
(066)480-37-49.
Кухня, 4м, б/в. Тел. 
(066)480-37-49.
Кухня, довж. 2,55м, можли-
вий продаж частинами; стін-
ка «Волинь», терміново. Тел. 
(063)122-55-39.
Кухонний гарнітур, в-во Ма-
невичі: шафи навісні, 2шт., тум-
ба, мийка, стіл, б/в, ціна дого-
вірна. Тел. (099)290-56-59.
Ліжко дерев’яне, ширина 
1,10м. Тел. (098)577-35-34, 
(099)489-98-78.
М`який куточок. Тел. 
(095)522-48-80.
М’який куточок, 2,0х1,6м, бе-
жевого кольору, 2500грн, торг, 
терміново. Тел. (050)750-01-13.
М’які крісла, 2шт., б/в, 
у хорошому стані. Тел. 
(095)522-48-80.

Двері міжкімнатні дерев’яні 
та металопластикові. Тел. 
(050)488-84-54.
Двері міжкімнатні, дерев’яні, 
без коробки, відмінний стан. 
Тел. (099)701-00-49.

Дошка для підлоги, 
вагонка, блок-хаус, 
фальш-брус, рей-
ки, дошки обрізні, 
балки, крокви. Тел. 
(066)192-20-29.

Дошки обрізні, 4шт., 
210х10х3см, до 200грн. Тел. 
(063)705-78-18.
Дрова, цегла, щебінь, чорно-
зем, торфобрикет, керамзит, 
глина, гній, камінь, земля для 
засипання, жом; вивіз буді-
вельного сміття; послуги «Боб-
катом». Тел. (050)941-48-24, 
(096)601-27-82.
Паркет новий (1 упаковка), 
1,8кв.м, 150х50см, ціна дого-
вірна. Тел. (050)243-17-03.

Цегла червона, ще-
бінь, пісок, відсів, це-
мент, камінь буто-
вий, чорнозем, торфо-
крихта, торфобрикет, 
грунт для вимощен-
ня, дрова, вивіз сміт-
тя. Тел. (095)535-56-63, 
(097)751-64-30.

Продаж
Ванна алюмінієва. Тел. 
(067)289-24-20.
Котел «Данко», б/в, у хорошо-
му стані. Тел. (067)861-13-63.

Пісок, цегла, відсів, 
цемент, цегла чер-
вона, біла, пінобло-
ки, чорнозем, торфо-
крихта, грунт для ви-
мощування, вивіз бу-
дівельного сміття. 
Тел. (050)510-01-34, 
(097)187-90-50.
Радіатори чавунні, б/в, 40шт. 
Тел. (067)861-13-63.
Склопакет 50х135см. Тел. 
(050)488-84-54.

Цегла червона, біла, 
цемент, щебінь, відсів, 
піноблоки, чорнозем, 
торфокрихта, грунт 
для вимощування, ви-
віз будівельного сміт-
тя. Тел. (050)510-01-34, 
(097)187-90-50.

Котел для опалення. Тел. 
(067)289-24-20.
Котли промислові, 50-800кВт 
ддя цехів, сушильних ка-
мер, теплиць, складів, магази-
нів, ангарів, автомийок, СТО. 
Пальники для котлів з авто-
подачою. Працюють на тир-
сі, лушпинні, щепі, агровід-
ходах, виробляємо та реалі-
зуємо. Тел. (066)600-87-84, 
(068)045-07-64.
Мийка кухонна, 86х46см. Тел. 
(066)480-37-49.
Обігрівач електричний, б/в. 
Тел. 26-38-67.
Радіатори чавунні, терміново. 
Тел. (063)122-55-39.
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Полиці скляні та дзеркала для 
меблів. Тел. (098)577-35-34, 
(099)489-98-78.
Стіл розкладний, б/в, 
у хорошому стані. Тел. 
(095)522-48-80.
Стіл. Тел. (099)675-59-35, 
(066)795-36-79.
Стінка «Ігліка», Венгрія, 
3,80х2,50х0,60м, б/в. Тел. 
(066)060-40-08.
Стінка «Калина», б/в, 
у хорошому стані. Тел. 
(095)522-48-80.
Стінка у дитячу кімнату: шафа, 
шафа під склом, комод, сек-
ції з полицями (будь-яку сек-
цію можна міняти місцями або 
переставити), виробництво 
Польща, фабрична, б/в, хоро-
ший стан. Тел. (050)671-95-86.
Столик журнальний, б/в, 
у хорошому стані. Тел. 
(095)522-48-80.
Трельяж, люстри, б/в, хоро-
ший стан. Тел. (050)833-14-41, 
(097)314-11-39.

Тумба під телевізор, світла, на 
колесах, вис. 65см, шир. 42см, 
довж. 75см, б/в, хороший 
стан, терміново, 350грн. Тел. 
(099)370-88-18.
Тумбочка під телевізор, ко-
ричнева, на 3 скла. Тел. 
(067)861-13-63.
Шафа 3-дверна, хороший стан, 
дешево. Тел. (096)275-97-50.

Купівля
Матрац ватний, можливо б/в. 
Тел. (050)155-62-07.
Спальня «Гербер», в хоро-
шому стані, недорого. Тел. 
(066)155-89-08.

