
Нерухомість

Продам

 ПРОДАЄТЬСЯ НЕДОБУДОВА-
НИЙ ЦЕГЛЯНИЙ ПІВТОРА ПОВЕР-
ХОВИЙ БУДИНОК ТА НАДВІРНІ 
СПОРУДИ В ЦЕНТРІ М. ЛУЦЬК, 15 
СОТОК ПРИВАТИЗОВОНОЇ ЗЕМЛІ, 
РАЙОН ВУЛ. КОПЕРНИКА. (067) 
3322285, (050) 9030414.

  Трикімн.кв., Рокині, дворівневу, 
автономне опалення, свердловина, 
ремонт, є можливість та проект на 
добудову 2-х кімнат, поряд земельна 
ділянка 0.07га, розвинена інфра-
структура. (067) 3019569; (066) 
9307073

  26км від Луцька, будинок цегля-
ний, півтораповерховий, 13х11м, 
усі вигоди, котли на газ та тверде 
паливо, літня кухня сарай, підвал, 
сад, город біля хати, асфальтований 
доїзд. Можливий обмін на квартиру, 
розгляну різні варіанти. (097) 
2290300; (066) 6942533

  Луків Турійського р-ну, будинок 
дерев’яний, є надвірні споруди, 
земельна ділянка 0.10га. (099) 
7911239

  2.5КМ ВІД ЛУЦЬКА, БУДИНОК 
ПІВТОРАПОВЕРХОВИЙ, ЗАМІСЬ-
КИЙ, БІЛЯ ЛІСУ, ЗАГ.ПЛ.150 КВ.М, 
УСІ КОМУНІКАЦІЇ, ВЕЛИКІ ВІТРА-
ЖІ. НЕДОРОГО. (097) 1227722, 
ВЛАСНИК

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

Продам. Або здам будинок, 
Луцьк, вул.Ківерцівська, 72 

кв.м, 3 кімнати, кухня 16 кв.м, 
усі вигоди, приватизована зе-
мельна ділянка 0.12га. (099) 

4161615; (050) 3780603

  Двокімн.кв., здану новобудову, 
просп.Відродження, р-н Миколаїв-
ської церкви, заг.пл.60 кв.м, 4/9-пов., 
автономне опалення, лічильники 
води, газу, засклена лоджія, високі 
стелі, металеві вхідні двері, будинок 
утеплений, стяжка, штукатурка, 
вікна виходять на дві сторони, 
дитмайданчик, стоянка. (050) 
6415645

  Пожарки Рожищенського р-ну, 
дерев’яний будинок, 30км від Луць-
ка, ціна за домовленістю. (067) 
4957581; (099) 6454264

 ПРОДАМ. ГАРАЖ МЕТАЛЕВИЙ, 
2.6Х5.5М, ВИСОТА 2.05М. (050) 
6756704

  Куплю. Будинок в с.Світле, 
с.Софіянівка, Маневицького р-ну. 
(050) 9982878

Здам

  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

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

  ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ: АВ-
ТОМОБІЛЕМ «ВОЛЬВО» (ФУРА), 

БОРТОВА, ДОВЖ. ПРИЧЕПА 14М; 
САМОСКИДАМИ 1-35Т, ФУРИ, 
ЗІЛИ. (095) 5355663; (097) 
7516430

  Ремонт холодильників, морозиль-
них камер, холодильних вітрин та 
шаф. (067) 4933274

Усунення засмічень, видалення 
жиру, бруду та нальоту. Гарантія 

якості. (050) 7360805; (096) 
4996132

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

  Виготовлення всіх видів корпус-
них меблів: шафи-купе, вітальні, 
кухні. (0332) 240275; (050) 9209673

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

  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»

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

монтаж. (0332) 285556; (066) 
1980828

Автомото

  Продам. Трактор МТЗ-80 велика 
кабіна, 1989р., є причіп-самоскид, 
одновісний. ЗІЛ-4501 дизель Д-240 
«коротиш». (099) 7359139

  Продам. Картоплезбиральний 
комбайн «Хасія», у хорошому стані, 
Рожищанський р-н, 75500грн., торг. 
(066) 8384796

