
Нерухомість

Продам

  Продам. Кімнату 16.4 кв.м, 
в двокімн.кв (46.3 кв.м), кухня 
санвузол, коридор в спільному 
користуванні, вул.Конякіна, пер-
ший поверх окремий вихід на вул.
Федорова, є можливість добудови 
та використання під комерцію. 
Дешево. (050) 7654799

Однокімн.кв., м.Ківерці, вул.
Залізнична, заг.пл.21 кв.м, 

145000грн. (050) 8851110

  Однокімн.кв., в елітній ново-
будові, 45/22/11 кв.м, 9/10-пов. 
цегл. буд., автономне опалення, 
утеплений мінватою, вентильо-
ваний керамогранітний фасад, 
частково вмебльована, євроре-
монт, від власника, 720000грн. 
(068) 1406344

  Однокімн.кв., м.Ківерці, 1/2-пов. 
цегл. буд., заг.пл.31.5 кв.м, авто-
номне опалення. (099) 0273543; 
(096) 4503571

  Двокімн.кв., с.Маньків Лока-
чинського р-ну, 72 кв.м, земельна 
ділянка 0.42га, 102000грн, торг. 
Можливий обмін на будь-який 
а/м. (096) 9414584

Продам. Двокімн.кв., новобу-
дова (здача будинку червень 
2015р.), утеплена, автономне 
опалення, стяжка, штукатур-
ка, засклена лоджія, сучасне 

планування, 58м, 8/9-пов., 
Луцьк, вул.Травнева. (050) 

6415645

  Трикімн.кв., в новобудові, 2/3-
пов. цегл. буд., 80 кв.м, 8000грн/
кв.м. Терміново. (066) 9472714; 
(067) 3320515

  Будинок 8 км від Луцька, шла-
ковий, 69.1 кв.м, земельна ділянка 
0.60га, є вода, газ, каналізація, 
280000грн. (050) 9913397, 
Микола

Липини, будинок, новобудова, 
120 кв.м, накриття "Катепал", 

земельна ділянка 0.08га, є 
сарай, гараж, накритя для 4-х 

а/м, мансарда 30 кв.м, бру-
ківка, огорожа, асфальт, усі 

комунікації. (050) 2111457

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

Липини, будинок новобудову, 
135 кв.м, вмебльований, зе-

мельна ділянка 0.12га, завер-
шений, всі комунікації, гараж, 

підвал, огорожа, бруківка, 
сигналізація, камін, кондиціо-

нер. (050) 2111457

  Луцьк, центр міста, 1/3 частина 
будинок, газ, світло, вода. Терміно-
во. (050) 7357200

  ЛУЦЬК, ПОБЛИЗУ ЦУКРО-
ВОГО ЗАВОДУ, БУДИНОК 4 
КІМНАТИ, 100 КВ.М, ЗЕМЕЛЬНА 
ДІЛЯНКА 0.12ГА, Є ХЛІВ, ГАРАЖ, 
ТИМЧАСІВКА, ГАЗ, КРИНИЦЯ. 
(050) 5703171

  ЛИПЛЯНИ, ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯН-
КУ 0.27ГА, ПІД ДАЧУ, СКЛАД, 
ОФІС, ФЕРМУ, МАЙСТЕРНЮ ТА 
ІН., Є ВОДА, ГАЗ, ЕЛЕКТРИКА. 
(050) 6683394

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

  Продам. Або здам кафетерій, 
м.Луцьк, 48 кв.м, можливий варі-
ант обміну. (050) 1335923; (099) 
3326213

  Продам. Гараж цегляний 
кооп."Мрія", р-н риббази, терміно-
во, ціна за домовленістю. (050) 
6664778

  Продам. Гараж гляний 
кооп."Волинь", вул.Карпенка-Ка-
рого, є підвал з 3-х кімнат, світло, 
ціна за домовленістю. Терміново, 
можлива оренда. (050) 2352564

Продам. Гаражі в кооп. 
"Центр", під буси та легкові 

а/м, є великі бокси під склад-
ські приміщення або май-

стерню. Здам в  оренду гаражі 
розм. 7х4м та гараж 100 кв.м. 
Дзвоніть домовимося! (068) 

6348048; (066) 3961884

Здам

  Візьму на підселення дівчину до 
2-х дівчат, в окрему кімнату в дво-
кімн.кв., без господарів, поблизу 
ЗОШ №5, 1000грн/місяць. (093) 
6555243

