
Нерухомість

Продам

 ДВОКІМН.КВ., ЛУЦЬК, ВУЛ.
АРЦЕУЛОВА. ДОРОГО. (050) 
2111457

Липини, будинок, новобудо-
ва, 120 кв.м, накриття «Кате-

пал», земельна ділянка 0.08га, 
є сарай, гараж, накриття для 

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

комунікації. (050) 2111457

  Прилуцьке, будинок новобудо-
ву, євроремонт, світло, газ, вода, 
земельна ділянка 0.18га, паркан, 
лазня, камін, сад, від власника, 
1900000грн. (050) 3782371

  Торчин, будинок цегляний, 120 
кв.м, усі вигоди, земельна ділянка 
0.12га, сад, огорожа, усі надвірні 
споруди, гараж, 2 сараї. (068) 
8488455; (066) 7451855

  ЛУЦЬК, ЧАСТИНУ БУДИНОКУ 
В ЦЕНТРІ МІСТА, РЕМОНТ, АВ-
ТОНОМНЕ ОПАЛЕННЯ, НОВИЙ 
С/В, ЛІЧИЛЬНИКИ ВОДИ, ГАЗУ, 
СВІТЛА. МОЖЛИВІСТЬ ДО-
БУДОВИ. (066) 6184057; (093) 
7538744

  Ільпибоки 2км від смт.Демидів-
ка, будинок житловий, земельна 
ділянка 1га, газ, світло, свердло-
вина, поряд є ставок, недорого. 
Від власника. (097) 6290065; 
(050) 2141844

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

  ГОСПОДАРСТВО С.ПОЖАРКИ 
РОЖИЩЕНСЬКОГО Р-НУ, 25КМ 
ВІД ЛУЦЬКА: БУДИНОК, ХЛІВ, 
ЛЬОХ. (067) 4957581; (099) 
6454264

  Острожець, будинок цегляний, 
в центрі села, 20км від Луцька, 
земельна ділянка 0.12га, літня 
кухня, хлів, гараж, льох, газ, вода, 
3 фази, телефон. (096) 2120341; 
(066) 7345978

  Луцьк, поблизу цукрового за-
воду, будинок 4 кімнати, 100 кв.м, 
земельна ділянка 0.12га, є хлів, 
гараж, тимчасівка, газ, криниця. 
(050) 5703171

  ЛУЦЬК, ЧАСТИНУ БУДИНКУ, 
Р-Н ЛЬВІВСЬКОЇ (ВУЛ.ЧЕКАЛІ-
НА), ЗАГ.ПЛ.43 КВ.М, 2 КІМНА-
ТИ, С/В РОЗДІЛЬНИЙ, ГАРАЖ 
7.5Х4.5М, ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА 
0.03ГА. (050) 5877577

  Богушівка, земельну ділянку 
0.30га, є ставок, огороджена, 
літній будинок, вода, газ, поблизу 
річка, ліс. (066) 7451855; (068) 
8488455

  Дачний масив Діброва, будинок 
двоповерховий, цегляний, є газ, 
свердловина, каналізація, 3 фази, 
земельна ділянка 0.06га. (095) 
1450042

  Смт.Мар’янівка Горохівського 
р-ну будинок, терміново, не-
дорого. (095) 7414614; (096) 
3620866

  Ягодин, Любомльського р-ну, 
земельну ділянку 0.25га, під за-
будову, усі документи, прикор-
донна зона (власнику безвізо-
вий в’їзд в Польщу), недорого. 
(093) 4350776

Продам. Голишів Луцького 
р-ну, приватизовану земель-
ну ділянку 0.20га, під забудо-
ву, вода, електрика, газ, ціна 
договірна. (095) 8989000

Боратин Луцького р-ну, при-
ватизовану земельну ділянка 
0.12га, під забудову. Ціна до-

говірна. (095) 8989000

  Продам. Луцьк, земельні ді-
лянки 0.06 та 0.08га. Недорого. 
(067) 5800169; (050) 2677929

Продається приміщення ма-
газину 164.0 кв.м, м.Ківерці. 

