
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

  Однокімн.кв., новобудова, вул.
Травнева, поблизу Миколаївської 
церкви, заг.пл. 39 кв.м,

  2/9-пов., зручне транспортне 
сполучення, автономне опалення, 
лічильники: вода, газ; засклена ло-
джія, будинок цегляний, утеплений, 
високі стелі, металеві вхідні двері, 
стяжка, штукатурка, здача липень 
2015р. Забудовник «Житлобуд-2». 
(050) 6415645

Терміново продається будинок 
в с. Борохів Ківерцівського р-ну 
(8 км від Луцька), 5 кімнат є всі 

господарські будівлі та сад, 
0,30 га землі.  (067)3322285, 

(050)9030414, (093)4455950

Продам недобудований буди-
нок та надвірні споруди (ко-

робки) в центрі м. Луцьк район 
вул.Коперника, 0,15 га землі. 
 (067)3322285, (050)9030414, 

(093)4455950

  Трикімн.кв., просп.Перемоги 
(привокзальний р-н), 1/4-пов. цегл. 
буд., 52.7 кв.м. Терміново. (066) 
1857064

  28км від Луцька по рівненській 
трасі, будинок цегляний, у хорошо-
му стані, надвірні споруди, газ, вода, 
земельна ділянка 0.60га, садок, ас-
фальтований доїзд. (050) 5913678; 
(050) 9693688

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

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

  Продам. Вересневе, р-н цукро-
вого заводу, будинок 4 кімнати, 
свердловина, криниця, каналізація 
місцева, гараж, тимчасівка, ціна за 
домовленістю. (050) 6650925

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

  Смт.Сенкевичівка, будинок 
цегляний, земельна ділянка 0.15га, 
2 гаражі, льох, сарай, літня кухня, всі 
комунікації, зручний, асфальтований 
доїзд, ціна договірна, від власника. 
(050) 3787101

 Жабка, центр, будинок з надвір-
ними спорудами, земельна ділянка 
0.25га, можна частинами 0.17 та 
0.085га (095) 5741920

  Кременець, вул.Хмельова, 6, 
будинок цегляний, земельна ділянка 
0.30га, поблизу траси Ковель-Луцьк, 
є літня кухня, сарай, хлів, льох, кри-
ниця, ціна за домовленістю. (098) 
6446653

  Богушівка Луцького р-ну, земель-
ну ділянку 0.12га, під забудову, по 
сусідству є світло, вода, асфаль-
тований доїзд, поруч ліс. (050) 
7683233

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

  Дачний масив Діброва, земельну 
ділянку 0.06га, садок, огорожа, вода. 
(095) 1450042

  Гараж цегляний в кооперативі по-
близу кондитерської фабрики, вул.
Володимирська, 15000грн. (0332) 
727983; (050) 4381907 

  КУПЛЮ. Однокімн.кв., недорого, 
без посередників. (050) 9129179

Здам

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

  Здам. Луцьк, будинок у приватно-
му секторі, 2 кімнати, усі комунікації. 
(0332) 760660; (095) 9267012 

  Здам двокімн.кв. для сім’ї, повніс-
тю вмебльовану, побутова техніка, 
р-н «Гостинця», 2700грн + комунпос-
луги. (093) 6447654

  Здам. Двокімн.кв., на тривалий 
термін, 33-й квартал, ремонт, є теле-
візор, меблі сучасні, холодильник, 
пральна машина. (067) 6227912; 
(095) 2422210, власник

Послуги

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

монтаж.  (0332) 285556; (066) 
1980828

Усунення засмічень, видалення 
жиру, бруду та нальоту. Гарантія 

якості. (050) 7360805; (096) 
4996132

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

Пасажирські перевезення 
Луцьк-Москва-Санкт-Петербург. 
Ліц.АВ №352820 від 28.09.2012р.

МТЗУ. (096) 7359762; 
+79671495962

Автомото

  ВСТАНОВЛЕННЯ ГАЗО-БАЛО-
НОВОГО ОБЛАДНАННЯ 4-2 ПОКО-
ЛІННЯ НА ВСІ ВИДИ АВТО. (063) 
9281611, АНАТОЛІЙ

  Продам. Фольксваген-Пассат-В2 
1987р.  (097) 7686071; (050) 
5872723

  Продам. Комбайни зернозбираль-
ні: «Вольво», «Клаас», «Джон Дір», MF 
та інші; прес-підбирачі; картоплезби-
ральні 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

  Продам. Косарки роторні, кінні, 
грабарки, борони, копачки, культи-
ватори, плуги, сівалки, обприскувачі, 
саджалки, тюкувальну преси. Ком-
байни картоплезбиральні «Анна», 
«Болько», «Карлик», «Грімме» та ін.  
(050) 2305189; (098) 0841006

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

Будівництво

Бутовий камінь, пісок, щебінь, 
відсів, цеглу червону, білу, чор-
нозем, землю на вимощування, 
цемент, гній; дрова, торфобри-
кет, торфокрихту, можна в міш-
ках. Вивіз будівельного сміття. 
(066) 8465604; (068) 7999678