Продаж
Блузка жіноча, р. L. Тел. 
(098)128-04-92.
Дублянка жіноча, чорна, р. 
46-48. Тел. (050)833-14-41, 
(097)314-11-39.
Дублянка чоловіча, р. 48-50. 
Тел. (099)309-17-11.
Дублянка чоловіча, Югославія, 
р. 52, коричнева, з коміром, 
хороший стан, 450грн, торг. 
Тел. (063)705-78-18.
Колготи жіночі, чорні, 40 ден, 
нові. Тел. (098)128-04-92.
Костюм спортивний, чор-
ного кольору, р. L. Тел. 
(098)128-04-92.
Костюм та білизна чоло-
віча; постільна білизна, 
біла. Тел. (098)577-35-34, 
(099)489-98-78.
Костюм чоловічий літній, світ-
лого кольору, р. 48-50, зріст 
182-188, б/в, ціна договірна. 
Тел. (099)290-56-59.
Костюм чоловічий, Фінлян-
дія, новий, 200грн; костюм 
юнацький, р. 46/2, чорний, ві-
тчизняного в-ва, 100грн. Тел. 
(063)705-78-18.
Куртка жіноча шкіряна, під 
пояс, Англія, р. 50, б/в, ціна до-
говірна. Тел. (099)290-56-59.

Куртка жіноча, р. 48-50, 
осінь-весна, відмінний стан, 
150грн. Тел. (050)732-44-24, 
(097)467-15-40.
Куртка тепла, чоловіча, р. 50, 
ріст 3, робоча (з логотипом 
Модерн Експо), до 450грн. Тел. 
(063)705-78-18.
Куртка чоловіча, зимова, р. 
54, ріст 4, 400грн; дублянка 
чоловіча, р. 54, зі штучним ху-
тром. Тел. (050)804-89-30.
Куртка чоловіча, р. 52-54, 
натуральна шкіра, утепле-
на, відмінний стан, 500грн. 
Тел. (050)732-44-24, 
(097)467-15-40.
Напівшуби штучні, нові, не-
дорого. Тел. (098)577-35-34, 
(099)489-98-78.
Одяг жіночий, зимовий, б/в; 
білизна, хороший стан, деше-
во. Тел. (063)705-78-18.
Одяг та взуття, б/в, терміново. 
Тел. (063)122-55-39.

Пальто чоловіче (осінньо-
весняне), плащі, куртка, р. 
50-52, дешево; пальто чоло-
віче, шерстяне, Бельгія, р. 52, 
майже нове, до 400грн. Тел. 
(063)705-78-18.
Півчобітки жіночі, р. 36, темно-
сірі. Тел. (098)128-04-92.
Піджак жіночий, жов-
того кольору, р. S. Тел. 
(098)128-04-92.
Піджак жіночий, коричневого 
кольору в клітинку, р. 44. Тел. 
(098)128-04-92.
Плавки жіночі, р. XL. Тел. 
(098)128-04-92.
Плаття жіноче, бордо-
вого кольору, р. M. Тел. 
(098)128-04-92.
Плаття літнє, тигрового кольо-
ру. Тел. (098)128-04-92.
Плаття трикотажне, бла-
китного кольору. Тел. 
(098)128-04-92.
Плаття, зеленого кольору, р. 
40. Тел. (098)128-04-92.

Рукавички весільні (довж. 
до ліктя). Тел. 25-31-81, 
(098)128-04-92.
Светр жіночий, помаранчевого 
кольору. Тел. (098)128-04-92.
Спідниця жіноча, р. L. Тел. 
(098)128-04-92.
Сукня весільна, р. 44. Тел. 
(098)128-04-92.
Сукня святкова, блакитного 
кольору (на одне плече), р. 38. 
Тел. (098)128-04-92.
Хустка кашемірова, б/в, хоро-
ший стан. Тел. (050)155-62-07.
Чоботи хромові, військові, 2 
пари, р. 42; бушлат військовий. 
Тел. (099)309-17-11.
Чоботи хромові, військові, р. 
44. Тел. 26-38-67.
Шарф жіночий в’язаний, 
біло-чорно-зелений. Тел. 
(098)128-04-92.
Шарфи кашемірові, чоловічі, 
2шт. Тел. (050)155-62-07.
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Продаж
Велосипед з ручкою. Тел. 
(095)543-45-60.
Взуття для хлопчика, б/в. Тел. 
(098)128-04-92.
Ковдра шерстяна, 50грн, торг. 
Тел. (063)705-78-18.
Коляска літня. Тел. 
(098)128-04-92.
Ліжко дерев’яне. Тел. 
(067)289-24-20.
Одяг, б/в. Тел. (098)128-04-92, 
25-31-81.
Шкарпетки дитячі (3-4 
роки), махрові, нові. Тел. 
(098)128-04-92.

Продаж
Сушка з яблук. Тел. 
( 0 9 9 ) 6 7 5 - 5 9 - 3 5 , 
(066)795-36-79.

Продаж
Візок інвалідний, збір-
ний, хороший стан. Тел. 
(050)804-89-30.

Продаж
Банки 1л та 2л. Тел. 
(095)522-48-80.
Гардина на вікно, орган-
за, довжина 3-3,5м, ко-
лір коричнево-зелений. Тел. 
(098)128-04-92.
Карнизи алюмінієві, різ-
них розмірів, б/в, відмін-
ний стан. Тел. (098)577-35-34, 
(099)489-98-78.
Карта радянського союзу. Тел. 
26-38-67.