Здам. Квартиру (біля паспорт-
ного столу, вул.Кравчука,12) 

для різноманітних святку-
вань; банкетний стіл і спальні 

місця на 8 персон, оплата 
погодинна. (095) 6011915

  Здам. В оренду, на тривалий 
термін, земельний пай Локачин-
ський р-н, 4.7га, з правом подаль-
шого продажу. Можливий обмін 
на а/м. (096) 9414584

Здам. Напівпідвальне при-
міщення поблизу ТЦ "Слон", 
нове, з ремонтом, 120 кв.м, 

витяжка, автономне опален-
ня, сигналізація, 2 санвузли, 
можна під медицину, 90грн/
кв.м, торг. (097) 1611965 

Зніму

 МОЛОДА СІМ'Я ЗНІМЕ КВАР-
ТИРУ НА ТРИВАЛИЙ ТЕРМІН, 
33-Й, 40-Й КВАРТАЛ, "ТАМ 
ТАМ", БЕЗ ПОСЕРЕДНИКІВ, ПО-
РЯДНІ, ЧЕСНІ. (095) 4221026, 
РОМАН

Послуги

Здаємо на прокат костюми 
до Нового року в садочках, 

школах (українські костюми, 
всі казкові герої), на дорос-

лих Дід Мороз, Снігуронька. 
(0332) 725027; (050) 6578701

Супутникове телебачення. Про-
даж, гарантія, сервісне обслу-

говування. Послуги електрика. 
Продаж, монтаж кондиціонерів. 
(0332) 285556; (066) 1980828

Пошиття, ремонт, реставра-
ція, фарбування виробів з 
натуральної шкіри, хутра, 

дублянок, легкого жіночого 
та чоловічого одягу. Великий 

вибір італійської шкіри, хутра, 
шкірок на дублянки. (0332) 

207207; (050) 4381024

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

Перетягую, ремонтую м'які 
меблі. Роблю капітальний 
ремонт з заміною полама-

них деталей, також дрібний 
ремонт м'яких, корпусних 
меблів. Якість гарантую. 
(0332) 714412, Валерій; 

(050) 9784461 

Ремонт та продаж 
комп'ютерів та ноутбуків. 

"ProffService", Луцьк, просп.
Перемоги, 1, біля кафе 

"Любе".  (0332) 290510; (063) 
4403445; (096) 0038007 

Ремонт пральних машин-
автоматів: "Сіменс", "Бош", 

"Індезіт", "Арістон", "Кайзер", 
"Ханса", "Ардо", LG, "Самсунг", 

"Занусі", "Електролюкс", AEG та 
ін. на дому, гарантія. Продаж 
запчастин. (099) 0273489; 

(095) 3507374

Автомото

  ГБО. Встановлення газобалон-
ного обладнання на а/м та його 
ремонт. (0332) 757964; (050) 
3781081

  Трактор Т-25, ЮМЗ-6; плуги 2-, 
3-корпусні; двигун Д-21 та Д-144; 
передок до Т-40 у м.Луцьк. (050) 
1669111; (096) 1399028

  Продам. Комбайн бурякозби-
ральний "Kleine-5002", "автоматік", 
у хорошому стані. (096) 7411613

Преспідбирачі, комбайни 
зернозбиральні та ін. с/г 

техніку та запчастини. Асор-
тимент товару на сайті: www.
fermeragro.com.ua. (0332) 

767912 (Луцьк); (066) 3542104; 
(066) 5281360

  Продам. Трактор саморобний 
з плугом, ціна за домовленістю. 
(050) 1326717; (066) 7321219

  Продам. Комбайни зернозби-
ральні: "Вольво", "Клаас", "Джон 
Дір", MF та інші; прес-підбирачі; 
картоплезбиральні комбайни, на 
замовлення з-за кордону. (050) 
1849978; (098) 7421737

  Продам. Трактор Т-40АМ по за-
пчастинах; двигуни та трансмісія 
після капремонту, кабіна, пере-
дній, ведучий міст та ін. б/в до Т-40 
(066) 0278892; (096) 2928247

Будівництво

Продам. Цеглу білу та чер-
вону, щебінь, відсів, пісок, 
чорнозем, гній, земля на 
вимостку, торфокрихту, 

дрова, торфобрикет; вивіз 
будівельного сміття. Доставка 
по місту безкоштовно. (050) 