(095) 8989000

Здам

  Візьму на квартиру двох 
студентів або студенток. (066) 
8560987

  Здам. Двокімн.кв., на тривалий 
термін, мебльовану, 33-й квартал, 
ціна за домовленістю. (095) 
8764709

Здам в оренду однокімн.
кв., новобудова, автономне 
опалення, євроремонт, усі 
зручності. (095) 5568550

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

  Здам. Офісне приміщення в 
центрі міста, 50 кв.м. (067) 
5800169

ОРЕНДА ПОБЛИЗУ МРЕВ 
офісних, торгових примі-

щень. (0332) 773700; (095) 
8989000

Здам в оренду трикімн.кв., 
новобудова, автономне опа-
лення, євроремонт, підігрів 

підлоги, усі зручності. (095) 
5568550

Послуги

  Безкоштовні юридичні кон-
сультації у справах: сімейних, 
спадкових, адміністративних та 
ін. Всі види юридичних послуг. 
(063) 5457046

(0332) 297371; (099) 2054070 

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

дублянок, легкого жіночого та 
чоловічого одягу. Великий ви-

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

207207; (050) 4381024

Виготовляємо: дачні будинки, 
каркасні бані, кіоски, павільйо-
ни, контейнери, битовки, буд. 
вагончики, гаражі, блок-пости 

та ін. металоконструкції. Якісно, 
надійно, вчасно!!! (095) 

7699473; (098) 9071417

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

  Пасажирські перевезення 
автомобілем «Фолькваген-Т4», по 
Україні та за кордоном, 7 місць. 
Ліц. АЕ №572365 від 24.12.2014р. 
ДІУБННТ. (050) 3783675

Усунення засмічень, видалення 
жиру, бруду та нальоту. Гарантія 

якості. (050) 7360805; (096) 
4996132

Автомото

  Продам. Сівалку «Fiona», 3м, у 
хорошому стані, ціна за домов-
леністю. (067) 1259806; (050) 
7145134

  Продам. Трактор Т-25, ЮМЗ-6; 
плуги 2-, 3-корпусні; передня 
частина до Т-40 у м.Луцьк. (050) 
1669111; (096) 1399028

  Комбайни зернозбиральні: 
«Вольво», «Клаас», «Джон Дір», MF 
та інші; прес-підбирачі; карто-
плезбиральні комбайни, на за-
мовлення з-за кордону, доставка 
по Україні. (050) 1849978; (098) 
7421737

 ПРОДАМ. ЗАПЧАСТИНИ ДО 
ПРЕС-ПІДБИРАЧІВ ТА ІНШОЇ  
С/Г ТЕХНІКИ, НОВІ ТА Б/В. 
(096) 6196407

Будівництво

Бруківка вібропресована, 
сертифікована - виготовлення 
та багаторічний досвід профе-

сійного вкладання з вібро-
трамбовкою та «бобкатом». 

Низькі ціни, доставка. Це-
мент, щебінь, відсів. (099) 

4937752; (093) 7165575

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

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

Бочки пластмасові 200л; 
«куби» 1000л. Плівка теплич-

на 4-сезонна польського 
виробництва, шир.6, 8, 

12м. (050) 6709075; (097) 
4824071, Луцьк, вул.Горо-

децька, 17

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

  Зруб дерев’яний з оцилін-
дрованого бруса, діам.20см, 
розм.6х8.5м, 30000грн та гараж 
розм.3.5х4, 10000грн, торг. 
(099) 7082353

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

  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. БЛОК-ХАУС, 
ВАГОНКА, ФАЛЬШ-БРУС, ДО-
ШКА ДЛЯ ПІДЛОГИ. ЗАВЖДИ В 
НАЯВНОСТІ. (095) 7699473; 
(098) 9071417

