
Нерухомість

  Продам. однокімн. кв., просп. 
Соборності, 37.4 кв.м, 8/9-пов. 
цегл. буд., 30000у.о. Тел: (050) 
9664124

  Продам кімнату у гуртожит-
ку, 18.5 кв.м, в р-ні Київського 
майдану. Тел: (067) 9745374; (050) 
0748068, після 17.00

  Продам., двокімн.кв. м. Луцьк, 
вул. Шухевича, 1/4-пов. цегл. буд., 
55 кв.м, ціна за домовленістю. 
Тел: (050) 3780371

  Продам. Трикімн.кв., вул.Шота 
Руставелі, 60кв.м, 4/9-пов.цегл.
буд, хороший стан, без ремонту, 
р-н ЛПЗ, 40000у.о., торг. Тел: 
(0332) 260255; (093) 4361464

  Продам трикімн.кв., поблизу 
парку ім. 900-річчя м.Луцька, 
61.3 кв.м. Тел: (0332) 230303; (097) 
9906163

  Продам. Трикімн.кв., без по-
середників, центр, вул.Гулака-Ар-
темовського, 7, 3/5-пов. пан. буд., 
65 кв.м, євроремонт, кухня-сту-
дія, всі меблі, техніка (телевізо-
ри, пр. машина, холодильник), 
автономне опалення, метало-
пластикові вікна, нова сантехніка, 
2 балкони, 60000у.о. Тел: (095) 
5988493, Василь

  Продам чотирикімн.кв., 
вул.Гордіюк, 35 поблизу 
маг.»Фуршет», ринок «Північний», 
73.5 кв.м, , 5/9-пов. цегл. буд., у 
хорошому стані, 57000у.о., торг. 
Тел: (050) 2172120

  Продам магазин на ринку 
«Північний», 16 кв.м, у хорошому 
місці. Тел: (050) 7057058

  Здам. Недорого, подобово, 
погодинно, однокімн.кв., центр 
міста, є необхідна побутова тех-
ніка, усі комунальні зручності, чи-
сто, затишно, Луцьк. При потребі 
надаються звітні документи. Тел: 
(050) 2882212; (096) 7249461

  Здаються в оренду офіс-
ні, складські приміщення з 
ремонтом в центрі міста та р-н 
Гнідава. Приміщення під магазин 
або склад та ін., з ремонтом 
вул. І.Франка. Продам на ринку 
«Центральний» магазин-бар. 
Тел: (0332) 242227, 240024; (095) 
5164982; (095) 4116550

  Здам. Однокімн.кв. подобово., 
погодинно, р-н гот.»Лучеськ», 
м.Луцька, усі вигоди, недорого. 
Тел: (050) 7357200

  Візьму на квартиру двох дівчат 
або сім’ю без дітей на півроку, 
ціна 500грн. Тел: (066) 3905449

  Алушта, набережна, здаю 
житло з усіма комунальними 
зручностями для сім’ї, 15м від 
моря, кухня, кондиціонер, супут-
никове телебачення, на території 
пляж з благоустроєм охорона. 
Тел: (0332) 285139; (050) 3784851; 
(050) 2678827

Терміново, недорого продаєть-
ся СТО та автомийка автомобі-
лів, новозбудована, двоповер-
хова, по вул. Ковельській, (р-н 
лісництва). Тел: (050) 3380689

ОРЕНДА складських та ви-
робничих приміщень від 8грн/
кв.м, офісних приміщень від 
15грн/кв.м, приміська зона, 
2км від Луцька, с.Гірка По-
лонка. Приміщення з рам-
пою, кран-балками (50-2000 
кв.м), охорона, відеонагляд, 
освітлення, артезіанська 
свердловина, КТП, газ висо-
кого та низького тиску. Тел: 
(067) 3615020; (095) 5573994, 
e-mail:zts_plus@ukr.net

  Здам в оренду приміщення під 
магазин, 43.4 кв.м, по вул.Кравчу-
ка, 15. Тел: (050) 9010933, Віталій