Килим бежево-
коричневий, 3,60х4,50. Тел. 
(095)543-45-60.
Килим, 2,0х3,0м, пісочно-
го кольору з малюнком, б/в, 
хороший стан, 1500грн. Тел. 
(099)370-88-18.
Килим, 2х3м, б/в. Тел. 
(050)833-14-41, (097)314-11-39.
Килим, в-во Бель-
гія, вовна, 2х3м, но-
вий. Тел. (098)577-35-34, 
(099)489-98-78.
Корита металеві, 2шт. Тел. 
(050)155-62-07.
Лампа настільна. Тел. 
(050)804-89-30.
Люстри для дачі або кварти-
ри, 5-рожкова (до 450грн) 
та 3-рожкова (350грн). Тел. 
(063)705-78-18.
Машинка для стрижки волос-
ся. Тел. (098)128-04-92.
Перина, 2х2м (2-спаль-
на), хороший стан, 1000грн. 
Тел. (050)732-44-24, 
(097)467-15-40.
Підодіяльник білий, но-
вий, довж. 2,15м, шир. 1,75м, 
220грн. Тел. (099)370-88-18.
Тюль, б/в, хороший стан: 
4,5х1,3м - 20грн; 1,4х1,2м - 
20грн; 3х2,7м - 50грн; 2х2,5м 
- 50грн. Тел. (050)243-17-03.
Тюль, покривала білі на полу-
торне ліжко, скатертини, хо-
роший стан, недорого. Тел. 
(063)705-78-18.
Шкатулка дерев’яна з укра-
їнським орнаментом. Тел. 
(050)804-89-30.

Продаж
Вазони: кротон, папороть, фі-
кус, всі дуже гарні, підходять 
для оформлення офісу та ін. 
Тел. (095)522-48-80.

Продаж
Cаджанці малини польсько-
го сорту, плодоносить до за-
морозків, горіх гігант, малино-
ве дерево, оцетове дерево. Тел. 
(097)144-87-22.

Брикет, дрова твер-
дих порід, торфокрих-
та, чорнозем, грунт для 
вимощення, камінь 
бутовий, глина, гній. 
Тел. (095)535-56-63, 
(097)751-64-30.
Віз кінний з упряжжю, ціна до-
говірна. Тел. (098)715-54-05.
Дерево горіх, 500грн/м. Тел. 
(066)480-37-49.

Дрова з дуба, гра-
ба, ясеня, доставка. 
Тел. (095)132-69-08, 
(068)634-46-11.
Картоплевиорювач. Тел. 
(066)480-37-49.
Клітка металева, 150грн. 
Тел. (050)732-44-24, 
(097)467-15-40.
Насіння гірчиці; ягоди годжі та 
саджанці. Тел. (099)675-59-35, 
(066)795-36-79.
Плуг кінний, ідеальний стан. 
Тел. (099)701-00-49.
Плуг кінний. Тел. 
(095)723-93-61.
Упряж кінна. Тел. 
(096)236-10-77.

Купівля

ДОРОГО, ВРХ: коні, 
бики, корови, дорізи. 
Тел. (093)446-65-39, 
( 0 9 8 ) 5 8 7 - 6 6 - 5 3 , 
( 0 9 5 ) 5 5 5 - 9 8 - 8 7 , 
(096)82-66-16-06.

Продаж
Банки 3л, недоро-
го. Тел. (098)577-35-34, 
(099)489-98-78.
Банки скляні, 0,25л, 1л, 3л. Тел. 
(099)309-17-11.
Банки скляні: 0,5л, 1л, 2л, 3л, 
недорого. Тел. (066)155-89-08.
Бідон алюмінієвий, 25л, 
б/в, хороший стан, 500грн. 
Тел. (050)732-44-24, 
(097)467-15-40.
Блендер новий, 1700грн. Тел. 
(050)243-17-03.
Бутлі, 10л. Тел. (099)701-00-49.
Вага, 2кг. Тел. (067)289-24-20.
Ложки та виделки столо-
ві, мельхіорові, по 6шт. Тел. 
(050)804-89-30.
Набір посуду в коробці: чаш-
ки, 6шт. та блюдця, 6шт., но-
вий, ціна договірна. Тел. 
(099)290-56-59.
Набір посуду, коньячно-
горілчаний, Польща, 100грн. 
Тел. (063)705-78-18.
Набір столовий, фарфоро-
вий, суповий «Богемія» (Чехія), 
на 6 персон, 26 предметів, до 
3000грн. Тел. (063)705-78-18.
Пляшки пластикові, 6л. Тел. 
71-10-82, (095)303-75-00.

Посуд радянських часів: фу-
жери, стакани, стопки, чаш-
ки для кави, чаю, дешево. Тел. 
(063)705-78-18.
Ящики дерев’яні для яблук, 
на 30кг. Тел. (098)577-35-34, 
(099)489-98-78.

Продаж
Тканина: для напірників, 
для костюмів, пальт (чоло-
вічих). Тел. (098)577-35-34, 
(099)489-98-78.
Швейна машина, ножна. Тел. 
(067)289-24-20.

Продаж
Варочна поверхня скляна, б/в. 
Тел. (066)480-37-49.
Витяжка телескопічна 
«Pyramida TL-60VL», шир. 
60см, вис. 19см, 2500грн, тер-
міново. Тел. (099)370-88-18.
Духова шафа газова «Ге-
фест ДГЕ 621-01-Б», розмір: 
59,8х59,5х56,5см, об’єм 52л, 
габарити для монтування: 
55х54х57см, 6500грн, терміно-
во. Тел. (099)370-88-18.
Морозильна камера «Днепр», 
0,57х1,05, б/в, робочий стан. 
Тел. (095)543-45-60.
Обігрівач масляний (радіа-
тор). Тел. (050)519-00-57.
Пилосос «Ракета». Тел. 
(099)370-88-18.
Плита газова «Грета», 
4-конфоркова, б/в. Тел. 
(068)529-79-35.
Плита газова, 4-х камфор-
на, б/в, хороший стан. Тел. 
(096)236-10-77.
Плита електрична, 1-конфор-
кова, б/в. Тел. 26-38-64.
Пральна машина «Бош» (вер-
тикальне завантаження), на за-
пчастини. Тел. (050)720-52-49.
Пральна машина, б/в. Тел. 
(066)480-37-49.
Пральна машинка «LG», 
б/в, у хорошому стані. Тел. 
(095)522-48-80.
Праска парова, нова. Тел. 
(050)243-17-03.
Скороварка, 3,5л, н/ж, 
500грн. Тел. (050)732-44-24, 
(097)467-15-40.
Холодильник «Еlectrolux», 
б/в, ціна договірна. Тел. 
(095)576-30-21.

