
Нерухомість 

Продам

  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 лоджія, 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., 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. 
(067) 3019569; (066) 9307073

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

  Продам. Ківерці, будинок 65 кв.м, 
3 кімнати, душ, туалет, газове і пічне 
опалення, центральна каналізація, 
вода, поряд школа №4, дитсадок, 
церква, ринок. (067) 7176145, 
Оксана; (095) 0274245, Олександр

  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; (093) 0443792

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

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

  Великий Омеляник, р-н Лисенка, 
земельну ділянку 0.20га, від влас-
ника, під забудову. (050) 7007220, 
Сергій

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

  Піддубці, земельну ділянку 0.18га, 
приватизовану, асфальт, центр села, 
комунікації, поруч школа, садок. 
Недорого. (099) 3170734

  Забороль, земельні ділянки 0.10, 
0.15 та 0.20га с.Забороль. (050) 
2675693

Продам. Рибне господарство 
11га, 25км від Луцька, стави 
зариблені 100%. Можливий 

обмін на автомобілі, розгляну 
варіанти + є жилий будинок з 

вигодами. (096) 6359139

  Гараж кооп. Автомобіліст-5», 
вул.Електроапаратна 2-а, 300м 
від гот.»Лучеськ», заг.пл.20.3 кв.м, 
6х3.6м, проведений капремонт, під-
вал на весь гараж, приватизований, 
всі документи, ціна за домовленістю. 
(096) 0963182

Здам

  Візьму на квартиру дві студентки, 
Луцьк, р-н вул.Коперника. (050) 
2532197

  ЗДАМ КВАРТИРУ ПОБЛИЗУ 
ПАСПОРТНОГО СТОЛУ, ВУЛ.
КРАВЧУКА, 12, ХОРОШІ ПОБУ-
ТОВІ ЗРУЧНОСТІ, ПОГОДИННА 
ОПЛАТА. (095) 6011915

  Візьму на квартиру дівчат-сту-
денток, окремо без господині, без 
сплати за комунпослуги. м.Луцьк. 
(098) 4462608; (050) 5460012

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

  ЗНІМУ будинок або половину 
будинку р-н Кічкарівки, Володимир-
ської, Львівської, с.Зміїнець, Милуші, 
Маяки. (066) 7729270

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

Автомото

  ГАЗ-3110 2000р.  (050) 7007220, 
Сергій

Продам. Сільськогосподарську 
техніку: «Карлик», «Болько», 

«Анна», картоплекопачки дво-
рядні. (066) 5281360; (095) 

1703167

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

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

(099) 0834091

  Продам. Трактор Т-25 1989р., 
до Т-25, Т-40 двигуни, трансмісія 
після капремонту та запчастини 
б/в; запчастини до Т-16, б/в. (066) 
0278892; (096) 2928247

Будівництво

 ПРОДАМ. МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЮ, 
МЕТАЛОПРОФІЛЬ, ВІД ВИРОБНИ-
КА, ПОВНА КОМПЛЕКТАЦІЯ ДАХУ, 
НИЗЬКІ ЦІНИ. ЗАМІРИ, КОШТО-
РИС, ДОСТАВКА БЕЗКОШТОВНА. 
(050) 7015157; (068) 0274679

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

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

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

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

(097) 4824071

Плитка для сходів та інші бетонні 
вироби і бетонна галантерея. 

КРЕДИТ. Постійно куплю піддони 
80х120см.

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

  Продам.  Щебінь різних фракцій, 
відсів, пісок, камінь бутовий, цеглу, 
піноблоки, газоблоки, блоки з 
цементу, клей, цемент,  торф, чорно-
зем, землю на вимощування. (050) 
5299520; (096) 4296975 

  Продам. Будинок дерев’яний, з 
бруса під розбір 11х 7, село Тверди-
ні Локачинський р-н 60км, від міста 
Луцьк, недорого. (097) 2614930; 
(095) 5279475

 ПРОДАМ. КАМІНЬ ПРИРОД-
НИЙ: РІЧКОВИЙ, ПІЩАНИК, 
АНДЕЗІТ, КВАРЦИТ, ПЛИТКУ, 
СОЛОМКУ, ГАЛЬКУ, ФОРМАК, 
КРИХТУ, ВАЛУНИ, ШАШКУ, БУТ, 
МОРСЬКУ ГАЛЬКУ; ЛАКИ ТА ПРО-
ПІТКИ ДЛЯ КАМЕНЮ, ВНУТРІШ-
НІХ ТА ЗОВНІШНІХ РОБІТ.  (067) 
7531556; (095) 8414490