 ПРОДАМ. ЗЕРНОЗБИРАЛЬНИЙ 
КОМБАЙН «ВОЛЬВО-830», КАР-
ТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ КОМБАЙНИ, 
ПРЕСИ РІЗНИХ МАРОК, СІВАЛКИ, 
КОПАЧКИ, САДЖАЛКИ, ПЛУГИ, 
ТРАКТОР Т-25 ТА ІН. ТЕХНІКУ. 
(067) 1253737, (099) 0834091

  Продам. Трактори Т-150 з 
двигуном МАЗ-236 ЯМЗ; ЮМЗ-6 
1991р., велика кабіна; культоватор 
«Європак», шир.3м, виробник Одеса. 
(098) 5169673 

  Продам. Трактори: Т-25 з при-
чепом-самоскидом, одновісним; 
ЮМЗ-6, мала кабіна; Т-70 «молда-
ван», двигун Д-240 до МТЗ-80 та 
ін.запчастини. (099) 7359139

 Фарбування та полірування авто, 
ремонт підвісок, двигунів, рихту-
вально-зварювальні роботи, ремонт 
після ДТП; ремонт електрооблад-
нання, діагностика. (0332) 726246; 
(050) 1761459; (067) 2727660

Будівництво

 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

Кузня «Файна Ковка». FAYNA-
KOVKA.IN.UA (050) 2962314; 
(097) 6139185; (093) 8356859

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

  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

  Продам. Вагонку дерев’яну, 
дошку на підлогу, плінтус, перила, 
фальш-брус та блок-хаус. Можна під 
замовлення. Сушимо дошку. (050) 
4382266; (050) 5237931

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

камінь»), блок опалубочний, це-
глу «рваний камінь», бруківку, 
залізобетонні огорожі, бетонні 
каналізаційні люки, плитка для 
сходів, квітники, смітники, бе-

тонні кільця, ін. бетонні вироби 
і галантерея. (0332) 290078 
(Луцьк); (050) 3780078; (098) 

0800078

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

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

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. Білу, червону цеглу, 
відсів, пісок, керамзит, щебінь, 
чорнозем, торфокрихта, грунт 
на вимостку, дрова, торфобри-

кет. Доставка по місту безко-
штовна, вивіз будсміття. (095) 

5355663; (097) 7516430

  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

(096) 7458757

Продам. Цеглу червону та білу, 
пісок, щебінь, відсів, торфо-

брикет, дрова твердих порід, 
торфокрихта, чорнозем, грунт 

на вимостку. Вивіз будівельного 
сміття. (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, ПОСЛУГИ НА-
ВАНТАЖУВАЧА. (050) 1566665; 
(067) 3618487

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

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

  Виконуємо різні види ремонт-
но-будівельних робіт: стяжка, 
штукатурка, шпаклівка, електрика, 
утеплення фасадів та ін. (050) 
1681823; (098) 1082643

Всі види ремонтних робіт: 
монтаж гіпсокартону, шпаклю-
вання, плитка, шпалери та ін. 
Стабільність, якість, приємні 

ціни. (068) 6846323

  Циклювання, (шліфування) 
підлоги, плоскошліфувальною та 
барабанною машинами, вкладання 
паркету, дошки, ламінату; лакування 
та шпаклювання. (066) 1668415

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

  ВИКОНУЄМО: ШТУКАТУРКА, 
СТЯЖКА, ЛИЦЮВАННЯ ЦЕГЛОЮ, 
ПЛИТКОЮ, ГІПСОКАРТОН, 
ШПАКЛЮВАННЯ, ФАРБУВАННЯ. 
(095) 4247172; (096) 6537983

  Клею шпалери від 15грн/кв.м, 
вкладаю ламінат від 25грн/кв.м, 
роботи з гіпсокартонними конструк-
ціями від 70грн/кв.м та ін. (095) 
7416208

  Циклювання, шліфування паркету, 
фарбованих та нових дошок, бара-
банною машиною без пилу, від ме-
режі 220В, шпаклювання, тонування, 
лакування, вкладання паркету. 
(099) 4621778; (063) 9927346

  Надаю послуги по копанню, 
чищенню, ремонту та заглибленню 
криниць, працюю швидко, якісно, 
д/р понад 255 криниць. (095) 
6772326, Валерій

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

Робота

Потрібен продавець промис-
лова група товарів на ринку 
«Центральний», критий ряд. 