Купівля
КУПЛЮ: холодильники, моро-
зильні камери, пральні маши-
ни, котли, плити, газ. колонки, 
телевізори, радіодеталі, часто-
томіри. Тел. (096)775-90-11.
Плита газова «Брест», на за-
пчастини. Тел. (098)892-21-17.
Плита газова або електрична, 
б/в, хороший стан, недорого. 
Тел. (050)378-57-35.
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Продаж
WI-FI роутер для Укртеле-
кому, б/в, хороший стан, 
200грн. Тел. (050)732-44-24, 
(097)467-15-40.
Мобільний телефон «Но-
кіа-65-00», кнопочний, слай-
дер, металевий корпус, заряд-
ний пристрій, відмінний стан, 
600грн. Тел. (050)732-44-24, 
(097)467-15-40.
Смартфон «Asus ZenFone 
520TL», відмінний стан, 
3000грн. Тел. (050)732-44-24, 
(097)467-15-40.

Продаж
DVD-плейер «Меридіан». Тел. 
(099)309-17-11.
Відеомагнітофон «Соні», б/в, 
300грн. Тел. (050)732-44-24, 
(097)467-15-40.
Екран для кінофільмів, б/в. 
Тел. 26-38-67.
Колекція аудіо- та відеокасет. 
Тел. (099)309-17-11.
Музичний центр «Айва», 
5 комп. дисків, пульт, 
1000грн. Тел. (050)732-44-24, 
(097)467-15-40.
Світломузика «Спектр-301». 
Тел. (099)511-42-86.
Телевізор «Електроні-
ка» (екран 25см). Тел. 
(099)309-17-11.
Телевізор «Самсунг» (не 
плазма), робочий стан. Тел. 
(067)861-13-63.
Телевізор «Самсунг», рідко-
кристалічний, із пультом, ро-
бочий стан; відеоплеєр «Сам-
сунг», двійка для дисків та 
касет, ціна договірна. Тел. 
(063)705-78-18.
Тюнери до супутникової ан-
тени, 2шт., б/в, робочий стан. 
Тел. (095)543-45-60.

Продаж
Автоген. Тел. (095)723-93-61.
Апарат зварювальний; бензо-
пила «Крафт», німецька. Тел. 
26-38-67.
Балон газовий. Тел. 
( 0 9 9 ) 6 7 5 - 5 9 - 3 5 , 
(066)795-36-79.
Бочка для варіння смоли. Тел. 
(067)289-24-20.
Генератор бензиновий «Хон-
да», в-во Японії, б/в. Тел. 
26-38-67.
Е/вулканізатор. Тел. 
(095)723-93-61.
Кувалди, недорого. Тел. 
(066)480-37-49.
Набір різців по дереву. Тел. 
26-38-67.
Насос БСМ-2. Тел. 
(067)289-24-20.
Тельфер, в/п 500кг. Тел. 
(067)289-24-20.
Тени мідні, б/в. Тел. 
(050)155-62-07.
Циркулярка. Тел. 
(067)289-24-20.

Купівля
Бензопила «Друж-
ба», в-ва СРСР, деталі до 
неї. Тел. (099)542-23-64, 
(068)244-42-10.

Куплю радіодеталі та 
електроприлади часів 
СССР, а саме: «Вимірю-
вальні прилади, обчис-
лювальну техніку, час-
тотоміри, генератори 
частот, осцилографи, 
радіостанції, мікро-
схемні збірки та інше», 
ціна за домовленістю. 
Тел. (066)611-40-20, 
(096)739-93-00.

Продаж
Репродукції картин, «Не-
знайомка», «Мона Ліза», за-
литі лаком (ДСП), краї 
- інкрустація деревини. Тел. 
(050)804-89-30.

Продаж
Книги на різну тематику, недо-
рого. Тел. (050)804-89-30.

Продаж
Баян «Креминне», хороший 
стан. Тел. (098)128-04-92.

Відеокасети з фільмами до 
старого відеомагнітофона, по 
5грн, гурт. Тел. (063)705-78-18.

Продаж
Сідло спортивне, хороший 
стан. Тел. (096)371-23-01.

Циклювання, шпа-
клювання, лакуван-
ня паркету, фарбо-
ваних дощок бара-
банними та плоско-
шліфувальними ма-
шинами, без пилу, 
ДР більше 10р. Тел. 
(099)642-72-74.

Будівництво дахів, мурування 
стін із блоків, цегли, монтаж, 
підшивання водостоків, огорож 
з металу. Тел. (098)390-55-59.
Бригада виконує внутрішнє, 
зовнішнє оздоблення; фунда-
мент, кладка, дахи, бруківка, 
утеплення фасадів, електри-
ка, сантехніка, опалення, шту-
катурка, стяжка, плитка, гіп-
сокартон, натяжні стелі. Тел. 
(099)726-77-67.

