
Нерухомість

Продам

 ОДНОКІМН.КВ., ПРОСП.ВОЛІ, 
31 КВ.М, ПОБЛИЗУ ОБЛАСНОЇ 
АДМІНІСТРАЦІЇ, 2/4-ПОВ. ЦЕГЛ. 
БУД., Є ПІДВАЛ, ІНТЕРНЕТ, КА-
БЕЛЬНЕ TV, ТЕЛЕФОН, КОД НА 
ПІД’ЇЗДІ.  (097) 5529555

  Однокімн.кв., р-н Київського 
майдану, 2/2-пов. цегл. буд., 
35/18/10.1 кв.м, автономне опа-
лення, в дворі цегляний гараж, ді-
лянка для городу, є підвал. (050) 
4380485; (063) 8014360

  Двокімн.кв., в гуртожитку, термі-
ново, вул.Ковельська, 1. (066) 
1433506

  ТРИКІМН.КВ., ВУЛ.ГОРДІЮК, 
3/5-ПОВ. ЦЕГЛ. БУД., 63 КВ.М, 
Є КЛАДОВА З КУХНІ, БОЙЛЕР, 
2 БАЛКОНИ, ВЛАСНА КОТЕЛЬ-
НЯ В БУДИНКУ, ПОРЯД ПАРК, 
СТАДІОН, ЗУПИНКА. (050) 
4382770, ВЛАСНИК 

  Обміняю. Трикімн.кв., 63 кв.м, 
в центрі м.Тернопіль + в дворі 
цегляний гараж на трикімн.кв. 
у Луцьку. (0332) 727983; (050) 
4381907  

  Трикімн.кв., пр. Перемоги (при-
вокзальний р-н), 1/4-пов. цегл. 
буд., 52.7кв.м. (066) 1857064

  Трикімн.кв., поблизу обласної 
лікарні,  4/5-пов. цегл. буд., з 
ремонтом, вмебльована, 52 кв.м, 
замінені вікна, двері. Недорого. 
Власник. (050) 9991863; (095) 
1262675; (0332) 280714

  Продам. Або обміняю Боратин, 
земельну ділянку 0.24га, 0.12га, 
приватизовану, під житлову забу-
дову, зручний доїзд, комунікації, є 
сусіди.  (099) 7777718, Власник

  Боратин, 2км від Луцька.
Новий сучасний завершений 
цегляний півтораповерховий 
п’ятикімнатний будинок, площею 
130/100/24, є камін-грубка, 
електроопалення, газ на вулиці, 
централізоване водопостачання, 
Інтернет, асфальтований доїзд. 
(050) 3785562

  Кременець, вул.Хмельова, 6, бу-
динок цегляний, земельна ділянка 
0.30га, поблизу траси Ковель-
Луцьк, є літня кухня, сарай, хлів, 
льох, криниця, ціна за домовле-
ністю. (098) 6446653

  РОВАНЦІ, БУДИНОК НЕЗА-
ВЕРШЕНИЙ (Є МАТЕРІАЛИ НА 
ПЕРЕКРИТТЯ), ЗЕМЕЛЬНА ДІ-
ЛЯНКА 0.12ГА. НЕДОРОГО ВІД 
ВЛАСНИКА. (067) 3847774; 
(066) 5675505

  Воротнів, земельну ділянку 
0.24га, під забудову, ціна за до-
мовленістю. Терміново. (095) 
5599910 

  Богушівка Луцького р-ну, 
земельну ділянку 0.12га, під за-
будову, по сусідству є світло, вода, 
асфальтований доїз, поруч ліс. 
(050) 7683233

  Вітоніж, Рожищенського р-н, бу-
динок, всі господарські споруди, 
земельна ділянка 0.50га. (050) 
6447495, Тетяна

  Продам. Смт.Дубище, неза-
вершений будинок, півторапо-
верховий, ціна за домовленістю. 
Терміново. (066) 1433506

