
Нерухомість

продам

Квартири від забудовника, 
с.Рованці: однокімн.кв. 35 кв.м, 
трикімн.кв. 62 кв.м та 79.5 кв.м, 

300м до школи та магазину, покра-
щене планування, індивідуальне 
опалення, затишний благоустрій, 
парковка, дитячий майданчик, Ін-
тернет, сигналізація, відеонагляд, 
від 10тис грн/кв.м, здача будинку 

30.01.2016р. (067) 3340848; (050) 
3782555

  Однокімн.кв., м.Ківерці, вул.За-
лізнична, заг.пл.21 кв.м, усі вигоди, 
ремонт. (050) 8851110

  Луцьк, вул.Гнідавська 59/1, 1/2 
частину будинку 70 кв.м, євроре-
монт, газ, вода, міська каналізація, 
гараж, льох, впорядковане подвір’я. 
(066) 5434373; (067) 1949192

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

  Луцьк, прватизовану земельну 
ділянку 0.06га поблизу «Госпіталю 
ветеранів». (097) 5962096; (066) 
7344568

  Верхівка Луцького р-н, будинок, 
земельна ділянка 0.50га, є мурова-
ний хлів. (095) 8750826

Масив Гаївка, будинок півтора-
поверховий, заміський, якісний, 

165 кв.м, (2.5км від Луцька, 
100м до лісу), внутрішні чистові 
роботи, натяжні стелі, усі кому-
нікації, великі вітражі, можна 
встановити твердопаливний 

котел. Від власника. Терміново, 
торг. (097) 1227722

 ПРОДАМ. АБО ЗДАМ В ОРЕНДУ 
ДІЮЧИЙ ПАВІЛЬЙОН НА ЗУПИН-
ЦІ ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ. 
(050) 3323973

 ПРОДАМ. ГАРАЖ У 
КООП.»МРІЯ», ПРИВАТИЗОВА-
НИЙ, 20 КВ.М, З ПІДВАЛОМ. 
(050) 3323973

  Продається будинок в с. Борохів 
ківерцівського р-ну. 8 км. від 
Луцька. Площа 100 м2, 0,30 га землі, 
всі надвірні споруди, газ, вода, 
телефон. Недорого. 0973270741. 
0500773763. 0631208910.

Здам

  Здам. Окреме житло в приватному 
секторі, р-н Дубнівської, 37 кв.м, для 
одинокої людини, можливо на час 
відрядження. (096) 3353559

  Здам. Або продам двокімн.кв., 
центр міста, 2-й поверх, вмебльова-
ну. (095) 6404792

  Здам. Тимчасівку (у хорошому 
стані) для двох-трьох дівчат без 
шкідливих звичок, вул.Станіслав-
ського, біля Технічного університету. 
(099) 5317271; (095) 5067211, 
після 17.00

  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

  Ремонтую, перетягую, складаю 
меблі. (095) 1829834

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

  Ріжу, колю дрова від електроме-
режі, проріджую, спилюю дерева. 
(093) 0906640

Послуги весільного кортежу, 
джип VIP-класу «Шевроле-Су-

бурбан» довж. 5.5м, для Ваших 
урочистих подій, про ціну 

домовимось. (095) 5696319; 
(066) 5356202 

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

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

монтаж. (0332) 285556; (066) 
1980828

Здаємо на прокат костюми до 
Нового року в садочках, школах 
(українські костюми, всі казкові 
герої), на дорослих Дід Мороз, 

Снігуронька, перебиранці. 
(0332) 725027; (050) 6578701

Усунення засмічень, видалення 
жиру, бруду та нальоту. Гарантія 

якості. (050) 7360805; (096) 
4996132

Автомото

Автовикуп. Куплю авто в будь-
якому стані після ДТП, пожежі, 
проблемні, ідеальні, ті що по-
требують ремонту. Самовивіз. 
Миттєвий розрахунок. (067) 

8736777

  Продам. Москвич-АЗЛК-2140 про-
біг 80000км, ціна за домовленістю. 
(096) 9053752 

 МТЗ-80 запчастини; БДТ-3, кабіна 
ЗІЛ-131, кабіна МТЗ мала; стартери 
до МАЗ, КамАЗ, камери 280х508, 
гноєрозкидач ПРТ-10. Культоватор 
«Європак», шир.3м, виробник Одеса, 
(099) 7359139 

ЗІЛ-ММ 4502 в хорошому стані, 
6,0 бензин, л. 5т., документи в 
порядку, Ковельська реєстра-
ція, 1985, 130500 км пробігу, 
остання реєстрація 28.01.14, 
на гарному ходу. 50 000 грн. 