Будівельні роботи: му-
рування огорож це-
глою, блоками, об-
лицювання будин-
ків цеглою, заливан-
ня фундаментів, влас-
ні щити, риштуван-
ня, бетонозмішувач. 
Тел. (096)059-37-26, 
(050)102-04-41.
Будівельно-оздоблювальні 
роботи: перепланування, мон-
таж гіпсокартону, шпаклюван-
ня, фарбування, наклеюван-
ня шпалер, настилання ла-
мінату, облицювання плит-
кою, нанесення декоратив-
них штукатурок та ін., якіс-
но, ДР. Тел. (050)178-84-71, 
(067)152-89-03.

БУРІННЯ ВОДЯНИХ 
СВЕРДЛОВИН (труби 
50мл під міні-башні 
та 125мл під глибин-
ний насос), можли-
во у приміщенні та в 
місцях без електро-
енергії, встановлен-
ня ручних колонок. 
Тел. (050)692-55-02, 
(096)650-31-69.
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Внутрішні ремонт-
ні роботи: монтаж 
гіпсокартону, шпа-
клювання, фарбу-
вання стін; утеплен-
ня фасадів. Тел. 
(095)149-10-20.

Мурування огорож, за-
ливання фундамен-
тів під огорожі, влас-
ні щити на опалубку, 
ліси та бетонозмішу-
вач, облицювання бу-
динків цеглою. Тел. 
(050)616-72-69.
Підготовка території та вкла-
дання бруківки, наявність 
спецтехніки «Бобкат». Тел. 
(050)848-39-94.
Ремонт квартир: наклеюван-
ня шпалер, від 35грн/кв.м; 
шпаклювання, від 45грн/
кв.м; фарбування стін, стель, 
25грн/кв.м; відновлення від-
косів, монтаж багетів, від 
25грн. Тел. (050)888-50-76, 
(098)303-59-13.

Ремонт квартир: штукатурен-
ня, шпаклювання відкосів, стін, 
стель, фарбування, облицю-
вання плиткою, наклеювання 
шпалер, настилання ламінату, 
обшивання вагонкою та інше. 
Тел. (050)687-69-28.
Ремонтно-будівельні роботи: 
облицювання плиткою, шпа-
клювання, фарбування, шту-
катурення, монтаж гіпсокар-
тону, вкладання ламінату та 
інше. Тел. (066)623-70-74, 
(068)828-25-17. Вантажні перевезен-

ня а/м Вольво (фургон 
бортовий, довж. при-
чепа - 14м), самоски-
дами (в/п 1-35т), фу-
рами, а/м ЗІЛ; послуги 
з розвантаження та за-
вантаження піддонів. 
Тел. (095)535-56-63, 
(097)751-64-30.

Ремонт побутової 
техніки: телевізорів, 
пральних машин, мі-
крохвильових печей, 
холодильників та ін., 
доставка, гарантія, ви-
їзд за місто. Адр.: м. 
Луцьк, вул. Гордіюк, 
8. Тел. (099)118-62-80, 
( 0 6 3 ) 2 6 7 - 6 8 - 0 3 , 
(096)059-38-10.
Ремонт холодильни-
ків вдома у замовника. Тел. 
(050)631-34-13.

Аварійне відкриття замків у 
м. Луцьк та Волинській об-
ласті: авто, квартири, сей-
фи; ремонт замків запален-
ня, заміна замків, виготов-
лення та програмування клю-
чів. Тел. (073)184-68-00, 
(063)191-90-60, (073)202-03-11.
Послуги асенізації у м. Луцьк 
та Луцькому р-ні: відкачуван-
ня каналізаційних ям у при-
ватному секторі, зливних ям, 
басейнів, вигрібних ям. Тел. 
(068)037-93-95.

Ремонт, перетя-
гування усіх ви-
дів м’яких меблів. 
Тел. (050)944-32-99, 
(068)811-94-50.

У короткий тер-
мін виготовляємо 
документацію на 
оформлення пра-
ва власності на жит-
лові будинки, пра-
во власності на зе-
мельні ділянки, бу-
дівельні паспор-
ти, винос земель-
них ділянок «в на-
туру» на місцевість. 
Ліц. АВ №553801 
від 05.11.2010р. Тел. 
(097)695-37-03, Ан-
жела Дмитрівна. 

12 № 37 (859)       21 жовтня 2021 року



ПОСЛУГИ, БІРЖА ПРАЦІ / ЛУЦЬК

Чищення каналізацій, 
каналізаційних труб, 
видалення жиру та на-
льоту, професійне об-
ладнання, гарантія. 
Тел. (050)736-08-05, 
(096)499-61-32.

Послуги людини для ко-
пання городу, 0,02га. Тел. 
(066)155-89-08.
Потрібні послуги людини ско-
сити зілля косою або газоноко-
саркою (газонокосарка є, коси 
немає). Тел. (066)155-89-08.

Пропоную
А/слюсар на СТО, з/п висока. 
Тел. (095)440-91-80.

Вантажник. Тел. 
(067)364-60-99.
Вантажник. Тел. 
(050)985-83-09.
Вантажники, засолювачі по-
трібні рибному господарству, 
надаємо житло, дворазове 
харчування, спец. одяг, ком-
пенсацію проїзду. Адр.: Київ-
ська обл, Броварський р-н, с. 
Гоголев. Тел. (067)409-85-70, 
Ганна.

Візьмемо на робо-
ту вантажника. Тел. 
(050)106-56-49.