  2КМ ВІД ЛУЦЬКА, ЛИПЛЯНИ, 
ВУЛ.САНАТОРНА 62, БУДИНОК, 
ТРИ КІМНАТИ, ГАЗ, СВІТЛО 
380В.  (050) 2810682; (098) 
2678020

  Липини, будинок одноповер-
ховий, є надвірні споруди, два 
гаражі, літня кухня, двір, бруківка. 
(050) 2344765

Здам

  Здам кімнату для хлопців у 
власному будинку зі зручностями, 
Луцьк, р-н Київського майдану. 
(050) 8689248; (098) 5152496

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

Послуги

  Вантажні перевезення по 
місту, області, Україні: фури, рефи, 
ізотерми, евакуатор, зерновози, 
кран-маніпулятор. Домашні, дачні, 
складські, офісні переїзди. (050) 
6430345; (096) 3469651

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

  Вантажні перевезення а/м 
«Івеко». (066) 9694611; (098) 
5538103 

Виготовлення м’яких меблів: 
куточки в зал та на кухню, 

канап, ліжок, за розмірами 
замовника. виїзд на заміри 
безкоштовний. www.mebli-
lutsk.io.ua  ((098) 0537895; 

(050) 6815777, Луцьк, ринок 
«Завокзальний», павільйон 
№26; ТЦ «Буратіно», 2-й по-

верх «Світ диванів»

  Послуги весільного кортежу 
«Міцубісі-Паджеро», вагон, білий 
колір, шкіряний салон, великий 
люк. (050) 8483994

Усунення засмічень, видалення 
жиру, бруду та нальоту. Гарантія 

якості. (050) 7360805; (096) 
4996132

Автомото

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

  Продам. Сівалку «Fiona» 2.5м, 
у відмінному стані, ціна за до-
мовленістю. (067) 1259806; (050) 
7145134

  Продам. Косарки роторні, 
кінні, грабарки, борони, копачки, 
культиватори, плуги, сівалки, об-
прискувачі, саджалки, тюкувальну 
преси. Комбайни картоплез-
биральні «Анна», «Болько», 
«Карлик», «Грімме» та ін.  (050) 
2305189; (098) 0841006

  Продам. Трактор МТЗ-82 1989р., 
мала кабіна, Польща, комбайн 
СК-5 «Нива», 2001р. Продам вузь-
ку камеру до тракторів МТЗ-80, 
ЮМЗ, Т-40, запчастини до ЮМЗ, 
МТЗ та ін. (098) 5169673 

  Продам. Мерседес-508 1980р.; 
Мерседес-207 1989р. (099) 
0472799

Трактори Т-25, комбайни, 
сівалки, прес-підбирачі, 

саджалки, культиватори та ін. 
техніку, нову та б/в з Поль-
щі. (067) 1253737 ; (099) 

0834091

Будівництво

Бутовий камінь, пісок, щебінь, 
відсів, цеглу червону, білу, 

чорнозем, землю на вимощу-
вання, цемент, гній; дрова, 
торфобрикет, торфокрих-
ту, можна в мішках. Вивіз 

будівельного сміття. (066) 
8465604; (068) 7999678

 ПРОДАМ. КАМІНЬ ПРИРОД-
НИЙ: РІЧКОВИЙ, ПІЩАНИК, 
АНДЕЗІТ, КВАРЦИТ, ПЛИТКУ, 
СОЛОМКУ, ГАЛЬКУ, ФОРМАК, 
КРИХТУ, ВАЛУНИ, ШАШКУ, БУТ, 
МОРСЬКУ ГАЛЬКУ; ЛАКИ ТА 
ПРОПІТКИ ДЛЯ КАМЕНЮ, ВНУ-
ТРІШНІХ ТА ЗОВНІШНІХ РОБІТ.  
(067) 7531556; (095) 8414490

Свердловини, міні-башти, 
глибинні помпи «під ключ». 