 ПРОДАМ. МЕТАЛОЧЕРЕПИ-
ЦЮ, ПРОФНАСТИЛ, «RUUKKI 
FINNERA», «SYPER KATEPAL», 
ПОВНА КОМПЛЕКТАЦІЯ ДАХУ. 
ЗАМІРИ ТА ДОСТАВКА.  (096) 
7458757

 ПРОДАМ. ЦЕГЛУ БІЛУ, ЧЕР-
ВОНУ, ВІДСІВ, ПІСОК, КЕРАМ-
ЗИТ, ЩЕБІНЬ, ЧОРНОЗЕМ, 
ТОРФОКРИХТА, ГРУНТ НА ВИ-
МОСТКУ, ДРОВА, ТОРФОБРИ-
КЕТ. ДОСТАВКА ПО МІСТУ БЕЗ-
КОШТОВНА, ВИВІЗ БУДСМІТТЯ.  
(066) 7100861; (063) 6151146

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

  Утеплення будинків, складів, 
гаражів, перекриттів рідким кар-
бамідним пінопластом (методом 
заливання в пустоти) (067) 
3326421; (050) 2742458

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

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

  Клеїмо шпалери, фотошпале-
ри, будь-якої складності. (099) 
2347817; (096) 7539674

  Циклюю паркет та дошку, від 
мережі 220В, шпаклюю, лакую, 
вкладаю. Швидко, якісно, недоро-
го. (0332) 789664; (099) 3259560 

  Послуги сантехніка.  (050) 
8329361

  Циклювання, (шліфування) 
підлоги, плоскошліфувальною та 
барабанною машинами, вкладан-
ня паркету, дошки, ламінату; ла-
кування та шпаклювання. (066) 
1668415; (097) 6787166

  Клею шпалери від 10грн/
кв.м, вкладаю ламінат від 20грн/
кв.м, роботи з гіпсокартонними 
конструкціями від 40грн/кв.м та 
ін. (095) 7416208

  Виконуємо всі види ремонтно-
будівельних робіт: шпаклювання, 
вкладання плитки, ламінату, 
послуги електрика, сантехніка, 
фундаменти, дахи, огорожі всіх 
видів, бетонні сходи, утеплення 
фасадів та ін. внутрішні роботи. 
(099) 3355066; (067) 2899960 

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

  Потрібні: аніматор в дитячу 
кімнату (кафе), адміністратори 
залу, офіціанти, кухарі, бармени, 
помічники барменів. піцмайстри, 
суші-майстри, кухарі-кондитери, 
прибиральниці-посудомийниці; 
водій з власним а/м. (099) 
7522226; (099) 5055556; (095) 
6551001

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

  РОБОТА ЗА КОРДОНОМ. РО-
БОЧІ ЗАПРОШЕННЯ НІМЕЧЧИ-
НА, АНГЛІЯ: 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

  В кафетерій потрібні бухгалтер 
та бармен. (099) 6373869

Потрібен техпрацівник по 
обслуговуванню прилеглої 

території торгового комплек-
су. (066) 0289175

  Найму майстра по складанню 
корпусних меблів, досвід роботи. 
(050) 7794910

  Потрібен грумер (майстер для 
стрижки собак) або людина яка 
хотіла б навчитися цій професії. 
(050) 8791648

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

  Потрібні працівники в офіс, 
перспектива кар’єрного росту, 
можливість офіційного отри-
мання доходу та додаткового 
заробітку. (067) 4567230; (099) 
7539585

  Терміново потрібен бармен, з 
досвідом роботи. (099) 1815795  

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

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

  Візьму на роботу робітників 
будівельних спеціальностей, 
інженерів, будівельників, офіцій-
не працевлаштування. (067) 
5800169; (067) 9259159

  Запрошуємо на роботу офіс-
менеджерів на додатковий або 
основний дохід, можна без до-
свіду роботи. Вимоги: активність, 
логічне мислення, вміння працю-
вати на результат, ініціативність. 
(050) 5934165; (093) 2235612