Водій, кат. С, Е, на 
міжнародні напрям-
ки: Західна Євро-
па - Україна. Тел. 
( 0 5 0 ) 6 9 0 - 0 9 - 5 5 , 
(097)548-76-91.

Запрошуємо на роботу по-
коївок в ТК Буковель, бажа-
но з досвідом роботи. Тел. 
(067)344-10-99.

На роботу потріб-
ні підсобні робітни-
ки на будівництво, 
вкладання бруків-
ки, з/п 500-600грн/
день, терміново. Тел. 
(050)210-19-22.

Набір працівників 
на зимовий сезон у 
ТК Буковель (готелі 
та ресторани), пря-
мий роботодавець, 
гарні умови пра-
ці. Актуальні вакан-
сії та умови можна 
уточнити за телефо-
ном або e-mail:hr@
carte-l. com. Тел. 
(067)344-10-99, Во-
лодимир. 

Оператор на прийом телефон-
них дзвінків, виплати щотижня. 
Тел. (050)643-42-48.

Польська фірма за-
прошує на роботу до 
Польщі, легальне та 
безкоштовне працев-
лаштування, робота на 
складах зі сканером та 
навантажувачах, з/п 
24500-42000грн на 
руки. Лiц. МСПУ №1794 
вiд 20.12.2019. Тел. 
+4-86-95-23-39-46, 
+ 4 - 8 6 - 0 7 - 7 7 - 1 7 - 3 1 
Whatsapp, Viber, 
Telegram.
Працівник для роботи з ре-
кламою, замовниками, клі-
єнтами; вимоги: відповідаль-
ність, можливо без ДР (на-
вчаємо); умови: гнучкий гра-
фік, високий дохід, гарні пер-
спективи, кількість місць об-
межена. Тел. (050)511-05-28, 
(068)480-47-62 (вайбер).
Працівник у шиномон-
таж, можна без досвіду ро-
боти, офіційне працевлашту-
вання. Тел. (050)378-10-81, 
(096)087-73-21.
Працівники в офіс, без досві-
ду роботи, вимоги: комуніка-
бельність, відповідальність ; 
умови: гнучкий графік, висо-
ка оплата. Тел. (050)511-05-28, 
(068)480-47-62 (вайбер).

Працівники для ро-
боти у м. Києві з про-
живанням, приби-
рання у супермар-
кетах, вахтова або 
постійна зайнятість, 
з/п від 18000грн/міс. 
Тел. (098)070-60-50, 
( 0 9 5 ) 0 7 0 - 6 0 - 5 0 , 
Світлана. 

Прибиральницю, актив-
ну, робота позмінна, з/п до-
говірна. Тел. (095)424-01-19, 
(067)647-20-64.

Прибиральниця офіс-
них приміщень на не-
повний робочий день. 
Тел. (098)326-16-11.

Приймальник втор-
сировини. Тел. 
(067)364-60-99.

Приймальник за-
мовлень в офіс, 
гнучкий графік 
4-8год., щотижнева 
оплата до 3000грн. 
Тел. (067)270-32-32, 
(063)119-72-45.

Продавець у про-
довольчий мага-
зин, р-н Вишків. Тел. 
(095)510-14-65.

Продавець, про-
дуктова група това-
рів, терміново. Тел. 
(095)640-16-19.

Робота в Польщі, всі ва-
кансії безкоштовні, від пря-
мого роботодавця, зарпла-
та 26000-48000грн, мож-
на без знання мови, на-
вчання на місці, лiц. МСПУ 
№978 вiд 09.07.2018р. Тел. 
(096)556-81-81 (+ viber) м. 
Київ, +4-85-36-01-29-43 (+ 
viber) Польща.

Робота для чолові-
ків та жінок, ДР не 
обов’язковий, вік 
не важливий, до-
хід високий. Тел. 
( 0 6 6 ) 4 5 2 - 8 6 - 5 3 , 
(068)035-15-82.

Слюсар-оператор 
з викачки моло-
ка на молокопере-
робне підприєм-
ство, м. Луцьк, гра-
фік роботи: 15 ро-
бочих днів на мі-
сяць, з/п 6000грн. 
Тел. (097)188-28-97, 
(099)083-59-77.

Співробітники з до-
свідом роботи юрис-
та, економіста, бух-
галтера, робота з пер-
спективою, кар’єрний 
ріст, гнучкий графік, 
дохід до 12000грн. 
Тел. (066)452-86-53, 
(068)035-15-82.
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БІРЖА ПРАЦІ / ЛУЦЬК

Співробітники з функ-
ціями секретаря-
адміністратора, вимо-
ги: бажання працю-
вати, освіта неповна 
вища/вища; обов’язки: 
прийом замовлень, 
проведення зустрічей, 
нескладні докумен-
ти; можливість працю-
вати без досвіду. Тел. 
(099)760-68-00.

Швачки, працівни-
ці на обрізку ниток, 
прасувальниці на 
швейне підприєм-
ство, м. Луцьк. Тел. 
(095)513-26-77.

Шукаю
Підробіток для жінки, 2-3 год. 
/день. Тел. (063)878-62-53.

Роботу вахтера або сто-
рожа, жінка, 60р. Тел. 
(099)235-08-89.
Роботу няні або вихователя, 
ДР. Тел. (098)128-04-92.
Роботу охоронника. Тел. 
(050)688-85-61.
Роботу по догляду за людиною 
похилого віку або хворою, ДР. 
Тел. (099)680-91-92.
Роботу посудомийниці, ДР. 
Тел. (099)680-91-92.
Роботу посудомийниці, при-
биральниці, неповний або по-
вний робочий день, ДР в офісі. 
Тел. (099)235-08-89.
Роботу посудомийниці, техп-
рацівника, доглядальниці, по-
вний або неповний робочий 
день. Тел. (050)682-53-58.
Роботу різноробочим на будів-
ництві. Тел. (068)678-96-38.
Роботу різноробочим, охо-
ронником, сторожем. Тел. 
(095)117-31-14, (099)212-49-74.
Роботу різноробочим. Тел. 
(050)688-85-61.