Бочки пластмасові 220л; 
«куби» 1000л. Плівка теплична 
4-сезонна польського вироб-
ництва, шир.6, 8, 12м. (050) 

6709075; (097) 4824071

  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. 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

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. Камінь бутовий, цеглу, 
піноблоки, клей, цемент, щебінь 
різних фракцій, відсів, пісок, торф, 
чорнозем, землю на вимощуван-
ня. (096) 4296975; (050) 5299520

  Продам. Вапно, пісок, щебінь 
різних фракцій, цеглу червону, 
білу, відсів, чорнозем, глину,  
землю на вимостку, торфокрихту, 
з доставкою, дрова, гній. Вивіз 
будівельного сміття, м.Луцьк. 
(050) 5396261

Продам. Вагонку, дошку 
для підлоги, фальш-брус, 

блок-хаус, монтажну рейку. 
Доставка. (066) 1922029; 

(067) 2740222

  Продам. Двері соснові, між-
кімнатні, з ручками та дверною 
коробкою, розм. 70.5х203см та 
75х206см. (095) 6020125

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

  Продам. Сухий брус (балки) для 
перекриття у відмінному стані, 
11шт., (залишились після будівни-
цтва, 6шт. по 6м; 5шт. по 5.5м, шир. 
14см, вис.18см), м.Луцьк, ціна за 
домовленістю. Терміново. (050) 
3781877, Галина

 ПРОДАМ. ЦЕГЛУ БІЛУ, ЧЕРВО-
НУ, ВІДСІВ, ПІСОК, КЕРАМЗИТ, 
ЩЕБІНЬ, ЧОРНОЗЕМ, ТОРФО-
КРИХТА, ГРУНТ НА ВИМОСТКУ, 
ДРОВА, ТОРФОБРИКЕТ. ДО-
СТАВКА ПО МІСТУ БЕЗКОШТОВ-
НА, ВИВІЗ БУДСМІТТЯ.  (066) 
7100861; (063) 6151146

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

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

 ПРОДАМ. ДРОВА ТВЕРДОЇ 
ПОРОДИ, ТОРФОБРИКЕТ, ТОР-
ФОКРИХТУ, ЧОРНОЗЕМ, ЗЕМ-
ЛЮ НА ВИМОСТКУ, ГНІЙ, ПІСОК, 
ЩЕБІНЬ. (095) 5355663; (097) 
7516430

  Продам. Пісок, щебінь, бутовий 
камінь, відсів, цеглу червону, білу, 
чорнозем, землю на вимощуван-
ня, цемент, гній; дрова, торфобри-
кет, торфокрихту, можна в мішках. 
Вивіз будівельного сміття. (066) 
8465604; (068) 7999678

  Продам. Металочерепицю, 
металопрофіль, від виробника, 
повна комплектація даху, низькі 
ціни. Заміри, кошторис, доставка 
безкоштовна. (050) 7015157; 
(068) 0274679

БЛОКИ БУДІВЕЛЬНІ (стінові, 
для огорожі, перестінні, «рва-
ний камінь»), блок цокольний, 

цеглу «рваний камінь», бру-
ківку, залізобетонні огорожі, 
бетонні каналізаційні люки, 

сходи та інші бетонні вироби. 
Постійно куплю піддони, 

80х120см. (0332) 290078 
(Луцьк); (050) 3780078; (098) 

0800078

Будівництво будинків. Ремонт 
та реконструкція: внутрішні 

роботи, утеплення, лицюван-
ня плиткою, малярні, сантех-
нічні, штукатурні роботи. Ліц. 

