
Нерухомість

Продам

  Однокімн.кв., м.Ківерці, вул.Залізнич-
на, заг.пл.21 кв.м. (050) 8851110

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

  Продам. Однокімн.кв. новобудова,  
вул.Травнева, поблизу Миколаївської 
церкви, заг.пл. 39 кв.м, 6/9-пов., зручне 
транспортне сполучення, автоном-
не опалення, лічильники: вода, газ; 
засклена лоджія, будинок цегляний, 
утеплений, високі стелі, металеві вхідні 
двері, стяжка, штукатурка, здача чер-
вень 2015р. Забудовник «Житлобуд-2». 
(050) 6415645

  Однокімн.кв., заг.пл.36 кв.м, вул.Гула-
ка-Артемовського, 1, 4/5-пов. цегл. буд., 
хороший ремонт, ціна за домовленістю. 
(066) 3542104; (066) 5582825

  Однокімн.кв., малосімейку, 5/5-пов. 
цегл. буд., вул.Щусєва, р-н ЗОШ №17, ціна 
за домовленістю. (050) 7623874

  Продам. Двокімн.кв., в центрі міста, 
просп.Волі, 8а, 43.5 кв.м, 2/5-пов. цегл. 
буд., кімнати роздільні, вікна виходять 
на південну строну в бік парку Лесі 
Українки, ціна за домовленістю. (050) 
9010877; (068) 5522362

  Двокімн.кв., вул.Лесі Українки, 1/2-
пов. цегл. буд., 38 кв.м, вис. стелі 3.5м, 
автономне опалення, ремонт. (0332) 
712099; (067) 3321386

  Трикімн.кв., в центрі міста, вул.Ваві-
лова, 66/39/8 кв.м, цегляний будинок, 
домофон, бойлер, лічильники, балкон 
металопластиковий, лоджія, метало-
пластикові вікна. (095) 7476930; (068) 
5741432

  Трикімн.кв., 45 кв.м, р-н авіазаводу, 
євроремонт, будинку до 30-ти років, 
автономне опалення, сарай з підвалом, 
кладова, місце під гараж, грядка, термі-
ново, недорого. (066) 6756710; (095) 
6721198

  Трикімн.кв., вул.Ярощука, 81.3 кв.м, 
4/4-пов. цегл. буд., автономне опалення. 
(0332) 712099; (067) 3321386

  Новосілки Горохівського р-ну, будинок 
цегляний 9х11м, усі зручності, ремонт, 
меблі, побутова техніка, є газ, вода, водя-
не та пічне опалення, колонка, надвірні 
цегляні споруди, вся техніка для обробіт-
ку землі, ціна за домовленістю. (095) 
0018365; (099) 0412905; (098) 8404235

  На станції Рожище, земельну ділянку 
0.5га, є дерев’яний будинок, газ, світло, 
вода. (099) 4315606; (099) 3090018

 Масив Струмівка, дачу 0.06га, є сад, 
город, комунікації поруч, ціна за домов-
леністю. (099) 6282420

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

  Забороль, земельну ділянку під за-
будову 0.11га, біля ставка, є світло, газ. 
(095) 3467898; (097) 5004056

  Воротнів, земельну ділянку 0.24га, під 
забудову, ціна за домовленістю. Терміно-
во. (095) 5599910

  Великий Омеляник, вул.Нагірна, 21, 
земельну ділянку 0.15га для с/г робіт. 
(099) 1674534; (066) 7442208

  20км від Луцька, земельну ділянку 
під забудову 0.40га, село газифіковане, 
поряд р.Стир, ціна за домовленістю. 
(0332) 713472; (095) 8628789

 ПРОДАМ. ГАРАЖ В ЕЛІТНОМУ Р-НІ 
МІСТА ЛУЦЬКА (РАЙОН «ПОРТ СІТІ», 
ВУЛ.ЛИПИНСЬКОГО, О.ГОНЧАРА), 
ЦЕГЛА, ВИСОКИЙ, 23 КВ.М, ЯМА, 
СВІТЛО. (050) 7010097

