
Нерухомість

Продам

  Продам. Однокімн.кв., малосімей-
ка, р-н ЛПЗ, ціна за домовленістю. 
(099) 3649143

  Однокімн.кв., р-н Київського май-
дану, 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

  Однокімн.кв., м.Ківерці, вул.
Залізнична, заг.пл.21 кв.м.  (050) 
8851110

  Трикімн.кв., 55 кв.м, 2/5-пов. цегл. 
буд., узаконено перапланована 
«хрущівка», склопакети, лічильники, 
нова сантехніка, балкон, підвал, ка-
пітальний та євроремонти. (099) 
3226671, власник

  ТРИКІМН.КВ., РАЙОН АВІА-
ЗАВОДУ, ЄВРОРЕМОНТ, АВТО-
НОМНЕ ОПАЛЕННЯ, НЕДОРОГО. 
ТЕРМІНОВО! (066) 6756710; 
(095) 6721198

  Трикімн.кв., в центрі Луцька, вул.
Вавілова, 66/39/8 кв.м, цегляний 
будинок, домофон, бойлер, лічиль-
ники, балкон металопластиковий, 
лоджія, металопластикові вікна. 
(095) 7476930; (068) 5741432

  Ківерці, будинок, шлаково-цегля-
ний, 85 кв.м, 4 кімнати, кухня, ванна, 
є газ, вода, земельна ділянка 0.06га, 
цегляний сарай, літня кухня. Влас-
ник. (066) 6437536; (096) 2464895

  Луцьк, масив Маяк, вул.Дубнів-
ська, дачну ділянку 0.06га, є невели-
кий цегляний будинок, світло, вода, 
сад. (099) 6282420

  Боголюби, будинок з ремонтом, 
ділянка 0.185га, гараж, сарай. 
(066) 7451855; (068) 8488455

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

  Будинок дерев’яний, обкладений 
цеглою, в с.Скірче, Горохівського 
р-ну, підведений газ, доїзд асфаль-
тований, земельна ділянка 0.75га, є 
літня кухня, хлів, льох, криниця на 
подвір’ї. (050) 2640818

 Маневицький р-н, старий 
дерев’яний будинок, поряд дві річ-
ки, ліс, приватизований, трифазна 
лінія. Можливий обмін на с/г техніку 
або автомобіль. (096) 6377955

  Кременець, вул.Хмельова, 6, 
будинок цегляний, земельна ділянка 
0.30га, є літня кухня, сарай, хлів, 
льох, криниця, ціна за домовленіс-
тю. (098) 6446653

  Новосілки Горохівського р-ну, бу-
динок цегляний 9х11м, усі зручності, 
ремонт, меблі, побутова техніка, є 
газ, вода, водяне та пічне опалення, 
колонка, надвірні цегляні споруди, 
вся техніка для обробітку землі, ціна 
за домовленістю. (095) 0018365; 
(098) 8404235

Боратин, будинок 298 кв.м, 
незавершене будівництво, зе-
мельна ділянка 0.25га. (096) 

6359139; (098) 8905532

  Ківерці, будинок, шлаково-цегля-
ний, 85 кв.м, 4 кімнати, кухня, ванна, 
є газ, вода, земельна ділянка 0.06га, 
цегляний сарай, літня кухня. Влас-
ник. (095) 2487253; (096) 2464895 

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

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

Здам

  Візьму на квартиру двох хлопців, 
чесних, порядних, бажано студентів, 
без шкідливих звичок, Луцьк, 33-й 
квартал. (099) 6465730

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

В оренду виробничо-складські 
приміщення площею 100-600 
кв.м. Бокси для ремонту авто-
мобілів. Зручний доїзд, охоро-

на, ціна  від 10грн/кв.м.  (050) 
3782022

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

Здам в оренду приміщення 
під офіс або магазин площею 
100кв.м, просп.Соборності, 9. 
Сигналізація, ремонт. (050) 

0846222

Послуги

Ремонт пральних машин-
автоматів: «Сіменс», «Бош», 

«Індезіт», «Арістон», «Кайзер», 
«Ханса», «Ардо», LG, «Самсунг», 
«Занусі», «Електролюкс», AEG та 
ін. на дому, гарантія. Продаж за-
пчастин. (099) 0273489; (095) 