АВ№343711, ДАБІУ. (066) 
2222313

  Внутрішні та зовнішні роботи, 
роботи з натуральним каменем, 
художній розпис, планування, 
утеплення будинків. Кваліфікація 
та досвід роботи понад 10 років 
в Італії. (050) 2229650; (095) 
9387424

  Свердловини на воду. Об-
слуговування. Приямки, насоси, 
вода «під ключ». Якість гарантую. 
(095) 5755705

  Внутрішні та зовнішні роботи, 
роботи з натуральним каменем, 
художній розпис, планування, 
утеплення будинків. Кваліфікація 
та досвід роботи понад 10 років 
в Італії. (050) 2229650; (095) 
9387424

Робота

  Потрібен на роботу водій-ван-
тажник. (050) 7075157; (050) 
1065649

  ЗАПРОШУЄМО СТУДЕНТІВ ТА 
ВИПУСКНИКІВ РОБОТА ПРОМО-
УТЕРАМИ НА ЛІТНІЙ ПЕРІОД, 
З/П ПОТИЖНЕВО, ВІД 500 ДО 
1000ГРН. (066) 4946855; (098) 
7488945

  Збір полуниці, черешні, вишні, 
малини, с/г роботи. З/п висока, 
наявність закордонного паспорту, 
візова підтримка. (066) 0321909; 
(093) 8317549

  РОБОТА ЗА КОРДОНОМ. 
РОБОЧІ ЗАПРОШЕННЯ НІ-
МЕЧЧИНА: ДОГЛЯДАЛЬНИЦІ, 
БУДІВЕЛЬНИКИ; ПОЛЬЩА: 
ЗВАРЮВАЛЬНИКИ, ВОДІЇ-ДА-
ЛЕКОБІЙНИКИ, БУДІВЕЛЬНИ-
КИ, ОПІКУНКИ, С/Г РОБОТИ ТА 
ІН. ЛІЦ.АВ 585191, 10.07.12Р., 
МСПУ. ((0332) 723738 (ЛУЦЬК); 
(099) 6142874; (097) 4453925, 
ЛУЦЬК, ВУЛ.КАФЕДРАЛЬНА, 25

  Робота: збір полуниці, черешні, 
вишні, малини, с/г роботи, 
м’ясокомбінати (різні спеціаль-
ності, з/п висока), водії кат.С. Е, 
будівельники різних спеціальнос-
тей, наявність закордонного пас-
порту, візова підтримка.  (050) 
7325315; (096) 8708768

Охоронна фірма візьме на 
роботу охоронників. Відпо-
відальність, вчасна оплата 

праці. (0332) 787966; (067) 
3618859; (067) 3614727

  Потрібен на роботу кондитер-
технолог (практик), з/п за домов-
леністю. (093) 8124356, Вадим 
Юрійович; (097) 6715078

Візьму на роботу муляра, 
покрівельника, підсобни-
ка. (066) 2222313; (063) 

5838144

 НА РОБОТУ ПОТРІБЕН ТОРГО-
ВИЙ ПРЕДСТАВНИК, БЕЗ ДОСВІ-
ДУ РОБОТИ. (066) 4946855; 
(098) 7488945

  Запрошуємо на роботу: кухаря, 
мийника посуду та технічного 
працівника, стабільна заробітна 
плата, Луцьк, вул.Бойка, 2. (050) 
1002751

Підприємству потрібні на ро-
боту працівники: вантажники, 
пекарі, дільники, формуваль-

ниці, водії з власним авто 
на розвозку хліба. (0332) 

230214; (093) 4345553

  Потрібен водій кат.С, по Україні, 
з досвідом керування від 3-х 
років, на вантажний а/м, з/п за до-
мовленістю. (095) 4221026

 ПОТРІБЕН ВОДІЙ-ВАНТАЖ-
НИК, З ДІЮЧОЮ ШЕНГЕНВІ-
ЗОЮ, ДЛЯ ПОЇЗДОК ЗА КОРДОН 
А/М ЗАГАЛЬНОЮ МАСОЮ 10Т. 
(099) 2777200

Потрібен продавець у про-
дуктовий магазин, робота по 

тижнях, м.Луцьк, 2500грн/
місяць. (050) 6635653

  Візьму на роботу водіїв кат.С з 
досвідом, тракториста-екскава-
торника, токаря, сторожів. (050) 
5863682

Візьму на постійну або тим-
часову роботу ШВАЧКУ з до-
свідом роботи на промисло-