 ОХОРОННА ФІРМА «АРСЕ-
НАЛ» ВІЗЬМЕ НА РОБОТУ ОПЕ-
РАТОРІВ НА ПУЛЬТ ЦЕНТРАЛІ-
ЗОВАНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ 
ТА ОХОРОННИКІВ-КІНОЛОГІВ 
(РОБОТА З СОБАКАМИ).  
(0332) 789336

ТУРИСТИЧНЕ АГЕНТСТВО 
запрошує на роботу провід-
ного менеджера з туризму. 
Досвід роботи, знання ан-

глійської мови. Перспектива 
кар’єрного росту. (0332) 

773700; (095) 8989000

 ШУКАЮ будь-яку роботу, 61 рік, 
вища освіта, економіст-управ-
лінець, відповідальна людина. 
(097) 2818093

Фермер

  Продам. Кормовий буряк та 
квасолю. (095) 0909967

 ПРОДАМ. ДРОВА (ДУБ, ЯСЕН, 
ГРАБ). (099) 9124142; (096) 
7665952

  Продам. Терміново б/в, у 
хорошому стані, недорого: стінку 
«Волинь», колір дуб; м’яку части-
ну: диван, 2 крісла, 2 пуфи; крісло, 
стіл письмовий на 4 шухляди, стіл 
журнальний. (098) 6010370; 
(050) 5420722

  Продам. Меблі в зал, спальню, 
кухню; холодильник, телевізор, 
пральну машину, все б/в. (066) 
7037555

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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Прийом оголошень 
за телефоном 
(0332) 200-650

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

Читай оперативні 
новини на сайті
vidomosti.info

Доставка рекламної та/або інформаційної продукції
Волинська дирекція УДППЗ «Укрпошта» пропонує представникам 
торгових супермаркетів, банківських установ, рекламних та страхових 
агенцій, приватним підприємцям, тощо скористатися зручним способом 
безадресної доставки рекламної та/або інформаційної продукції по 
області, а видавцям (представникам редакцій газет та журналів) – шляхом 
вкладення реклами у власні видання.
Окрім традиційного способу безадресної доставки рекламних матеріалів 
по Волинській області до абонентських поштових скриньок, Укрпошта 
пропонує через операційні вікна поштових відділень поширити значний 
обсяг вашої інформації та допомогти вам залучити широке коло клієнтів.
Шановні рекламодавці! Скористайтеся перевагами Укрпошти в сфері 
безадресної доставки рекламних матеріалів: розгалуженою поштовою 
мережею, яка охоплює всі населені пункти, вигідними тарифами та 
традиційною довірою споживачів до національного поштового оператора. 
Переконані, вони стануть запорукою успіху вашої рекламної кампанії! 
За наданням інформації звертатись у відділ організації роздрібної мережі 
за адресою: м. Луцьк, вул. Кривий Вал,19 або телефонувати 72-54-09.

До уваги споживачів!
У будь-якому відділенні поштового зв’язку жителі та гості Волинської 
області мають змогу купити квитки на потяг, автобус або літак
Для цього необхідно повідомити працівнику поштового зв’язку дату 
поїздки, що планується, пункт відправлення та прибуття. У свою чергу 
працівник надає пасажиру відомості про можливі варіанти перевезення 
(номери та назви рейсів, час відправлення та прибуття, вартість квитка, 
кількість вільних місць тощо).
Відтепер, після визначення пасажиром варіанта маршруту й оплати 
поїздки працівник видає споживачеві електронний посадочний документ 
з унікальним кодом (QR код) та номером електронного посадочного 
документу, який дозволяє здійснювати посадку пасажира у вагон потягу, 
на борт літака без попереднього обміну його в касі залізничного вокзалу, 
аеропорту. 
Запрошуємо скористатися нашими послугами!

Волинська дирекція УДППЗ «Укрпошта»