  Будинок в смт. Дубище Рожищенсько-
го р-ну зі всіма зручностями площею 
60кв.м. Є гараж, хлів, льох, 0,15 га горо-
ду, фруктовий садок. Ціна договірна. 
(066)3490305

  Будинок в с. Борохів Ківерцівсько-
го р-ну, 10 км від м. Луцька. Площа 
100кв.м, 0,3 га землі, всі надвірні 
споруди, газ, вода, телефон. Стан 
відмінний, ремонту не потребує, не-
дорого. (097)3270741, (050)0773763, 
(063)1208910

  Недобудований будинок в центрі 
м.Луцьк, район вулиці Коперника, 
недобудовані надвірні споруди, 0,15га 
землі. (067)8723327, (095)5427795, 
(093)4455950

Здам

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

  Візьму на квартиру дівчину-студент-
ку, житловий масив Тарасово. (067) 
4982214

  Здам. Трикімн.кв., 33-й квартал, 
частково вмебльовану, 2500грн + ко-
мунплатежі, передоплата, від власника. 
(067) 2584223; (099) 4853118

Здам в оренду приміщення під 
офіс або магазин площею 100кв.м, 
просп.Соборності, 9. Сигналізація, 

ремонт. (050) 0846222

  Здам. Напівпідвальне приміщення 
поблизу ТЦ «Слон», нове, з ремонтом, 
120 кв.м, витяжка, автономне опалення, 
сигналізація, 2 санвузли, можна під 
медицину, 90грн/кв.м, торг. (097) 
1611965 

Послуги

Усунення засмічень, видалення жиру, 
бруду та нальоту. Гарантія якості. 
(050) 7360805; (096) 4996132

Ремонт пральних машин-авто-
матів: «Сіменс», «Бош», «Індезіт», 

«Арістон», «Кайзер», «Ханса», 
«Ардо», LG, «Самсунг», «Занусі», 

«Електролюкс», AEG та ін. на дому, 
гарантія. Продаж запчастин. 
(099) 0273489; (095) 3507374

  Репетиторство з англійської мови для 
молодших школярів, підготовка до шко-
ли, допомога з виконанням домашніх 
завдань. Урок 45хвилин, 40грн/урок. 
(066) 9204083, Наталія

Три в одному дачний будинок + баня 
+ альтанка. Дачні будинки, котеджі, 

магазини, супермаркети, зупинки, ан-
гари, автомийки, шиномонтаж, гаражі, 

будвагончики, бані, металоконстр., 
альтанки та ін. Розбірні, різних форм. 

Доставка та встановлення безкоштов-
но. (050) 1009091; (097) 9312504

  Ремонт побутових холодильників, 
морозильних камер, імпортних, вітчиз-
няних, заміна компресорів, термостатів, 
заправка фреоном, виклик майстра 
платний. (050) 6313413

Пошиття, ремонт, реставрація, 
фарбування виробів з натуральної 

шкіри, хутра, дублянок, легкого 
жіночого та чоловічого одягу. Ве-
ликий вибір італійської шкіри, ху-
тра, шкірок на дублянки. (0332) 

207207; (050) 4381024

Виготовляємо: дачні будинки, каркас-
ні бані, кіоски, павільйони, контейне-
ри, битовки, буд. вагончики, гаражі, 
блок-пости та ін. металоконструкції. 

Якісно, надійно, вчасно!!! (095) 
7699473; (098) 9071417

Супутникове телебачення. Продаж, 
гарантія, сервісне обслуговування. 

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

1980828

Автомото

  Продам. Мерседес-Аксор Євро-3 
+ напівпричіп «Кьогель», під TIRом, 
ходить за кордон. (066) 1159812

  Зернозбиральний комбайн «Джон 
Дір-935», свіжопригнаний з Німеччини, 
в ідеальному візуально та технічному 
стані, в комплекті ріпакова приставка, 
подрібнювач соломи. (063) 2031784

  Комбайни зернозбиральні: «Воль-
во», «Клаас», «Джон Дір», MF та інші; 
прес-підбирачі; картоплезбиральні 
комбайни, на замовлення з-за кордону, 
доставка по Україні. (050) 1849978; 
(098) 7421737