3507374; (068) 0747490

  Пам’ятники! Виготовлення, 
встановлення, оформлення. З 
мармурової крихти та натурального 
каменю. Доставка безкоштовна. 
(095) 1285106; (098) 5022024; (099) 
2620282, Луцьк, вул.Рівненська, 54/5, 
ПОГ «Меморіал-Груп»

 ЦИКЛЮВАННЯ, ШПАКЛЮВАН-
НЯ, ЛАКУВАННЯ ПАРКЕТУ ТА 
ФАРБОВАНИХ ДОШОК НОВИМИ 
БАРАБАННИМИ ТА ДИСКОВИМИ 
МАШИНАМИ. (0332) 293990; 
(099) 6427274

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

Усунення засмічень, видалення 
жиру, бруду та нальоту. Гарантія 

якості. (050) 7360805; (096) 
4996132

Супутникове телебачення. Про-
даж, гарантія, сервісне обслугову-
вання. КОНДИЦІОНЕРИ - продаж, 

монтаж.  (0332) 285556; (066) 
1980828

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

  Виготовлення, реставрація м’яких 
меблів, матраців, переробка форми 
за каталогом.  (0332) 240275; (050) 
9209673

М’які та корпусні меблі на 
замовлення: дивани, куточки, 
кухні, шафи купе, вітальні, ди-

тячі, офісні меблі. Розробляємо 
декілька проектів на Ваш вибір. 

Замір, монтаж та доставка 
безкоштовно. (097) 1661081; 

(099) 0914626

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

Автомото

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

Трактори Т-25, комбайни, сівал-
ки, прес-підбирачі, саджалки, 

культиватори та ін. техніку, нову 
та б/в з Польщі. (067) 1253737; 

(099) 0834091

Комбайни зернозбиральні, карто-
плезбиральні, прес-підбирачі, кар-
топлекопачки, трактори, косарки 
та інша техніка. (067) 3910253; 

(066) 8701542 

Будівництво

Стандартні 20х20х40 та «рваний 
камінь» 20х10х40, доставка. 
(067) 3320755; (050) 0592394; 

(067) 3320830

Продам. Бутовий камінь, пісок, 
щебінь, відсів, цеглу червону, 

білу, цемент, гній; дрова, торфо-
брикет, торфокрихту, чорнозем, 

землю на вимощування. Вивіз 
будівельного сміття. (066) 

8465604; (068) 7999678

  Продам. Плити негабаритні, 
залізобетонні, 2.5х4.2х0.13, 1шт., 
2.93х3.6х0.19, 2шт, 3х4.78х0.25, 1шт., 
3х3.36х0.19, 1шт., 3х5.4х0.3, 2шт. 
Продам. Візок з пивної бочки та 
алюмінієву, ємкість на 500л. (095) 
4782707, Луцьк

  Продам. Дошку для підлоги, ва-
гонку (сосна, вільха, липа), плінтус, 
наличник, блок-хаус; бесідки, столи, 
лавки, пиломатеріал обрізний, нео-
брізний та ін. (050) 3785150

 ПРОДАМ. ВАГОНКУ (СОСНА, 
ВІЛЬХА), БЛОК-ХАУС, ФАЛЬШ-
БРУС, ДОШКУ ДЛЯ ПІДЛОГИ. 
ЗАВЖДИ В НАЯВНОСТІ. (095) 
7699473; (098) 9071417

 ЦЕГЛА ЧЕРВОНА ТА БІЛА, ПІ-
СОК, ЩЕБІНЬ, ВІДСІВ, КЕРАМЗИТ, 
ТОРФОБРИКЕТ, ДРОВА, ТОРФО-
КРИХТА, ЧОРНОЗЕМ, ГРУНТ НА 
ВИМОСТКУ. ВИВІЗ БУДІВЕЛЬНО-
ГО СМІТТЯ. (095) 5355663; (097) 
7516430