Роботу сторожа. Тел. 
(068)678-96-38.
Роботу, є власне авто 
«Мерседес-Спринтер», максі. 
Тел. (095)723-93-61.

Втрачене свідоцтво про право 
власності на квартиру за адр.: 
м. Луцьк, вул. Янки Купали, 
15, кв. 37 на ім’я Яковишин Те-
тяна Миколаївна, вважати не-
дійсним.
Втрачений військовий кви-
ток, виданий на ім’я Канагеє-
ва Олександра Вячеславовича, 
вважати недійсним.

Вигідні кредити для всіх. Без 
довідок, застави та поручи-
телів. Від 5000грн до міль-
йону гривень. Вік позичаль-
ника від 18 до 80 років. Ви-
рішуємо питання по чорних 
списках. Ліц. АГ №579821 від 
17.02.21р. Тел. (095)402-08-56, 
(068)813-46-54.

Догляну людину похилого віку 
або хвору. Тел. (050)140-39-41.
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ОГОЛОШЕННЯ / РІВНЕ

Продаж

Будинок цегля-
ний, с. Бугрин, пло-
ща 200кв.м, зем. діл. 
0,25га, підключено 3 
фази електроенер-
гії, центральний во-
допровід, газифіка-
ція, каналізація, га-
раж, кухня, комора, 
сарай, будинок зна-
ходиться на терито-
рії нової забудови. 
Тел. (095)384-36-24.

Будинок, с. Дворовичі, Рівнен-
ський р-н, 25км від м. Рівне, 
площа 60кв.м, ділянка 0,81га, 
газ, криниця, господарські 
споруди, ціна 4800, торг. Тел. 
(097)751-65-57.
Продам або обміняю на квар-
тиру в м. Рівне, будинок у с. 
Грушвиця Друга, 64,7 кв.м, 3 
кімнати, кухня, санвузол, кла-
дова, підвал. Газове опален-
ня, є грубка. Сарай, хлів, літ-
ня кухня. Земельна ділян-
ка 0,7га. Ціна договірна. Тел. 
(067)421-62-02.
Садиба, с. Пісків (7 км від Кос-
тополя), 1-пов. будинок, 3 кім-
нати, коридор, кухня, веранда, 
2 кладові, сарай, погреб, літня 
кухня, колонка, сад, зем. діл. 
0,11+0,25га, центр, поруч ма-
газин, парк, асфальт, залізни-
ця, маршрутки, ціна за домов-
леністю. Адр.: с. Пісків, Рівнен-
ська обл. Тел. (066)726-18-85.

Купівля

Автовикуп: будь-
яких марок; в будь 
якому стані; після 
ДТП; нерозмитнені; 
проблемні; дорого. 
Тел. (097)648-46-69, 
(063)585-23-50.

Купівля
Екскаватор на базі ЮМЗ 
6-кл, поворот стріли на ци-
лідри (підприємство). Тел. 
(097)832-59-22.

Продам

Запчастини до всіх 
видів м/автобусів 
та мінівенів у наяв-
ності та на замов-
лення (2-7 днів), 
нові та б/в, гур-
том та вроздріб, від-
правка по Україні, є 
свій склад. https://
b u s i k - 1 . c o m / u a / 
Тел. (097)152-13-31, 
( 0 9 6 ) 4 4 6 - 5 1 - 3 1 , 
(097)726-66-40.

Продам

П р е с - п і д б и р а ч і , 
комбайни зерноз-
биральні, бурякоз-
биральні, карто-
плезбиральні та ін., 
можлива достав-
ка, часткове кре-
дитування. www. 
tatt. com. ua, tatt. 
volyn@gmail. com. 
Тел. (050)924-26-13, 
( 0 5 0 ) 5 1 5 - 8 5 - 8 5 , 
(067)904-00-66.

Продаж

Дошки, балки, крок-
ви, рейки усіх розмі-
рів, сухі та свіжоспи-
лені. Дошка для під-
логи шпунтована, 
вагонка. Доставка. 
Тел. (096)242-26-61, 
(068)016-60-98.

Продаж
Теличка тільна від молочної 
корови у Здолбунівському р-ні. 
Тел. (067)675-91-67.

Купівля

КУПЛЮ: холодиль-
ники, морозильні 
камери, пральні ма-
шини, котли, пли-
ти, газ. колонки, те-
левізори, радіодета-
лі, частотоміри. Тел. 
(096)775-90-11.

Всі види внутріш-
ніх та зовнішніх ро-
біт, виконує буді-
вельна бригада. Тел. 
(096)031-62-62.

Пропоную
Вантажники, засолювачі по-
трібні рибному господарству, 
надаємо житло, дворазове 
харчування, спец. одяг, ком-
пенсацію проїзду. Адр.: Київ-
ська обл., Броварський р-н, с. 
Гоголев. Тел. (067)409-85-70 
Ганна.
Пропоную роботу кухарю, 
покоївці в готель, охоронни-
кам, різноробочим, житло на-
даємо. Тел. (067)762-15-59, 
(067)362-01-67.

