
Нерухомість

Продам

  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

  Продам. Трикімн.кв., смт.Торчин, 
2-й поверх. (099) 4446343

  Трикімн.кв., Рокині, дворівне-
ву, котеджного типу, автономне 
опалення, свердловина, ремонт, є 
можливість та проект на добудову 
2-х кімнат, поряд земельна ділянка 
0.07га, розвинена інфраструктура, 
1250000грн. (067) 3019569; (066) 
9307073

  Трикімн.кв., вул.Федорова, заг.
пл.65.5 кв.м, житлова 41 кв.м, кухня 
10.5 кв.м, 5/9-пов. пан. буд., санвузол 
роздільний. Можливий обмін на 
двокімн.кв., з доплатою.  (050) 
7357200

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

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

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

  БОГОЛЮБИ, ЗЕМЕЛЬНУ ДІ-
ЛЯНКУ 0.15ГА, ПІД ЗАБУДОВУ, 
КОМУНІКАЦІЇ ПОРУЧ. (097) 
3017755; (066) 9489938

Масив Веснянка, дачу півтора-
поверхову, цегляну, земельна 

ділянка 0.12га, поруч ліс, річка, 
підведена вода, електрика. 
Терміново. (099) 4095961

  10км від Луцька, с.Оздів, дві 
земельні ділянки під забудову, по 
0.10га. (066) 4976656

  Луцьк, вул.Тарасова, половину бу-
динку, євроремонт, гараж, земельна 
ділянка 0.05га, літня кухня. (050) 
5524607; (096) 4425800

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

  Луцьк, масив Дубнівський, 
земельну ділянку 0.12га або 0.24га, 
дешево. (066) 1807236; (050) 
3784638

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

 ПРОДАМ АБО ЗДАМ В ОРЕНДУ 
ДІЮЧИЙ ПАВІЛЬЙОН НА ЗУПИН-
ЦІ ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ, 
М.ЛУЦЬК. НЕДОРОГО, Є СВІДО-
ЦТВО НА ПРАВО ВЛАСНОСТІ. 
(050) 3323973

  Гараж металевий, ківерцівський, 
без місця, у відмінному стані, є мож-
ливість доставки та монтажу, ціна 
за домовленістю. (050) 7258505; 
(067) 8806282

Здам

  Здам. Луцьк, однокімн.кв. та дво-
кімн.кв., р-н 33-го кварталу, подобо-
во.  (095) 7420603; (050) 9401666; 
(097) 3181145

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

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

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

монтаж.  (0332) 285556; (066) 
1980828

  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»

  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

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

Автомото

  Продам. Картоплесажджалку б/в, 
дворядну польща, плуг, картоплеко-
пачку дворядна, причіпна Польща, 
культиватор до трактора Т-40, все в 
робочому стані. (063) 8875246

 Фарбування та полірування авто, 
ремонт підвісок, двигунів, рихту-
вально-зварювальні роботи, ремонт 
після ДТП; ремонт електрооблад-
нання, діагностика. (0332) 726246; 
(050) 1761459

  Продам. Трактор Т-16 1989р., 
нефарбований; Т-40, 1985р.; до Т-40 
двигуни та трансмісія після капре-
монту та ін. Можлива доставка. 
(066) 0278892; (096) 2928247

   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

Будівництво

Продам. Бутовий камінь, чор-
нозем, землю на вимощування. 
пісок, щебінь, відсів, цеглу чер-
вону, білу, цемент, гній; дрова, 

торфобрикет, торфокрихту. Ви-
віз будівельного сміття. (066) 

8465604; (068) 7999678

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

  Продам. Брус дубовий, 14х14, 
12х12, 10х10, довж. 2, 3 та 4м; шпа-
ли залізобетонні під фундаменти 
(огорожі); металеві та азбестоце-
ментні труби. (0332) 757593; (067) 
3329246

БЛОКИ БУДІВЕЛЬНІ (стінові, для 
огорожі, перестінні, «рваний 
камінь»), цеглу «рваний ка-

мінь», бруківку, залізобетонні 
огорожі, бетонні каналізаційні 

люки, сходи та інші бетонні 
вироби. Постійно куплю піддо-
ни, 80х120см. (0332) 290078 

(Луцьк); (050) 3780078; (098) 
0800078

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

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

  Продам. Пісок, щебінь, цеглу, 
чорнозем, бутовий камінь, землю 
на вимостку та ін. будматеріали з 
доставкою. (050) 6984495; (068) 
0595893

 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

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

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

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

  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. До-

ставка. (066) 1922029; (067) 
2740222

 ПРОДАМ. Б/В ЦЕГЛУ БІЛУ, 
ЧЕРВОНУ, ПОЛЬСЬКУ, ШИФЕР, 
РУБЕРОЙД, БІЙ БЕТОНУ, МЕТАЛ, 
КВАДРАТИ НА ВИГРІБНУ ЯМУ 
3.3Х3.3Х1.2М (066) 3003911

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

 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. 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

 ПІНОБЛОКИ 20Х30Х60СМ, 
ХОРОШОЇ ЯКОСТІ, ЦЕМЕНТ, 
ПІНОПЛАСТ ПОЛЬЩА, МІНВАТА. 
ДОСТАВКА, РОЗВАНТАЖЕННЯ. 
(063) 4777326; (050) 6891579; 
(096) 9905080

  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

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

Гама кольорів. (097) 9413869; 
(095) 7075945 

  Продам. Брус дубовий, 14х14, 
12х12, 10х10, довж. 2, 3 та 4м; шпа-
ли залізобетонні під фундаменти 
(огорожі); металеві та азбестоце-
ментні труби, сітка рабиця. (0332) 
757593; (067) 3329246