 ПРОДАМ. ЦЕГЛУ БІЛУ, ЧЕРВО-
НУ, ВІДСІВ, ПІСОК, КЕРАМЗИТ, 
ЩЕБІНЬ, ЧОРНОЗЕМ, ТОРФО-
КРИХТА, ГРУНТ НА ВИМОСТКУ, 
ДРОВА, ТОРФОБРИКЕТ. ДОСТАВ-
КА ПО МІСТУ БЕЗКОШТОВНА, ВИ-
ВІЗ БУДСМІТТЯ.  (066) 7100861; 
(063) 6151146

  Продам. Щебінь різних фракцій, 
відсів, пісок, цеглу, чорнозем. Мож-
лива доставка, послуги самоскидом. 
(050) 5299520; (096) 4296975

  Продам. Відсів, щебінь різних 
фракцій, пісок дрібний та крупний, 
цегла біла та червона, глина, керам-
зит, 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, торфо-
крихту, керамзит, чорнозем, дрова, 
вугілля, 1т-35т. Вивіз сміття. (097) 
4145198; (050) 6710467

  Продам. Відсів, щебінь, бутовий 
камінь, пісок, цемент, цеглу червону, 
білу; дрова, торфобрикет, торфо-
крихту, чорнозем, жом, землю на 
вимощування. Вивіз будівельного 
сміття. (099) 7282934 

  Продам. Пісок, щебінь, відсів, 
камінь різних фракцій, цеглу білу 
та червону, дрова, гній, чорнозем, 
торф, землю на вимостку. Вивіз бу-
дівельного сміття. (050) 8063379; 
(096) 1963561

  Продам. Вапно, пісок, щебінь 
різних фракцій, цеглу червону, білу, 
відсів, чорнозем, глину,  землю на 
вимостку, торфокрихту, з достав-
кою, 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

та інші бетонні вироби і бетонна 
галантерея. Постійно куплю піддо-

ни 80х120см.

  Продам. Камінь бутовий, цеглу, 
щебінь різних фракцій, відсів, пісок, 
торф, чорнозем, землю на ви-
мощування. (096) 4296975; (050) 
5299520

Продам. Цеглу червону, нову 
з доставкою, помірні ціни, 

можливе вивантаження. (066) 
9615533; (068) 8707545

Бруківка вібропресована, сер-
тифікована - виготовлення та 

багаторічний досвід професій-
ного вкладання з вібротрам-

бовкою та «бобкатом». Низькі 
ціни, доставка. Цемент, щебінь, 

відсів. (099) 4937752; (093) 
7165575

 МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ ТА ПРО-
ФНАСТИЛ (ПОЛЬЩА, НІМЕЧ-
ЧИНА). ВОДОСТІЧНІ СИСТЕМИ, 
КОМПЛЕКТУЮЧІ ДО ДАХУ. 
ЗАМІРИ ТА ДОСТАВКА. (098) 
7768836; (068) 7388692

 ПІНОБЛОКИ 20Х30Х60, 
12Х30Х60 ТА ШЛАКОБЛОКИ. 
МОЖЛИВА ДОСТАВКА. (067) 
7282946; (099) 4451353

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

  Продам. Металочерепицю, про-
фнастил, «Ruukki Finnera», «Syper 
Katepal», повна комплектація даху. 
Заміри та доставка.  (096) 7458757

  Продам. Цеглу рядову М-100, 
1000шт./2000грн з доставкою по 
Луцьку. (067) 4476040, Максим 

  Продам. Піноблоки 20х30х60см, 
хорошої якості, цемент. Доставка, 
розвантаження. (063) 4777326

  Продам. Цеглу М-75, з доставкою 
та вивантаженням маніпулятором. 
(095) 5880602; (097) 6304255

  Продам. Вікна та двері балконні, 
б/в, у хорошому стані, недорого. 
(093) 1262235 

  Продам. Червону цеглу б/в, малий 
шифер 1.2х0.7м, б/в; бій цегли. 
(097) 1835007; (066) 9614999

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

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

 НАДАЮ ПОСЛУГИ ПО КОПАН-
НЮ, ЧИЩЕННЮ ТА РЕМОНТУ 
КРИНИЦЬ, ПРАЦЮЮ ШВИДКО, 
ЯКІСНО, Д/Р ПОНАД 200 КРИ-
НИЦЬ. (095) 6772326, ВАЛЕРІЙ