  Зернозбиральний комбайн «Massey-
Ferguson-240», від першого власника, 
ідеальний стан (як новий), подрібнювач 
соломи. (063) 2031784

Будівництво

  БЛОКИ З РАКУШНЯКУ. ВИСОКОЇ 
ЯКОСТІ. МІЦНІ, РІВНІ, ВІДБІРНІ. 
ДОСТАВКА БЕЗКОШТОВНА. (096) 
1501972; (095) 8523067

  Продам. Дошку для підлоги, вагонку 
(сосна, вільха, липа), плінтус, наличник, 
блок-хаус; бесідки, столи, лавки, пило-
матеріал обрізний, необрізний та ін. 
(050) 3786273; (050) 3785150

 ПРОДАМ. БЛОК-ХАУС, ВАГОНКА, 
ФАЛЬШ-БРУС, ДОШКА ДЛЯ ПІДЛО-
ГИ. ЗАВЖДИ В НАЯВНОСТІ. (095) 
7699473; (098) 9071417

Робочі дні понеділок-п’ятниця, 8.00-
16.00. Вихідні субота-неділя. (0332) 
290078; (050) 3780078; (098) 0800078

  Свердловини на воду, насоси, об-
слуговування. (067) 3326421; (050) 
2742458

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

 ПРОДАМ. МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЮ, 
ПРОФНАСТИЛ, «RUUKKI FINNERA», 
«SYPER KATEPAL», ПОВНА КОМПЛЕК-
ТАЦІЯ ДАХУ. ЗАМІРИ ТА ДОСТАВКА. 
(096) 7458757

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

на сайті www.fayna-kovka.prom.ua 
(050) 2962314; (097) 6139185

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

 ПРОДАМ. ЦЕГЛУ БІЛУ, ЧЕРВОНУ, 
ВІДСІВ, ПІСОК, КЕРАМЗИТ, ЩЕБІНЬ, 
ЧОРНОЗЕМ, ТОРФОКРИХТА, ГРУНТ 
НА ВИМОСТКУ, ДРОВА, ТОРФОБРИ-
КЕТ. ДОСТАВКА ПО МІСТУ БЕЗКО-
ШТОВНА, ВИВІЗ БУДСМІТТЯ. (066) 
7100861; (063) 6151146

  Продам. Відсів, щебінь різних фрак-
цій, пісок дрібний та крупний, цегла 
біла та червона, глина, керамзит, чор-
нозем, торфокрихту, 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

 МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ ТА ПРОФНАС-
ТИЛ (ПОЛЬЩА, НІМЕЧЧИНА). ВОДО-
СТІЧНІ СИСТЕМИ, КОМПЛЕКТУЮЧІ 
ДО ДАХУ. ЗАМІРИ ТА ДОСТАВКА. 
(098) 7768836; (068) 7388692

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

  Продам. Цеглу червону, шифер, до-
шки, крокви, балки, панелі ПКЖ, все б/в, 
на постійній основі. (095) 8628799; 
(096) 9595194

  Продам. Щебінь різних фракцій, від-
сів, камінь, пісок, цеглу червону, білу; 
чорнозем, торф, земля на вимостку. 
Можлива доставка. Послуги самоскида-
ми, 8, 15, 30т. (050) 5299520

Бруківка вібропресована, сер-
тифікована - виготовлення та 

багаторічний досвід професійного 
вкладання з вібротрамбовкою та 

«бобкатом». Низькі ціни, доставка. 
Цемент, щебінь, відсів. (099) 

4937752; (093) 7165575

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

 Мурую каміни, печі, барбекю, оздо-
блення. (050) 3378455; (096) 4750392

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

  Послуги електрика у квартирах, 
будинках, на дачах: заміна старої ел/
проводки, заміна та встановлення 
світильників, вимикачів, розеток та ін. 
роботи. (050) 2454323; (096) 4869454