(066) 6091526

  Виконуємо зварювальні роботи 
автомобілів, надаємо акти викона-
них робіт, форма оплати будь-яка. 
(099) 7541615; (098) 9481313

Будівництво

 ПРОДАМ. Б/В ЦЕГЛУ БІЛУ, 
ЧЕРВОНУ, БІЙ БЕТОНУ ТА ЦЕГЛИ 
НА ВИМОСТКУ ДОРІГ, АРМАТУРУ, 
КВАДРАТИ НА ВИГРІБНУ ЯМУ 
3.3Х3.3Х1.2М. (066) 3003911

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

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

камінь»), блок опалубочний, це-
глу «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. 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

  Візьму на роботу продавця в 
магазин, промислова група товарів. 
(050) 9567193

 МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ, МЕТАЛО-
ПРОФІЛЬ «ARCELOR», ПОВНА 
КОМПЛЕКТАЦІЯ ДАХУ. САЙДИНГ. 
(050) 7015157; (068) 0274679

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

Французькі натяжні СТЕЛІ від 
економних до розкішних, екс-

клюзивна комбінація кольорів, 
якісний фотодрук, встанов-

лення будь-яких світильників, 
стельових карнизів та поклейка 

плінтусів. Стелями можна пи-
шатися! (0332) 269182; (066) 

5922882; (097) 6808868

(096) 7458757

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

 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

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

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

OPTIMA KWM твердопаливний 
котел потужність 12, 17, 24, 30кВт. 
Сертифікована сталь, оптималь-

на ціна та якість. Європейська 
технологія. (095) 5294551, (096) 
1838118. Луцьк, вул.Набережна, 2

  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

  Виконуємо ремонтно-будівельні 
роботи: штукатурка, стяжка, монтаж 
та шпаклювання гіпсокартону, муру-
вання лицювальною цеглою. (096) 
0175512; (066) 1965982

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

Внутрішні роботи: шпаклюван-
ня, гіпсокартон та ін. Стабіль-
ність, якість, порядність, при-
йнятні ціни. (096) 0175512

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

  Циклюю паркет та дошку, від 
мережі 220В, шпаклюю, лакую, 
вкладаю. Швидко, якісно, недорого. 
(0332) 789664; (099) 3259560; (096) 
6684736

Робота

 ПП «ФІРМА МОДУЛЬ» ВІЗЬМЕ 
НА РОБОТУ МЕНЕДЖЕРА З ПРО-
ДАЖУ. ОБОВ’ЯЗКИ: КОНСУЛЬ-
ТУВАННЯ КЛІЄНТІВ ТА ПРОДАЖ 
ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ. ЗАРПЛАТА 
ЗА ДОМОВЛЕНІСТЮ. (0332) 
771706; (066) 1438469

 Фірма візьме на роботу кваліфіко-
вану швачку. (050) 8444347; (097) 
9468498

 ПП «ФІРМА МОДУЛЬ» ВІЗЬМЕ 
НА РОБОТУ ПРИБИРАЛЬНИЦЮ. 
ОБОВ’ЯЗКИ: ВОЛОГЕ ПРИБИРАН-
НЯ ОФІСУ. РЕЖИМ РОБОТИ З 6.00 
ДО 14.00. ЗАРПЛАТА ЗА ДОМОВ-
ЛЕНІСТЮ. (0332) 771706; (066) 
1438469

  Робота за кордоном. Робочі 
запрошення Німеччина: доглядаль-
ниці, будівельники; Польща: зва-
рювальники, 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.
Кафедральна, 25

  Потрібен продавець в цілодобо-
вий кіоск м.Луцька. (095) 6942999 

 НА РОБОТУ ПОТРІБНА ПРИБИ-
РАЛЬНИЦЯ-ПОСУДОМИЙНИЦЯ, 
ГРАФІК РОБОТИ ПОЗМІННИЙ, 
СТАБІЛЬНА ЗАРПЛАТА. (066) 
8888803; (066) 8704112

  В кав’ярню потрібні на роботу 
баристи. Можна без досвіду роботи. 
(050) 3384826

  Потрібен продавець в продоволь-
чий магазин зі стажем роботи та 
знанням касового апарата. (050) 
3379698

  ТзОВ «Луцьккомунмаш» прийме 
на роботу електрозварювальника, 
оплата праці за домовленістю. 
(067) 9445746, Арсеній Микола-
йович 

  Візьму на роботу водіїв кат.С з до-
свідом, автоелектрика та механіка. 
(050) 6339277; (050) 2704727; (067) 
5094730 

  РОБОТА, ПІДРОБІТОК БЕЗ 
ВІКОВИХ ОБМЕЖЕНЬ (ОФІСНИЙ 
ФУНКЦІОНАЛ), НАВЧАННЯ ТА 
ПІДТРИМКУ ГАРАНТУЮ. (096) 
8979289; (099) 3276982

  Регіональний представник в тор-
гову організацію, висока оплата пра-
ці. (096) 8979289; (099) 3276982

  Робота в офісі! Запрошуємо 
цілеспрямованих, активних людей 
до співпраці, без вікових обмежень, 
можливий додатковий дохід, оплата 
приємно здивує. (066) 4085028 