5694813; (096) 5045231 

  Продам. Відсів, щебінь різних 
фракцій, пісок дрібний та круп-
ний, цегла біла та червона, глина, 
керамзит, чорнозем, торфокрихту, 
дрова, вугілля, від 1т до 35т. Вивіз 
сміття. (050) 1566665; (067) 
3618487

 ПРОДАМ ГАЗОБЛОКИ СТО-
УНЛАЙТ (БРОВАРИ) 82 КУБА З 
ДОСТАВКОЮ. (050)1930770, 
(098)9800897

  Продам. Пісок дрібний та круп-
ний, відсів, щебінь різних фракцій, 
цегла біла та червона, глина,   
торфокрихту, керамзит, чорнозем, 
дрова, вугілля, 1т-35т. Вивіз сміття. 
(097) 4145198; (050) 6710467

 ЦЕГЛА ЧЕРВОНА ТА БІЛА, 
ПІСОК, ЩЕБІНЬ, ВІДСІВ, КЕРАМ-
ЗИТ, ТОРФОБРИКЕТ, ДРОВА, 
ТОРФОКРИХТА, ЧОРНОЗЕМ, 
СИРИЙ ЖОМ, ГРУНТ НА ВИ-
МОСТКУ. ВИВІЗ БУДІВЕЛЬНОГО 
СМІТТЯ. (095) 5355663; (097) 
7516430

  Продам. Щебінь різних фракцій, 
відсів, пісок, цеглу червону, білу; 
чорнозем, торф, жом, земля на 
вимостку. Можлива доставка. 
Послуги самоскидами, 8, 15, 30т. 
(050) 5299520

Бруківка вібропресована, 
сертифікована - виготовлен-

ня та багаторічний досвід 
професійного вкладання з 

вібротрамбовкою та "бобка-
том". Низькі ціни, доставка. 

Цемент, щебінь, відсів. (099) 
4937752; (093) 7165575

  Продам. Пісок, щебінь, цеглу, 
бутовий камінь, відсів, глину, 
цемент, чорнозем, торфокрихту, 
торфобрикет, дрова, гній, жом, 
землю на вимостку; вивіз буді-
вельного сміття. (050) 6097986; 
(098) 9125884

Робочі дні понеділок-п'ятниця, 
8.00-16.00. Вихідні субота-неділя. 
(0332) 290078; (050) 3780078; 

(098) 0800078

 ПРОДАМ. БЛОКИ З РАКУШ-
НЯКУ. ВИСОКОЇ ЯКОСТІ. МІЦНІ, 
РІВНІ, ВІДБІРНІ. ДОСТАВКА. 
(068) 1659117; (093) 2650115

  Продам. Пісок в мішках, щебінь, 
відсів, пісок, камінь різних фрак-
цій, цегла червона, біла нова та 
б/в, чорнозем, гній, дрова, жом, 
земля на вимостку. Доставка. 
Вивіз будівельного сміття.  (099) 
3374034; (096) 9943100

 ПРОДАМ. ЦЕГЛУ ЧЕРВОНУ ТА 
БІЛУ, СВАЇ, ШИФЕР, ПЕРЕМИЧ-
КИ ВСЕ Б/В. (095) 8628799; 
(096) 9595194

Кована брама від 3000грн. Кузня 
"Файна ковка". Каталог з цінами 

на сайті www.fayna-kovka.
prom.ua (050) 2962314; (097) 

6139185

  Продам. Камінь природний: річ-
ковий, піщаник, андезіт, кварцит, 
плитку, соломку, гальку, формак, 
крихту, валуни, шашку, бут, мор-
ську гальку; лаки та пропітки для 
каменю, внутрішніх та зовнішніх 
робіт; ємкості пластмасові 1т, 
1000л. (067) 7531556; (095) 
8414490

  КУПЛЮ. ПРИМІЩЕННЯ, 
БУДИНКИ, ФЕРМИ, СКЛАДИ ТА 
ІНШЕ, ПІД РОЗБІР, ПОСТІЙНО. 
(097) 1835007; (066) 9614999

  Виконую ремонтно-будівельні 
роботи: монтаж гіпсокартону, 
плитка, шпаклівка, вкладання 
блоків, цегли, бетонні роботи. 
(050) 5676596