Робота в Польщі, всі ва-
кансії безкоштовні, від пря-
мого роботодавця, зарпла-
та 26000-48000грн, мож-
на без знання мови, на-
вчання на місці, лiц. МСПУ 
№978 вiд 09.07.2018р. Тел. 
(096)556-81-81 (+ viber) м. 
Київ, +4-85-36-01-29-43 (+ 
viber) Польща.

Шукаю
Шукаю роботу продавця 
промтоварів, пакувальниці, ре-
єстратора або будь-яку. Тел. 
(096)963-49-29.

Втрачене посвідчення учасни-
ка бойових дій, видане на ім’я 
Тарасюк Віталій Миколайович, 
вважати недійсним.
Втрачені документи: свідоцтво 
про право на спадщину за за-
коном посвідчене Першою Рів-
ненською ДНК від 10.10.1990 
р., р. №2-4966 та свідоцтво 
про право власності посвідчене 
Першою Рівненською ДНК від 
10.10.1990 р., за р. №2-4968, 
видані на ім’я Машлай Вален-
тина Ігнатівна, вважати не-
дійсним.
Втрачено посвідчення дити-
ни з багатодітної сім’ї, видане 
на ім’я Бречко Максим Романо-
вич, вважати недійсним .
Втрачено посвідчення дитини 
з багатодітної сім’ї, видане на 
ім’я Пісоцька Оксана Тарасівна, 
вважати недійсним.
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ГОРОСКОП, АНЕКДОТИ

Начальство може підтримати ваші нові ідеї. 
Головне - знайти можливість їх викласти. 
Можна освоїти нову професію, знайти 
високооплачувану роботу, зайнятися тим, до 
чого лежить душа. У вихідні вас очікує духовний 
ріст і самовдосконалення, щоправда, для цього 
будуть потрібні деякі зусилля з вашої сторони.

Життя адже не йде за шаблоном. І кар’єрний 
зліт може коштувати вам нервів і здоров’я. В 
особистоіму житті не варто бути відкритою 
книгою, постарайтеся заінтригувати партнера, 
ви від цього тільки виграєте. Бажано не 
захоплюватися великими гучними компаніями 
і відпочити у вихідні в спокійній обстановці. 

Цей період може виявитися повним 
випадковостей. Ви зможете завести корисні 
знайомства, цьому буде сприяти ваш дар 
красномовства й вміння переконувати 
навколишніх. На роботі чекайте премій і подяки від 
начальства, ви це заслужили. Можуть посипатися 
всілякі привабливі пропозиції. 

Роботи багато, як ніколи, але вас це не 
лякає. За вашу працьовитість ви одержите 
солідну винагороду. Бажано триматись подалі 
від усяких авантюр, пов’язаних з легким 
збагаченням. Не чекайте виграшу в лотерею, 
ваша доля у ваших руках. Сприятливий день - 
п’ятниця, несприятливий день - середа.

Якщо щось піде не так, не варто панікувати. 
Може, воно й на краще. Вчіться знаходити нове 
у звичайних речах. Тиждень повинен принести 
гарний настрій, поступовий інтелектуальний 
підйом і удачу в кар’єрі. Вихідні - гарний час 
для побачень і нових знайомств. Сміливо 
розраховуйте на допомогу друзів. 

Ймовірно виникнення нетривалих романтичних 
зв’язків або короткострокових ділових 
взаємовідносин. Це період підвищеної творчої 
активності, яка буде проявлятися залежно від 
вашого потенціалу. Гарний час для отримання 
знань у своїй професійній діяльності або ж у роботі 
за сумісництвом.

У вас буде багато цікавих і вигідних проектів, 
контактів і справ. Якщо ви будете активні й 
креативні, то досягнете відмінних результатів. 
Начальство цінує вас і випише премію або підніме 
зарплату. В особистому житті все також іде саме в 
ту сторону, куди вам потрібно. Очікуються приємні 
зміни в родині. 

Зробити ви встигнете досить багато чого, 
якщо, звичайно, з ентузіазмом візьметеся 
за діло. Виявіть граничну обережність у 
колективній д іяльност і ,  інтенсивному 
спілкуванні й спробах професійного росту. 
Присвятіть вихідні спілкуванню з друзями, 
поговорить по душах. 

Постарайтеся не допускати прояву егоїзму по 
відношенню до колег і близьких людей, не будьте 
дріб’язковим. Вас багато чого буде дратувати, але 
постарайтеся не зривати негатив на близьких. У 
вихідні в спокійній обстановці можна вирішити 
побутові проблеми, які так довго відкладалися. 
Сприятливий день - понеділок.

Ваші  справи йдуть на лад.  Просто 
насолоджуйтеся моментом. При бажанні 
можна буде реалізувати найсміливіші задуми. 
На роботі у вас буде складатися творча й радісна 
атмосфера. Все буде виходити з мінімальними 
витратами сил і засобів. Завдяки гарному 
настрою, ви дуже багатьом зможете допомогти.

Ви відчуєте легкість, піде в минуле багато 
чого з того, що вас дратувало й не давало 
йти вперед. Початок тижня сприятливий для 
активного спілкування в неформальному 
ключі. Зайва строгість може віджахнути кого 
завгодно, постарайтеся бути вільніше. У вихідні 
прийдеться виявити терпіння й розуміння.

У найближчі дні вас буде супроводжувати 
успіх у будь-якому починанні. Хоча й прийдеться 
займатися малоцікавими справами. У вихідні 
не бійтеся послабити внутрішнє напруження 
й відпустити ситуацію з-під контролю, саме 
питання вирішиться швидше та успішніше. 
Сприятливий день – середа.
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