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

  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. ЧОРНОЗЕМ, ЦЕГЛУ 
ЧЕРВОНУ ТА БІЛУ, ПІСОК, 
ЩЕБІНЬ, ВІДСІВ, БУДКАМІНЬ, 
ЗЕМЛЮ НА ВИМОСТКУ, ТОРФ, 
ГЛИНУ, ДРОВА. ВИВІЗ БУДІВЕЛЬ-
НОГО СМІТТЯ. (099) 5237379; 
(096) 0646486

 ПРОДАМ. Б/В ЦЕГЛУ БІЛУ, ЧЕР-
ВОНУ, БІЙ БЕТОНУ ТА ЦЕГЛИ НА 
ВИМОСТКУ, МЕТАЛ, КВАДРАТИ 
НА ВИГРІБНУ ЯМУ 3.3Х3.3Х1.2М. 
(066) 3003911

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

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

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

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

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

фобрикет, дрова, торфокрихта, 
чорнозем, грунт на вимостку. 

Вивіз 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

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

(067) 3320830

 ПРОДАМ. ПІСОК ДРІБНИЙ 
ТА КРУПНИЙ, 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 РІЗ-
НИХ ФРАКЦІЙ, ПІСОК ДРІБНИЙ 
ТА КРУПНИЙ, ЦЕГЛА БІЛА ТА 
ЧЕРВОНА, ГЛИНА, КЕРАМЗИТ, 
ЧОРНОЗЕМ, ТОРФОКРИХТУ, 
ДРОВА, ВУГІЛЛЯ, ВІД 1Т ДО 35Т. 
ВИВІЗ СМІТТЯ. (050) 1566665; 
(067) 3618487

  Послуги «бобкетом», розгорта-
ємо щебінь, навантажуємо землю, 
розвантажуємо цеглу, піноблоки, 
бруківку. Земельні роботи гусенич-
ним та колісним «бобкетом». По-
слуги евакуатором, буром. (050) 
8483994

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

  Ремонтно-оздоблювальні декора-
тивні роботи, створення дизайн-
проекту, складання кошторису, 
ремонт сантехніки та електрики. 
Все комплексно, «під ключ».  (099) 
0114511, www.remstroycom.net

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

  Циклювання, шпаклювання, лаку-
вання, вкладання паркету, ламінату. 
Швидко, якісно. (099) 4092131; 
(093) 1186879

Виконуємо штукатурні роботи 
штукатурною станцією та 

цементно-вапняним розчином. 
(099) 7782993

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

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

Будівництво будинків. Ремонт 
та реконструкція: внутрішні 

роботи, утеплення, лицювання 
плиткою, малярні, сантехніч-

ні, штукатурні роботи. Ліц. 
АВ№343711, ДАБІУ. (066) 

2222313

Робота

На постійну роботу в бар 
потрібні: офіціант, кухар, по-

мічник кухаря, посудомийниця, 
музикант. (066) 4202046; (098) 

5814664

  Потрібен на роботу перукар та 
манікюрниця з досвідом роботи, 
в салон краси.  (095) 4758570, 
Олена

 ПОТРІБЕН НА РОБОТУ МАЙ-
СТЕР ПО ПОШИТТЮ ТА РЕМОНТУ 
ОДЯГУ БАЖАНО ДОСВІД РОБОТИ 
ВІД 1-ГО РОКУ. (093) 1095954; 
(050) 5342136

  Візьму на роботу працівника на 
виробничу лінію.  (0332) 241033; 
(099) 9539541

  Потрібні: аніматор в дитячу кімна-
ту (кафе), адміністратори залу, офі-
ціанти, кухарі, бармени, помічники 
барменів. піцмайстри, суші-майстри, 
кухарі-кондитери, прибиральниці-
посудомийниці; водій з власним 
авто. (099) 7522226; (099) 5055556; 
(095) 6551001

  Візьму на постійну роботу 
столяра, різноробочого, фарбуваль-
ника дерев’яних виробів. (099) 
3310272; (067) 6866763, Петро 
Михайлович

На роботу потрібні працівники 
на рибні заводи, домашній 

персонал, будівельники, різно-
робочі. Вимоги: порядність, без 

шкідливих звичок, наявність 
закордонного паспорту. Деталі 

vk.com/club52128716 (099) 
6298399; (063) 4374969; (097) 