 Мурую каміни, печі, барбекю та 
їх оздоблення. (050) 3378455; 
(096) 4750392

  Передсвятковий косметичний 
ремонт та ін. види робіт: гіпсокар-
тон, плитка, шпаклювання, шпа-
лери, ламінат, паркет, сантехніка, 
електрика та ін. (095) 9357818; 
(066) 3439386; (050) 0757527

  Послуги "бобкетом", розчищен-
ня снігових заметів та вивезення 
снігу, розгортаємо щебінь, на-
вантажуємо землю, розвантажу-
ємо цеглу, піноблоки, бруківку. 
Земельні роботи гусеничним та 
колісним "бобкетом". Послуги ева-
куатором, буром. (050) 8483994

  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

Ремонтні роботи: шпаклівка, 
штукатурка, гіпсокартон, 
плитка, ламінат, шпалери 

та ін. Досвід роботи, різний 
об'єм і складність робіт; 

ремонт "під ключ". (095) 
7293777, Олександр

 ЦИКЛЮВАННЯ, ШПАКЛЮ-
ВАННЯ, ЛАКУВАННЯ ПАРКЕТУ 
ТА ФАРБОВАНИХ ДОШОК НО-
ВИМИ БАРАБАННИМИ ТА ДИС-
КОВИМИ МАШИНАМИ. (0332) 
293990; (099) 6427274

  Виконуємо всі види ремонтно-
будівельних робіт: дахи, кладка, 
стяжка, штукатурка та ін. (095) 
0684826, Сергій; (093) 8039681

  Заміна труб, лічильників, 
унітазів, умивальників, радіаторів, 
монтаж опалення, котлів, коло-
нок, бойлерів, каналізація, тепла 
підлога, водопровід, якість вища 
за ціну. Ліц.АА №068300 24.04.04р., 
ВОДА. (0332) 231510; (050) 
9071397

Робота

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, Ольга

  Потрібен водій вантажного а/м, 
для перевезень по Україні. (099) 
2064139

  В продуктовий магазин 
м.Луцька потрібен продавець, 
вимоги: досвід роботи з ваговими 
товарами, з касовим апаратом 
та терміналом, досвід роботи (як 
продавець), в програмі 1С. (050) 
8608406

  Візьму на роботу ВОДІЯ-ДА-
ЛЕКОБІЙНИКА, кат. E. (050) 
2764534; (067) 3408169

  Візьму на роботу в офіс по-
рядну, комунікабельну людину. 
(050) 5549419

 М'ясокомбінати (різні спеці-
альності, з/п висока), овочебази, 
обрізання дерев, парники, ферми, 
с/г роботи, працівники для валки 
лісу, зварювальники, електрики 
та слюсарі, наявність закордон-
ного паспорту, візова підтримка.  
(050) 7325315; (096) 8708768

  ВІЗЬМУ НА РОБОТУ МЕНЕ-
ДЖЕРА НА ПУНКТ МАСЛОЗА-
МІНИ, ОПЛАТА 130ГРН/ДЕНЬ. 
(050) 3784312

  В автомайстерню потрібен 
слюсар для встановлення газо-
балонного обладнання на авто-
мобілі, бажано з досвідом роботи. 
(0332) 757964; (050) 3781081

  Робота в офісі декілька напрям-
ків діяльності, можлива часткова 
зайнятість та отримання офіційно-
го доходу. (067) 3601314; (050) 
9200495 

  Візьму на роботу на ринок май-
стра з ремонту електро- та бензо-
інструменту. (066) 0800444 

  ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ У 
САЛОН КРАСИ МАЙСТРА-ПЕРУ-
КАРЯ. (050) 9208000

М'ясокомбінати (різні спеці-
альності, з/п висока), овочеба-
зи, обрізання дерев, парники, 
ферми, с/г роботи, працівники 
для валки лісу, зварювальни-
ки, електрики та слюсарі, на-

явність закордонного паспор-
ту, візова підтримка.  (099) 

0000293; (067) 8100781

  Додатковий дохід для працівни-
ків освіти в інформаційній сфері. 
(066) 1959121

  Потрібні працівники в офіс, 
перспектива кар'єрного росту, 
можливість офіційного отримання 
доходу та додаткового заробітку. 
(067) 4567230; (099) 7539585