 Штукатурення, шпаклювання, кле-
єння шпалер та ін. (050) 8874337, 
Галина

  Свердловини та їх обслугову-
вання, у Волинській обл. (050) 
5178751; (096) 4633888; (066) 
5726636

Послуги бобкетом: земельні 
роботи, планування території, 

розвантаження піддонів наван-
тажування сипучих матеріалів 

(095) 1155068

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

 Мурую каміни, печі, барбекю, 
оздоблення, вкладаю дерев’яні 
підлоги, обшиваю вагонкою. (050) 
3378455; (096) 4750392

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

  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 працівники на сор-
тування овочів, сухих кормів, 
теплиці, парники (помідори, 

огірки), птахоферми, допомога 
по кухні, візова підтримка, до-
їзд до роботодавця надається. 
(099) 0000293; (097) 3113136 

  Потрібен продавець у продук-
товий магазин, робота по тижнях, 
м.Луцьк, 2000грн/місяць. (050) 
6635653

  Робота. М’ясокомбінати (різні 
спеціальності, з/п висока), збір по-
луниці, черешні, вишні, с/г роботи, 
водії кат.С. Е, будівельники різних 
спеціальностей, наявність закор-
донного паспорту, візова підтримка.  
(050) 7325315; (096) 8708768

 ДОДАТКОВИЙ ДОХІД ДЛЯ ТИХ 
ХТО ШУКАЄ ПІДРОБІТОК. РОБОТА 
В ОФІСІ. (068) 8752589; (095) 
1711731

  Протрібен продавець у магазин 
продовольчих товарів, р-н вул.
Дубнівської, з/п за домовленістю. 
(050) 9010965

  Робота в офісі без вікових об-
межень, можливий основсний та 
додатковий дохід. (050) 5549419

  Потрібні на літній сезон (оз.
Світязь), кухар-офіціант, покоївка, 
завгосп-різноробочий. (093) 
4904325; (067) 7959196; (050) 
8387078

Робота в Польщі. Терміново!  
Збирання полуниці та інше. 

Візова підтримка, доїзд. Ліц.АЕ 
№637143 від 09.04.2015р., ДСЗ. 
(050) 8402281; (067) 8318540

  На постійну роботу потрібні 
офіціанти, кухарі, прибиральниця. 
(096) 5890333

  Потрібні на роботу працівники 
будівельних спеціальностей. (066) 
0903685

  В перукарню «Де-жавю» потрібен 
майстер жіночого залу. (050) 
4384845

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

Візьму на постійну або тимчасо-
ву роботу ШВАЧКУ з досвідом 

роботи на промисловому швей-
ному підприємстві у м.Луцьк. 
(0332) 728261, 9.00-17.00; 

(050) 5395421

  Потрібен на роботу водій-вантаж-
ник. (050) 7075157; (050) 1065649

  РОБОТА ЗА КОРДОНОМ. РОБО-
ЧІ ЗАПРОШЕННЯ НІМЕЧЧИНА: 
ДОГЛЯДАЛЬНИЦІ, БУДІВЕЛЬ-
НИКИ; ПОЛЬЩА: ЗВАРЮВАЛЬ-
НИКИ, ВОДІЇ-ДАЛЕКОБІЙНИКИ, 
БУДІВЕЛЬНИКИ, ОПІКУНКИ, С/Г 
РОБОТИ ТА ІН. ЛІЦ.АВ 585191, 
10.07.12Р., МСПУ. ((0332) 723738 
(ЛУЦЬК); (099) 6142874; (097) 
4453925, ЛУЦЬК, ВУЛ.КАФЕ-
ДРАЛЬНА, 25

  Візьму на роботу водія-вантаж-
ника кат.В, С, з/п від 2000грн та зав.
складом, з/п від 1700грн. (095) 
1518031

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

Потрібні робітники на збір 
помідорів, огірків, грибів, пар-
ники, теплиці, м’ясний, рибний 
цех, ферми, будівельники, с/г 

робітники, догляд за садом, з/п 
висока, житло, харчування, ві-

зова підтримка надається, наяв-
ність закорд. паспорту. (066) 
7466549; (096) 4932837, Ольга