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

масові 200л; «куби» 1000л. Плівка 
теплична 4-сезонна польського 

виробництва, шир.6, 8, 12м. ((050) 
6709075; (097) 4824071, 

Луцьк, вул.Городецька, 17

  Всі види ремонтних робіт: косме-
тичний, ремонт квартир «під ключ», 
монтаж гіпсокартону, шпаклівка, 
вкладання плитки, стяжка, настилання 
підлоги, сантехніка, електрика, та ін. 
(050) 9416985

  Свердловини на воду, вода «під 
ключ». Швидко та якісно. (096) 
3918453

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

 ЦИКЛЮВАННЯ, ШПАКЛЮВАННЯ, 
ЛАКУВАННЯ ПАРКЕТУ ТА ФАРБОВА-
НИХ ДОШОК НОВИМИ БАРАБАННИ-
МИ ТА ДИСКОВИМИ МАШИНАМИ. 
(0332) 293990; (099) 6427274

  Заміна труб, лічильників, монтаж опа-
лення, котлів, колонок, тепла підлога, 
водопровід, якість. Ліц.АА №068300, 
ВОДА. (0332) 231510; (050) 9071397

Лицювання плиткою. Якість, 
гарантія, великий досвід роботи за 

кордоном. (050) 9153347

  Утеплення будинків, складів, гаражів, 
перекриттів рідким карбамідним піно-
пластом (методом заливання в пустоти) 
(067) 3326421; (050) 2742458

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

Виконуємо всі види ремонтно-
оздоблювалих робіт: монтаж 

різних конструкцій з гіпсокартону, 
арки, штукатурка, стяжка, шпаклів-

ка, вкладання плитки, паркетної 
дошки, клеїмо шпалери, послуги 

електрика. (050) 6478945

  Нанесення внутрішніх декор-штука-
турок, підготовка і шпаклювання стін 
та стелі. Якість наша - спокій та оплата 
Ваші. (099) 7401095, Сергій

Робота

Потрібні робітники на збір по-
мідорів, огірків, грибів, парники, 

теплиці, м’ясний, рибний цех, фер-
ми, будівельники, 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-кон-
дитери, прибиральниці-посудомийниці; 
водій з власним а/м. (099) 7522226; 
(099) 5055556; (095) 6551001

  Робота в офісі декілька напрямків 
діяльності, можлива часткова зайня-
тість та отримання офіційного доходу. 
(067) 3601314; (050) 9200495 

  РОБОТА ЗА КОРДОНОМ. РОБОЧІ 
ЗАПРОШЕННЯ НІМЕЧЧИНА, АНГЛІЯ: 
ДОГЛЯДАЛЬНИЦІ, БУДІВЕЛЬНИКИ; 
ПОЛЬЩА: ЗВАРЮВАЛЬНИКИ, ВОДІЇ-
ДАЛЕКОБІЙНИКИ, БУДІВЕЛЬНИКИ, 
ОПІКУНКИ, С/Г РОБОТИ. ЛІЦ.АВ 
585191, 10.07.12Р., МСПУ. ((0332) 
723738 (ЛУЦЬК); (099) 6142874; (097) 
4453925,  ЛУЦЬК, ВУЛ.КАФЕДРАЛЬ-
НА, 25

  Потрібні на роботу в кафе р-н ринку 
«Завокзальний» кухарі, помічник куха-
ря, посудомийниця. (095) 5785390

  Запрошуємо на роботу офіс-мене-
джерів на додатковий або основний до-
хід, можна без досвіду роботи. Вимоги: 
активність, логічне мислення, вміння 
працювати на результат, ініціативність. 
(050) 5934165; (093) 2235612

  Запрошуємо на основний або до-
датковий дохід офіс-менеджерів можна 
без досвіду роботи. Вимоги: активність, 
логічне мислення, вміння працювати 
на результат, ініціативність. (095) 
5399629

  С/г роботи, м’ясокомбінати, овочеба-
зи. З/п висока, наявність закордонного 
паспорту, візова підтримка. (066) 
0321909; (093) 8317549

  Оголошується набір персоналу в 
кафе, що відкривається 20 березня. 
Вимоги: освіта за спеціальністю кухар, 
офіціант обов’язкова. (095) 1492525