БЛОКИ БУДІВЕЛЬНІ (стінові, для 
огорожі, перестінні, «рваний 

камінь»), блок цокольний, цеглу 
«рваний камінь», бруківку, 

залізобетонні огорожі, бетонні 
каналізаційні люки, плитка для 
сходів, та інші бетонні вироби. 
КРЕДИТ. Постійно куплю піддо-
ни, 80х120см. (0332) 290078 

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

  Продам. Металочерепицю, метало-
профіль, від виробника, повна комп-
лектація даху, низькі ціни. Заміри, 
кошторис, доставка безкоштовна. 
(050) 7015157; (068) 0274679

  Брус дубовий, 14х14, 12х12, 10х10, 
довж. 2, 3 та 4м; шпали залізобетонні 
під фундаменти (огорожі); металеві 
та азбестоцементні труби, сітка раби-
ця. (0332) 757593; (067) 3329246

  Комплект дубових підвалин і лагів 
на дерев’яну хату; стовпчики дубові, 
букові, довж.2, 3, 4м, круглі, напівкру-
глі, квадратні на дерев’яну огорожу. 
(0332) 757593; (067) 3329246  

  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

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

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

Продам. Зернозбиральні 
комбайни, преспідбирачі та 

ін. с/г техніку під замовлення. 
Широкий асортимент запчасти-
ни до різної с/г техніки. (066) 

5281360; (095) 1703167

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

(067) 3320830

  Продам. Дерев’яні шпали на буди-
нок. (0332) 757593; (067) 3329246

 ПРОДАМ. ВАГОНКУ (СОСНА, 
СМЕРЕКА, ЛИПА, ВІЛЬХА, ДУБ), 
БЛОК-ХАУС, ФАЛЬШ-БРУС, ДО-
ШКУ ДЛЯ ПІДЛОГИ, ПЛІНТУС, 
ОБНАЛІЧКА, МОНТАЖНА РЕЙКА, 
КУТНИКИ. ЗАВЖДИ В НАЯВНОСТІ. 
(095) 7699473; (098) 9071417

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

Цегла червона та біла, пісок, 
щебінь, відсів, керамзит, тор-

фобрикет, дрова, торфокрихта, 
чорнозем, грунт на вимостку. Ви-
віз будівельного сміття. (095) 

5355663; (097) 7516430

 ПРОДАМ. ДРОВА ТВЕРДОЇ ПО-
РОДИ, ТОРФОБРИКЕТ, ТОРФО-
КРИХТУ, ЧОРНОЗЕМ, ЗЕМЛЮ НА 
ВИМОСТКУ, ГНІЙ, ПІСОК, ЩЕБІНЬ. 
(095) 5355663; (097) 7516430

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

Свердловини, міні-башти, гли-
бинні помпи «під ключ». Бочки 

пластмасові 220л; «куби» 1000л. 
Плівка теплична 4-сезонна 

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

4824071

  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 крупний, 
відсів, щебінь різних фракцій, цегла 
біла та червона, глина, торфокрихту, 
керамзит, чорнозем, дрова, вугілля, 
1т-35т. Вивіз сміття. (097) 4145198; 
(050) 6710467

(0332) 262484; (095) 1489393; 
(067) 1489393

 ПРОДАМ. ПІНОБЛОКИ 
20Х30Х60, 12Х30Х60 ТА ШЛАКО-
БЛОКИ. МОЖЛИВА ДОСТАВКА. 
(067) 7282946; (099) 4451353

Бруківка вібропресована, 
сертифікована - виготовлення та 

багаторічний досвід професій-
ного вкладання з вібротрамбов-
кою та «бобкатом». 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 вимощування. 
(096) 4296975; (050) 5299520

  Продам. Цеглу б/в, червону та білу, 
панелі ПКЖ, б/в. Недорого. (095) 
8628799; (096) 9595194

  Куплю. Шифер.  (097) 7686071; 
(050) 5872723

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

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

  Ремонтно-покрівельні роботи: 
вкладання металу та бітумної 
черепиці, металопрофілю, утеплення 
дахів, встановлення водостічної 
системи, підшивка підсофітів. (095) 
8948709

 Шпаклюю стелі, стіни, відкоси, 
клею шпалери. (0332) 252391; (067) 
1259857

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

  Бригада кваліфікованих майстрів 
виконає всі види ремонтно-будівель-
них робіт. Швидко та якісно. Доступні 
ціни. (066) 5229101; (068) 6362725

  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

Робота

  Потрібен на роботу слюсар по 
ремонту авто. (0332) 234474; (099) 
4803923

  ЗАПРОШУЄМО НА ПОСТІЙНУ 
РОБОТУ В ОФІС: РЕГІОНАЛЬНОГО 
ПРЕДСТАВНИКА, ОФІС-МЕНЕ-
ДЖЕРА. ЗАРПЛАТА СТАВКА + 
ВІДСОТКИ. ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВ-
ЛАШТУВАННЯ, КАР’ЄРНИЙ 
РІСТ. МОЖЛИВО БЕЗ ДОСВІДУ 
РОБОТИ, НАВЧАННЯ ЗА РАХУНОК 
КОМПАНІЇ. РОЗГЛЯНЕМО КАН-
ТИДАТУРУ СТУДЕНТА. ГНУЧКИЙ 
ГРАФІК. ((098) 4417588, ЛУЦЬК, 
E-MAIL: 0984417588@UKR.NET 