  Візьму на роботу надійних 
працівників, без вікових обмежень, 
для роботи в офісі, кар’єрний ріст. 
(097) 4891534

  ВІЗЬМУ НА РОБОТУ ШИНО-
МОНТАЖНИКА, МОЖНА БЕЗ 
ДОСВІДУ РОБОТИ, ОПЛАТА ПРАЦІ 
- ВИСОКА. (050) 3784312

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

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 МЕНЕДЖЕР НА 
ПУНКТ МАСЛОЗАМІНИ, ЗНАННЯ 

ПК, 1С, ОПЛАТА 150ГРН/ДЕНЬ. 
(050) 3784312

  В новий заклад потрібні: при-
биральниця, офіціанти, кухар, пі-
цейола та бармен. (099) 6373869; 
(099) 7910735

  Торгове підприємство запрошує: 
експедитора, торгового агента, авто-
слюсаря з досвідом зварювальних 
робіт. (0332) 234474; (099) 4803923

  Торгове підприємство у м.Ківерці 
запрошує технолога хлібобулоч-
них виробів, з досвідом роботи. 
(03365) 32744 (Ківерці); (066) 
7322863

 ПОТРІБЕН НА ПОСТІЙНУ 
РОБОТУ В АВТОМАЙСТЕРНЮ АВ-
ТОСЛЮСАР З ДОСВІДОМ РОБОТИ 
ТА МАЙСТЕР З КОМП’ЮТЕРНОЇ 
ДІАГНОСТИКИ АВТОМОБІЛЯ. 
(0332) 767199; (095) 4020115

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

На виробництво потрібна швач-
ка на рукавну машинку. (050) 

2674847

  Візьму на роботу водія-далекобій-
ника. Вимоги: досвід роботи у між-
народних перевезеннях, закордон-
ний паспорт, без шкідливих звичок. 
(050) 7191292; (063) 1990694

  У ПЕКАРНЮ НА РОБОТУ ПО-
ТРІБНІ: ПЕКАР, ТЕХНОЛОГ, МЕНЕ-
ДЖЕР ТА ВОДІЙ. (0332) 230214; 
(063) 2902510; (050) 1727726

 Шукаю будь-яку роботу з 
офіційним працевлаштуванням, є 
посвідчення водія кат.С, освіта слю-
сар-автомеханік, чоловік, 23 роки. 
(099) 1112249

Фермер

  Продам. Молоду корову за 
3-телям та телицю спаровану вік 16 
місяців, Ківерцівський р-н. (095) 
8586934

  Продам. Кнура породи мангал, 
вік 15 місяців, племінного. (066) 
2022409 ; (097) 8349107

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

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

  Куплю КАРТОПЛЮ. (050) 
9816534; (068) 8660338

  Куплю. КАРТОПЛЮ. (099) 
6429596; (068) 8754544

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

Різне

Продам. Керамічні ел/опалю-
вальні панелі, 375W - 7 кв.м. 
(0332) 722131 (Луцьк); (095) 

4210237  

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

  Куплю. Газові колонки б/в на за-
пчастини, можна в пошкодженому 

стані. (0332) 233304; (066) 2177724

Продаж. Техніка б/в, з Німеччи-
ни: холодильники, морозильні 

камери, холодильні вітрини, 
пральні машини, газові та 

електричні плити, колонки, ге-
нератори, телевізори, мікрохви-

льові печі, кухонні комбайни 
та ін. Сервіс та обслуговування. 

(099) 2777200 

Купуємо вторсировину ДОРОГО: 
макулатуру, картон, архів, 

плівку, ПЕТ пляшку. Виїзд до 
клієнта, оплата на місці. (095) 

5146732; (068) 8683248

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 

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

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

5106889

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 29 листопада під час 

звершення Божественної літур-
гії 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

Відомості.інфо
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http://www.vidomosti.info/ Магазин6 Прийом оголошень за телефоном (0332) 200-650

Інформаційне повідомлення 
ПАТ ДАК “НМАЦ” – філії 

«Волинський аукціонний центр»
Приватизовано шляхом продажу на 
аукціоні
Назва об’єкту: 
1. нежитлове приміщення, нежиле 
господарське приміщення склад-
ського типу (господарська будівля), 
заг.площею 391,2 кв.м., літера А-1. 
Приватизовано фізичною особою за 
ціною 21190,00 грн. без врахування 
ПДВ.
Адреса об’єкту приватизації: Місцез-
находження  – вул.40-річчя Перемо-
ги, 117, с. Грибовиця, Іваничівський 
р-н, Волинської області. 
Балансоутримувач: Грибовицька 
сільська рада Іваничівського району 
Волинської області, код ЄДРПОУ – 
04335217.

Прийом
 оголошень 

за телефоном 
(0332) 200-650

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