вому швейному підприємстві 
у м.Луцьк. (0332) 728261, 

9.00-17.00; (050) 5395421

  ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ У 
САЛОН КРАСИ МАЙСТРА-ПЕРУ-
КАРЯ ТА МАЙСТРА МАНІКЮРУ 
ПЕДИКЮРУ (050) 9208000

  Потрібен на роботу пекар та 
продавець. (099) 3001511; (096) 
7411295

 ПОТРІБЕН НА РОБОТУ КУХАР, 
ПОМІЧНИК КУХАРЯ, М.ЛУЦЬК. 
(0332) 266245; 767497

  Потрібні працівники на камене-
обробний завод: різальники та 
шліфувальники по каменю, з/п 
висока. (067) 5001381; (066) 
8880442

 ПОТРІБЕН СЕКРЕТАР, МОЖНА 
БЕЗ ДОСВІДУ РОБОТИ.  (066) 
4946855; (098) 7488945

  Потрібен бармен, офіціант, ман-
гальник у кафе. (099) 0826487

  Торгове підприємство візьме 
на постійну роботу експедитора. 
(0332) 234474; (099) 4803923, 
Оксана

  В КОВБАСНИЙ ЦЕХ ПОТРІБНІ: 
ТОРГОВІ АГЕНТИ, ПРИБИРАЛЬ-
НИЦІ, ОПЕРАТОРИ ТЕРМІЧ-
НОЇ ОБРОБКИ КОВБАСНИХ 
ВИРОБІВ, ФОРМУВАЛЬНИКИ 
КОВБАСНИХ ВИРОБІВ, ФАР-
ШЕСКЛАДАЧ, ГОЛОВНИЙ БУХ-
ГАЛТЕР, МАЙСТЕР КОВБАСНИХ 
ВИРОБІВ. (0332) 719069

Фермер

  Продам. Насіння люцерни. 
(067) 3326244

  Продам. Гуску з гусенятами. 
(0332) 249585; (099) 7109377

  Продам. Прихожу, світлого 
кольору, довж 1.40м, недорого;  та 
кухню 100х60см. (095) 6020125

 ПРОДАМ. КОТЛИ НА ТВЕРДЕ 
ПАЛИВО (ТОРФОБРИКЕТ, 
ДРОВА, ЩЕПА ІН.) З ВЕНТИЛЯ-
ТОРОМ ПІДДУВУ (НІМЕЧЧИНА) 
ТА ЕЛЕКТРОННОЮ АВТОМА-
ТИКОЮ (ПОЛЬЩА) 15-200КВТ 
ТА БАННІ ПЕЧІ, МОЖЛИВЕ 
ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ 
ЗАМОВЛЕНЬ. (03379) 40218; 
(098) 6831146; (067) 7011731

  Продам. Рушницю мисливську 
ТОЗ-63, 16-го калібру, курковка, 
горизонталка, ціна за домовле-
ністю. Дозвл. №30, 1.02.1982р., 
Луцьким райвідділом внутрішніх 
справ.  (050) 1363234, 18.00-
22.00 

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

  Дорого купуємо вторсировину 
(макулатура, стрейч-плівка, плівка 
ВТ, пластмаса). (0332) 285361; 
(063) 5993185; (095) 0377091  

Купуємо стружку кольорових ме-
талів: мідь, алюміній, бронзу, ла-
тунь, 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 

Ліц. АВ №611361 від 17.10.12р.; 
АЕ271098 від 19.06.13р., МЕРТУ.  
(096) 9551174; (095) 5163979, 

Луцьк, вул.Індустріальна, 12-б та 
представництва по області

Можливий самовивіз. 
АЕ№271264 28.10.2013р. МЕРТУ. 

(095) 5106889

Відомості.інфо
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http://www.vidomosti.info/ Магазин6 Прийом оголошень за телефоном (0332) 200-650

Вартість приватного оголошення 10 грн, 
вартість оголошення 

про подію 1 грн — 1 кв см

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