  ВІЗЬМУ НА РОБОТУ ПРОДАВЦЯ-
ДИЗАЙНЕРА ПО ОФОРМЛЕННЮ 
ВІКОН, З ДОСВІДОМ РОБОТИ В 
САЛОНІ ГАРДИН. (050) 6753413; 
(050) 6718913

  Потрібні на роботу майстри по 
ремонту квартир.    (099) 6155210; 
(097) 8284737

  РОБОТА ЗА КОРДОНОМ. РОБОЧІ 
ЗАПРОШЕННЯ НІМЕЧЧИНА: ДО-
ГЛЯДАЛЬНИЦІ, БУДІВЕЛЬНИКИ; 
ПОЛЬЩА: ЗВАРЮВАЛЬНИКИ, ВО-
ДІЇ-ДАЛЕКОБІЙНИКИ, БУДІВЕЛЬ-
НИКИ, ОПІКУНКИ, С/Г РОБОТИ 
ТА ІН. ЛІЦ.АВ 585191, 10.07.12Р., 
МСПУ. (0332) 723738 (ЛУЦЬК); 
(099) 6142874; (097) 4453925, 
ЛУЦЬК, ВУЛ.КАФЕДРАЛЬНА, 25

  Візьму на роботу водіїв кат.С з 
досвідом, тракториста-екскаватор-
ника, токаря, автоелектрика. (050) 
2704727; (050) 1767116

  На постійну роботу потрібні офіці-
анти. (050) 6756411

  ВІЗЬМУ НА РОБОТУ ШИНОМОН-
ТАЖНИКА, МОЖНА БЕЗ ДОСВІДУ 
РОБОТИ, ОПЛАТА ПРАЦІ - ВИСО-
КА. (050) 3784312

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

  В КОВБАСНИЙ ЦЕХ ПОТРІБНІ: 
ТОРГОВІ АГЕНТИ, ПРИБИРАЛЬ-
НИЦІ, ОПЕРАТОРИ ТЕРМІЧНОЇ 
ОБРОБКИ КОВБАСНИХ ВИРОБІВ, 
ФОРМУВАЛЬНИКИ КОВБАСНИХ 
ВИРОБІВ, ФАРШЕСКЛАДАЧІ, 
ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР, МАЙСТЕР 
КОВБАСНИХ ВИРОБІВ, ВОДІЇ. 
(0332) 719069

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

На постійну роботу в бар потріб-
ні: офіціант, кухар, помічник ку-

харя, посудомийниця, музикант. 
(066) 4202097; (098) 5814664; 

(066) 4202046

  ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ У 
САЛОН КРАСИ МАЙСТРА-ПЕРУКА-
РЯ. (050) 9208000

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

Потрібні на роботу у продукто-
вий магазин с.Липини, старший 
продавець та продавці-касири, 

робота позмінна з/п висока.  
(067) 3322595; (050) 8203337

  Візьму на роботу продавця в 
продовольчий магазин та в кавовий 
кіоск. (050) 8608406

Фермер

 Мішки б/в, різних розмірів. По-
стійно. (066) 9149709

  Продам. Коня 1.3 роки, каштанової 
масті, с.Тур, Ратнівського р-ну, ціна за 
домовленістю. (068) 0206563

  Продам. Корову.  (095) 3306525; 
(098) 4737217

  Продам. Зерно пшениці, ячменю, 
вівса, кукурудзи, дерть, висівки, 
макуху. Можлива доставка. (067) 
3320831

  КУПЛЮ. ЯГОДИ ГОРОБИНИ, 
БУЗИНИ ТА ГОРІХИ ВОЛОСЬКІ, 
ЧИЩЕНІ, НЕ ЧИЩЕНІ. (050) 
5198388, ОЛЕКСАНДР

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

Різне

 ПРОДАМ. ТВЕРДОПАЛИВНІ КОТ-
ЛИ, Б/В, ВИРОБНИЦТВА ПОЛЬЩА, 
ВІД 10 ДО 40 КВТ. (050) 6985989; 
(067) 3615154

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

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

5106889

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

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

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

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

Допоможіть вижити волонтеру Лаць Анатолію 
Олександровичу, який знаходиться у реанімації  Луцької 

обласної лікарні після 4-х операцій за 2 тижні
Банківські реквізити ПАТ «Кредобанк», м.Луцьк, розрахунковий 
рахунок 2600001572711, МФО 325365, ЄДРПОУ 39444550 
отримувач: Благодійний фонд «Милосердні руки», 
призначення платежу: на лікування. Або картка Приватбанку 
№5168757211766839 матері Лаць Марії Йосипівни.  (099) 
3270307, Марія Йосипівна; (050) 1521117, Володимир