(050) 5395421

  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

  Найму на роботу в продовольчий 
магазин досвідченого продавця, зі 
знанням касового апарата. (050) 
3379698

Візьму на роботу трактористів 
на трактор «Джон Дір», інжене-
ра с/г машин, зварювальника, 
токаря, агронома, харчування 

та проживання безоплатне. 
(096) 7780334; (067) 3320024

  На постійну роботу в бар потрібні: 
музикант, техпрацівник, кухар, 
помічник кухаря, офіціант. (066) 
4202046; (098) 5814664 

  Потрібні водії-далекобійники. 
(050) 5524607; (096) 4425800

  Потрібні на роботу: водій, 
водій з власним авто, вантажник, 
пакувальник, формувальник, пекар, 
менеджер. (0332) 230214; (063) 
2902510

Охоронна фірма візьме на 
постійну роботу охоронників, 
графік роботи стаціонарний 

або вахтовий, можливість 
кар’єрного росту, вчасна ви-
плата зарплати, з/п висока. 

(0332) 787966; (067) 3618859; 
(067) 3614727

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

  На постійну роботу в кафе потріб-
ні бармен, кухар та офіціант. (096) 
5890333

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

  Робота: м’ясокомбінати (різні 
спеціальності, з/п висока), обрізан-
ня дерев, перебиранння яблук, с/г 
роботи, парники, теплиці, водії кат.С. 
Е, будівельники різних спеціальнос-
тей терміново, з/п висока, наявність 
закордонного паспорту, візова 
підтримка. (050) 7325315; (096) 
8708768

  Візьму на роботу працівників в де-
ревообробний цех та на пилораму. 
(050) 4382266; (050) 5237931

  Візьму на роботу працівників в де-
ревообробний цех. (067) 3328373; 
(099) 5488237, 9.00-18.00

  Візьму на роботу водіїв вантажних 

автомобілів, автоелектрика, елек-
трогазозварювальника, токаря-слю-
саря. (050) 6339277

Візьму на роботу водія для 
міжнародних перевезень кат.Е, 
бажано досвід роботи. (066) 

4867848

 ПОТРІБНІ СЛЮСАРІ-РЕМОНТ-
НИКИ ДЛЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ 
ОБЛАДНАННЯ ПО ВИПІЧЦІ 
ВАФЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ, ВИСОКА 
З/П. РОБОТА ПОЗМІННА. (067) 
3822896 

Фермер

 ПОСТІЙНО КУПУЄМО ШКІРКИ: 
КРОЛИКА, НУТРІЇ, ЛИСИЦІ, КОЗИ 
ІН. ВИЧИНКА ШКІР. ПОШИТТЯ ХУ-
ТРЯНИХ ВИРОБІВ. (050) 2532239

Продам. Зарибок (мальок) 
коропа, однорічка та дворічка. 

(068) 6693493

  Продам. Саджанці: смородина 
(крупні сорти), рання , середня, 
пізня, ожина садова (без колючок), 
порічка, агрус, інжир, малина 
ремонтантних, елітних сортів та ви-
ноград нових сортів (зимостійкий). 
(068) 4862316; (095) 2073152

 ПРОДАМ. ПЕЛЮШКУ І ВИКУ 
ЧИСТУ. (050) 9063730; (096) 
3392910

  Продам. Мінеральні добрива, мі-
кродобрива, засоби захисту рослин, 
насіння, корм для тварин, с/г техніка. 
(095) 8966592; (067) 2406402

Різне

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 28 лютого 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 

Луцьким міськрайонним судом 
Волинської області слухається 

цивільна справа за позовом 
Ломберг Т. М. до ТзОВ «Мавекс 

рембуд» та ТзОВ «Лок клуб» про 
зобов’язання видати документи 
слухання справи призначене на 

11.00 год 15.03.2016р.

  Куплю фризер для морозива. 
(066) 3393634

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

Відомості.інфо

№7 (799) 

25 лютого - 2 березня 2016 року

http://www.vidomosti-ua.com/ Магазин6 Прийом оголошень за телефоном (0332) 200-650

РОБИМО САЙТИ

WestMediaGroup.net
+38 (050) 378-0433
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Системи 
відеонагляду, 
сигналізації, 
контролю 
доступу