  РОБОТА ЗА КОРДОНОМ. 
РОБОЧІ ЗАПРОШЕННЯ НІ-
МЕЧЧИНА: ДОГЛЯДАЛЬНИЦІ, 
БУДІВЕЛЬНИКИ; ПОЛЬЩА: ЗВА-
РЮВАЛЬНИКИ, ВОДІЇ-ДАЛЕ-
КОБІЙНИКИ, БУДІВЕЛЬНИКИ, 
ОПІКУНКИ, С/Г РОБОТИ. ЛІЦ.
АВ 585191, 10.07.12Р., МСПУ. 
(0332) 723738 (ЛУЦЬК); (099) 
3469381, ЛУЦЬК, ВУЛ.КАФЕ-
ДРАЛЬНА, 25

  Робота. Фірма проводить підбір 
персоналу для роботи в офісі. 
(099) 4062118

  На роботу потрібні комуніка-
бельні працівники без вікових об-
межень. Можливий основний та 
додатковий дохід. (097) 0800551

 НА РОБОТУ НА ШВЕЙНУ ФА-
БРИКУ ПОТРІБЕН РОЗКРІЙНИК 
ТА ПРАЦІВНИК ДЛЯ НАСТИЛУ 
ТКАНИНИ. (0332) 723780; 
(066) 5286167; (097) 8940851

 Міжнародна компанія набирає 
персонал для роботи в офісі. 
(066) 2112266

Фермер

  Продам. Цуценят німецької 
вівчарки. (050) 4381896

Реалізуємо МУЧКУ висо-
кобілкову. (097) 3075038, 

Олександр

  Продам. Буряк кормовий. 
(095) 0909967

  Продам. Буряк столовий, 
морква, гречка для посіву. (096) 
7411613

  Куплю КАРТОПЛЮ.  (050) 
9816534; (099) 6429596; (068) 
8754544

  Куплю зерно гречки. (050) 
3783171

  Куплю картоплю.  (095) 
1230089; (098) 0404542

Різне

  Продам. Побутову техніку, ел/
інструмент та м'які меблі з Німеч-
чини, б/в та нові: холодильники, 
пральні машини, мікрохвильові 
печі, дивани, болгарки та ін. 
(067) 3322259; (050) 9683831

  Продам. Диван-єврокнижку, 
б/в, червоний з жовтим оздоблен-
ням, 1.9м, розкладається на 1.8м, 
2500грн. (099) 3238872

Продам. Ноутбуки, 
комп'ютери та комплектуючі 

б/в з Європи, оперативну 
пам'ять, вінчестери, про-

цесори. "ProffService", Луцьк, 
просп.Перемоги, 1, біля кафе 

"Любе".  (0332) 290510; (063) 
4403445; (096) 0038007 

  Куплю. Макулатуру, плівку, 
пластмасу. Дорого. (095) 
7719337

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 

Купуємо дорого брухт чорних 
металів. Можливий самовивіз 
та демонтаж. Будь-яка форма 
оплати. Ліц. АВ №611361 від 

17.10.2012р. МЕРТУ. ((068) 
6877712; (066) 2551771, Луцьк, 
вул.Ранкова, 1, (р-н цукрового 

заводу)
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http://www.vidomosti.info/ Магазин10 Прийом оголошень за телефоном (0332) 200-650

Прийом оголошень 
за телефоном 
(0332) 200-650

Вартість приватного оголошення 10 грн, вартість оголошення про подію 1 грн — 1 кв см

Запрошуємо всіх передплатити свої 
улюблені видання

В Україні триває передплата газет та журналів на 2015р.

До передплатних каталогів на 2015 рік внесено понад 9 тис. найменувань газет, 
журналів, книжок, навчальних посібників, словників та енциклопедій за найрізно-
манітнішими тематичними напрямками.
Для того, щоб передплачене видання доставлялося із січня 2015 року, передплата  
має бути оформлена у такі терміни:

•  на газети і журнали України  – до 20 грудня 2014 р. (включно).
•  на обласні видання - до 25 грудня  2014 р.
•  на видання, що включені до «Каталогу видань зарубіжних країн на І півріччя  

2015  року» передплата приймається з поточних місяців 2015року.
Приймання передплати здійснюється у всіх операційних залах центрів поштового 
зв’язку, у всіх відділеннях поштового зв'язку, а також безпосередньо листоноша-
ми на доставних дільницях.
Передплата на періодичні друковані видання через мережу „Укрпошта”  най-
дешевша в Україні.
Поспішайте передплатити свої улюблені видання !

Волинська дирекція УДППЗ «Укрпошта»