3726400

  У ПЕКАРНЮ НА РОБОТУ ПО-
ТРІБНІ: МЕНЕДЖЕР, ПАКУВАЛЬ-
НИЦЯ ТА ФОРМУВАЛЬНИЦЯ. 
(0332) 230214; (050) 1727726

Візьму на роботу продавця в 
продовольчий магазин та в кавову 

крамничку. (050) 8608406

Візьму на роботу муляра, покрі-
вельника, підсобника. (066) 

2222313; (063) 5838144

  Потрібен на постійну роботу в ав-
томайстерню автослюсар з досвідом 
роботи та майстер з комп’ютерної 
діагностики автомобіля. (0332) 
767199; (095) 4020115

 ПОТРІБЕН НА РОБОТУ 
СММ-МЕНЕДЖЕР ПО РОБОТІ З 
ДИТЯЧИМИ ТОВАРАМИ. (050) 
6744950; (067) 3610163

  Візьму на роботу водіїв кат.С, з 
досвідом, тракториста-екскаватор-
ника, токаря, автоелектрика. (050) 
5863682

  Потрібен на роботу бармен, 
офіціант, кухар.  (050) 9201322; 
(050) 6683200

 НА РОБОТУ В КАВ’ЯРНЮ 
ПОТРІБНІ БАРИСТИ. ДОСВІД РО-
БОТИ НЕ ОБОВ’ЯЗКОВИЙ. (050) 
3384826

 Шукаю кухаря, помічника кухаря, 
кухаря на додаткові виходи та офіці-
анта. (066) 1587466

(095) 5357132

  ВІЗЬМЕМО НА РОБОТУ ПРАЦІВ-
НИКІВ НА СТРІЧКОВУ ПИЛОРАМУ 
ТА ВОДІЯ НА А/М КАМАЗ З ПРИ-
ЧІПОМ.  (050) 6780153; (050) 
1979204

Охоронна фірма візьме на 
постійну роботу охоронників 

та охоронниць, гнучкий графік 
роботи, можливість кар’єрного 
росту, вчасна виплата зарплати, 

з/п висока. (0332) 787966; 
(067) 3618859; (067) 3614727

Фермер

  Продам. Свині породи «Ландрас» 
(можна тушками): кнур-плідник, сви-
номатки та поросята. Гуси породи 
«Холмогори». Завжди в наявності. 
(066) 5603236; (097) 4878183

 ПРОДАМ. ТОРФОБРИКЕТ, ЖОМ 
З ДОСТАВКОЮ. (050) 6445959; 
(097) 1879050

  Продам. Цуценят німецької ві-
вчарки, 800грн. (050) 8011559

  ЯЧМІНЬ, РІПАК, ОЗИМУ ПШЕ-
НИЦЮ НА ПОСІВ РІЗНИХ СОРТІВ: 
«БОГДАНА», «НОВОКИЇВСЬКА», 
«ПОДОЛЯНКА», «ЧОРНЯВА», 
«БОГЕМІЯ», «ДОСТАТОК»,  «ЕПО-
ХА ОДЕСЬКА», «ІЛІАС», «КУЯЛЬ-
НИК», «ЛИТАНІВКА», «НАТАЛКА», 
«СЛАВНА», «СМУГЛЯНКА», ВСЕ 
ПРОТРУЄНЕ, МІШКИ ПО 40КГ, 
МОЖЛИВА ФАСОВКА БІГ БЕГ, 
ЦІНА ЗА ДОМОВЛЕНІСТЮ. (095) 
8966592; (067) 2406402 

Різне

 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

  Продам. Верстат токарний, сверд-
лильний, фрезерний, ємність 2, 3, 5, 
10, 25, 40 куб.м., бочку на колесах, 
3 куб.м. Причіп ІФА без документів. 
(097) 5423640

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

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

Громада «Христового Воскресін-
ня» Апостольної Православної 
Церкви (настоятель - єпископ 
Олег Ведмеденко) оголошує 

щоквартальний збір пожертв 
для нужденних (одяг, про-

дукти харчування, предмети 
гігієни). Грошові пожертви - на 

придбання духовної літератури 
для вільного розповсюдження. 
Пожертвування приймаються у 
неділю 30 серпня під час звер-

шення Божественної літургії 
з 9.00 до 12.00 за адр: Луцьк, 

вул.Зв’язківців, 1 (р-н електро-
апаратного заводу, недоїжджа-
ючи магазину «БУМ», поворот 

праворуч, будівля таксосервісу, 
3-й поверх.  (066) 5806016; 

(096) 2301777

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