  Продам. Комплект дубових 
підвалин і лагів на дерев’яну хату; 
стовпчики дубові, букові, довж.2-
3м, круглі, напівкруглі, квадратні 
на дерев’яну огорожу. (0332) 
757593; (067) 3329246  

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

(067) 3320830

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

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

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

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

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

  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

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

Робота

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, 
візова підтримка надається, 
наявність закорд. паспорту. 
(066) 7466549; (096) 4932837, 

Ольга

 НА РОБОТУ ПОТРІБЕН ПРО-
ДАВЕЦЬ З ДОСВІДОМ РОБОТИ, 
У ПРОДУКТОВИЙ ПАВІЛЬЙОН, 
М.ЛУЦЬК. (095) 5788852, ІГОР

 НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ В БАР 
ПОТРІБНІ: ОФІЦІАНТ, КУХАР, 
ПОМІЧНИК КУХАРЯ, ПОСУДО-
МИЙНИЦЯ, МУЗИКАНТ. (066) 
4202097; (098) 5814664; (066) 
4202046

  На постійне місце роботи в кафе 
потрібні: бармен, офіціант, кухар. 
(097) 3067786; (050) 1425174

Потрібен двірник по обслуго-
вуванню прилеглої території 
торгового комплексу, з/п від 

2000грн. (066) 0289175

  РЕСТОРАН «МЕЛОДІЯ» ЗА-
ПРОШУЄ НА РОБОТУ: КУХАРІВ, 
БАРМЕНІВ, ОФІЦІАНТІВ, ПРИБИ-
РАЛЬНИЦЬ. (095) 9317070

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

  ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ У 
ПІЦЕРІЮ: ОФІЦІАНТІВ, БАРМЕ-
НІВ ТА ПРОДАВЦЯ МОРОЗИВА, 
ХОРОШІ УМОВИ, ВЕЛИКА ЗАРО-
БІТНА ПЛАТА. (095) 8938487

  Потрібні на роботу комунікабель-
ні, активні, цілеспрямовані люди 
в інформаційну сферу діяльності, 
часткова або повна зайнятість. 
(066) 4976656

 НІЧНИЙ КЛУБ «ОПЕРА» ЗАПРО-
ШУЄ НА РОБОТУ ОФІЦІАНТІВ ТА 
БАРМЕНІВ. (099) 0620508

 НА РОБОТУ В ОФІС ПОТРІБНІ 
ПРАЦІВНИК (ЦЯ), ДЛЯ ПРИЙО-
МУ ВХІДНИХ ДЗВІНКІВ. (066) 
6296176; (097) 8630919

  Потрібен на роботу водій а/м 
МАН, в/п 12т, порядна, відпові-
дальна та чесна людина з досвідом 
роботи для поїздок за кордон. 
(095) 1485454

 ПОТРІБЕН НА РОБОТУ ВАН-
ТАЖНИК (БЕЗ ШКІДЛИВИХ ЗВИ-
ЧОК), З НАВИЧКАМИ КЕРУВАН-
НЯ НАВАНТАЖУВАЧЕМ. (0332) 
784920; (050) 4373212 

  Візьму на роботу автоелектрика, 
токаря, екскаваторника-тракторис-
та. (050) 5863682

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

На літній період з 10.06 по 
31.08, в супермаркет на 

оз.Світязь потрібні касири, 
кухарі, менеджери торгового 
залу. Оплата праці достойна. 

Проживання та харчування за 
рахунок фірми. (095) 6185026

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

  Потрібен на роботу кухар. 
(0332) 266245; 767497

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 

Для роботи в барах на літній 
період з 10.06 по 31.08, на 

оз.Світязь потрібні офіціанти, 
кухарі, посудомийниця. Оплата 
праці достойна. Проживання та 
харчування за рахунок фірми. 

(095) 6185026

 ПОТРІБНІ ПРАЦІВНИКИ НА 
ЗБІР ПОЛУНИЦІ В ЛУЦЬКОМУ 
Р-НІ. (098) 7426226

  Потрібні: офіціанти, кухарі, 
бармени, піцмайстер, суші-майстер. 
(066) 1328838

Фермер

  Продам. Саджанці голландської 
малини. (0332) 757593; (067) 
3329246

  Продам свинину за оптовими 
цінами.(095)8821965

  Продам. Дві телички, віком 2 
місяці, від хороших корів. (096) 
4458380, Марія Василівна  

  Віддам в добрі руки цуценят, 
метисів лабрадора, мама чисто-
кровна. (067) 3329294

  КУПЛЮ. ДРОВА КРУГЛІ, НЕ РУ-
БАНІ, ДОВЖИНОЮ ВІД 0.3 ПОГ.М. 
(068) 2326209, КИЇВСТАР; (099) 
3162530, МТС 

Різне

  Продам. Спальний гарнітур б/в, 
«Сон», виробник «Гербор», у відмін-
ному стані. (050) 6447495, Тетяна

  Куплю. Меблі б/в, холодильник, 
газову плиту, шифер б/в, м’яку 
частину. (0332) 760753; (095) 
8369530

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

  КУПЛЮ РАДІОДЕТАЛІ, МОЖ-
ЛИВО НА ПЛАТАХ, ОСЦИЛОГРАФ, 
ЧАСТОТОМІР, ГЕНЕРАТОР СИГ-
НАЛІВ.  (050) 5424961; (098) 
9552205

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

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 
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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

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