  Потрібна швачка, робота на дому, 
наявність ел/швейної машини. 
(050) 9138310

Фермер

  Продам. Цуценят німецької ві-
вчарки, з хорошим родоводом, є 
документи, чепрачний окрас, вік 
2 місяць. (095) 4092868; (063) 
1021802

  Продам. Картоплю на корм, мож-
лива доставка. (066) 7346896

  Продам свинину за оптовими 
цінами.(095)8821965

Різне

  Продам. Меблі нові, Білорусь: 
спальні, ліжка, дитячі. (0332) 
240275; (050) 9209673

  Продам. Верстат токарний по 
металу ИТ-1М, у відмінному робо-
чому стані, майже новий, 45000грн. 
(097) 5529555

  Продам. Гуртом та великим 
гуртом натуральні шкіряні куртки 
(секонд). прямі поставки з Європи, 
без посередників. Дешево. (063) 
4481484; (099) 7615116

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 

  Куплю. Макулатуру, плівку, пласт-
масу. Дорого. (095) 7719337

  Купуємо вторсировину (маку-
латура, стрейч-плівка, плівка ВТ, 
пластмаса) за високими цінами. 
(0332) 285361; (063) 5993185; (095) 
0377091  

  КУПЛЮ РАДІОДЕТАЛІ, МОЖ-
ЛИВО НА ПЛАТАХ, ОСЦИЛО-
ГРАФ, ЧАСТОТОМІР, ГЕНЕРАТОР 
СИГНАЛІВ.  (050) 5424961; (098) 
9552205

  Вважати недійсними поліс 
ОСЦПВ АС4901118 та поліс ДСЦПВ 
АП0049674 та стікери АС0192485, 
АС0192486, АС1404374, АС 1404375, 
АС1404378, АС1523840, АС1523854, 
АС4029563, АС4804618, АС4804619, 
АС4901118, що належать ПрАТ «СК 
«Провідна».

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

Йдучи назустріч клієнтам та з метою надання якісних та доступних 
послуг поштового зв’язку, Укрпошта запровадила з травня 2015 року 

цілодобову та подовжену роботу визначених поштових відділень.
Відтепер мешканцям українських 

міст не потрібно турбуватися питанням 
«встигнути до закриття поштового 
відділення», аби відправити або 
отримати реєстровані поштові 
відправлення (лист, бандероль чи 
посилку).

Задля комфорту споживачів з 1 
травня в кожному обласному центрі 
працює одне відділення поштового 

зв’язку з цілодобовим або подовженим режимом роботи (крім Донецької та 
Луганської областей).

Подовжений режим роботи відділень передбачає роботу з понеділка по 
п’ятницю до 21.00, а деяких відділень по Україні до 22.00 год., а також роботу у 
суботу та неділю. З новим режимом роботи відділень клієнти самі обирають, коли 
їм завітати на пошту.

«Оновлений режим роботи деяких поштових відділень сприятиме 
максимальній доступності для споживачів послуг поштового зв’язку, – відзначає 
в.о. генерального директора Укрпошти Ігор Ткачук. – Інновація дозволить 
скоротити терміни пересилання пошти та встановити оптимальні режими роботи 
відділень. У разі вдалого впровадження нововведення ми будемо збільшувати 
мережу подібних відділень по всій Україні аби стати ще ближчими та зручнішими 
для наших клієнтів».

Віднині відправити листа або посилку можна на адресу відділення, яке 
працює у цілодобовому або подовженому режимі, «до запитання», а одержувач 
вже самостійно забере відправлення у зручний для нього час. Для цього 
відправник має обов’язково вказати телефон одержувача для інформування 
про надходження посилки на його ім’я, а також адресу відділення, яке працює за 
новим графіком роботи.

У Луцьку в подовженому режимі роботи працює відділення поштового зв’язку 
Луцьк-5 що знаходиться за адресою: 43005, м. Луцьк, вул. Привокзальна, 1 
(поблизу залізничного вокзалу). Режим роботи: понеділок-п’ятниця з 08-00 до 
21-00, субота з 09-00 до 16-00, вихідний – неділя.

Волинська дирекція УДППЗ «Укрпошта»