  Робота. М’ясокомбінати (різні 
спеціальності, з/п висока), овочебази, 
обрізання дерев, парники, ферми, с/г 
роботи, водії кат.С. Е, будівельники, 
зварювальники, електрики та слюсарі, 
наявність закордонного паспорту, 
візова підтримка. (050) 7325315; (096) 
8708768

  Візьму на роботу продавця в продо-
вольчий магазин. (050) 5424990

  Потрібні промоутери, кур’єри 
(робота по місту). (095) 1768057; (093) 
6154809

  Потрібен торговий представник з 
досідом або без досвіду роботи. (095) 
1768121; (096) 9954899

  На роботу потрібні продавці-консуль-
танти. (095) 1768121; (096) 9954899

 ПОТРІБНІ НА РОБОТУ ШИНОМОН-
ТАЖНИКИ ВАНТАЖНИХ А/М. (050) 
1849595; (067) 9297744

Фермер

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

  Продам. Пшеницю, картоплю, чавунні 
радіатори, передній міст та роздатку 
двигуна УАЗ «таблетка» в хорошому 
стані. (068) 6265501

  Продам. Кормовий буряк. (095) 
0909967

  Продам. Кормовий буряк 3т, 1грн/кг. 
(097) 6528957, Юрій

  Куплю. Зерно пшениці, ячменю, вівса, 
кукурудзи, третикале. (067) 3320832

Різне

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

  Продам. Диван, червоний, б/в, у 
хорошому стані, 210х100см, 1300грн + 
два крісла до нього у комплекті, ціна 
за крісла за домовленістю. (095) 
4092868; (063) 1021802

  Продам. Побутову техніку, ел/інстру-
мент та м’які меблі з Німеччини, б/в та 
нові: холодильники, пральні машини, 
мікрохвильові печі, дивани, болгарки, 
газові колонки та ін. (067) 3322259; 
(050) 9683831  

  Куплю газові колонки б/в на запчас-
тини, можна в пошкодженому стані, а 
також прочищаю та промиваю газові 
колонки. (0332) 233304; (066) 2177724

Купуємо стружку кольорових 
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 

Можливий самовивіз. АЕ№271264 
28.10.2013р. МЕРТУ. (095) 5106889

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

  КУПЛЮ РАДІОДЕТАЛІ, МОЖ-
ЛИВО НА ПЛАТАХ, ОСЦИЛОГРАФ, 
ЧАСТОТОМІР, ГЕНЕРАТОР СИГНАЛІВ. 
(050) 5424961

Відомості.інфо
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http://www.vidomosti.info/ Магазин6 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

КУПУЄМО 
ДОРОГО 

МАКУЛАТУРУ, 
ПЛІВКУ, 

ПЛАСТМАСУ
(066)6835262

Підтримайте героїв України разом з Укрпоштою!
З 1 січня 2015 року Укрпошта розпочинає акцію «Передплати пресу для 
захисника України». Національний оператор поштового зв’язку закликає у 
такий спосіб проявити увагу до бійців, які знаходяться у зоні проведення 
АТО.
Акція, що відбуватиметься в рамках передплатної кампанії на 2015 рік, має 
на меті привернути увагу громадськості до проблем забезпечення доступу 
військовослужбовців до інформації через вітчизняні періодичні друковані 
видання та проявити турботу про наших захисників.   
Зробити добру справу може кожен бажаючий. Достатньо завітати до 
відділення Укрпошти та оформити передплату для будь-якої військової 
частини чи шпиталю. Ви можете передплатити в об’єктах поштового 
зв’язку будь-яку кількість періодичних друкованих видань на 2015 рік на 
адреси обраних на ваш власний розсуд військових госпіталів та частин. 
Участь в акції, за бажанням, можуть брати як фізичні так і юридичні особи. 
Акція триватиме з 1 січня до 20 грудня 2015 року!
Детальніше ознайомитися з акцією: з переліком військових госпіталів та 
частин, а також вітчизняних друкованих періодичних видань ви можете на 
сайті Укрпошти www.ukrposhta.ua в розділі «Проекти та акції». 
Пам’ятаймо: наша небайдужість – наша перемога!

Волинська дирекція УДППЗ «укрпошта»