ПРОДАМ. Струмівка, будинок, 
новобудову, півтораповерхо-
вий, земельна ділянка 0.123га, 
5 кімнат, 3 санвузли, облицю-
вальний «Фагот», металочере-
пиця, вікна металопластикові, 
ламінація «золотий дуб», усі 
комунікації. Тел: (050) 5405234, 
5387201

  Продам. Копачівка, будинок 
дерев’яний, надвірні споруди, 
усі комунікації поруч, земельна 
ділянка 0.25га, нова огорожа, 
ціна за домовленістю. Тел: (095) 
1318830

  Продам. Будинок цегляний, с. 
Мительно, Ківерцівського р-ну, 
рівненський напрямок, є хлів, 
льох, криниця, колонка, огорожа 
сітка, газ поруч, земельна ді-
лянка 0.55га, 61000грн. Тел: (050) 
9266172

ПРОДАМ. Або здам в оренду 
магазин на ринку «Завокзаль-
ний», вул.Карпенка-Карого, 9 
кв.м. Тел: (050) 5609900

  Продам. Масив Струмівка, 
дачу, земельна ділянка 0.06га. 
Тел: (0332) 255719; (097) 7451968; 
(096) 6983213

  Продам. Двокімн. кв., в кредит, 
на тривалий термін (14% річних 
в грн), р-н вул.8-го Березня, 
1/5-пов. пан. буд., можна під 
комерційну діяльність, без по-
середників. Тел: (095) 6918420

  Продам. Луцьк, тимчасівку, 2 
цегляні хліви, гараж, земельна 
ділянка 0.02га, приватизована, 
під забудову. Можливий обмін 
на квартиру. Куплю кімнату в 
гуртожитку, малосімейку, частину 
власного будинку. Тел: (066) 
3491897

  Продам. Будинок шлакобе-
тонний, р-н цукрового заводу. 
Можливий обмін на двокімн. кв., 
з доплатою. Тел: (050) 6650925

  Продам. Лаврів, земельна ді-
лянка 0.70га, приватизована, під 
забудову, асфальтований доїзд, 
поряд усі комунікації. Тел: (095) 
5763079 

  Куплю. Будинок на два 
окремих входи або з жилою тим-
часівкою в Луцьку або передміс-
ті, площею 120-150 кв.м., з/д від 
0.10га, до 80000у.о., терміново. 
Розгляну всі пропозиції. Тел: (099) 
7910775

  Продам. Гараж цегляний, кооп. 
«Магістраль», по вулиці пара-
лельній Карпенка-Карого, світло, 
яма, підвал на весь гараж, 3.5х6м 
Тел: (050) 3398309

  Здам або продам гараж цегля-
ний кооп.»Стир-2». Тел: (0332) 
230977; (098) 2212148

  Продам. Великий Омеляник, 
земельну ділянку 0.10га, поруч 
всі комунікації, 11000у.о., торг. 
Тел: (050) 9664124

  Продам. Гірка Полонка, 
земельну ділянку під забудову 
0.12га, приватизовану. Тел: (097) 
1840459

  Куплю земельну ділянку в 
центральній частині Луцька, 
для житлового будівництва вул: 
Коперніка, Волі, Перемоги, Клима 
Савири та ін. Тел: (050) 3788806

  Продам. Масив Боголюби, 
земельну ділянку 0.10га, під 
будівництво будинку. Тел: (050) 
6742160, Ірина

  Продам. Усичі, 15км від Луцька, 
земельну ділянку 0.24га, прива-
тизовану, під забудову, газ, світло 
поруч. Тел: (095) 5247741

  Продам. Богушівка, привати-
зована земельна ділянка 0.135га, 
під забудову, комунікації поруч. 
Тел: (050) 0248954; (097) 9099631

  Продам. Охотин, земельну 
ділянку 0.25га, мальовниче 
місце, ліс з усіх сторін. Тел: (050) 
3784004

  Продам. Зміїнець, вул. Качало-
ва, елітний район, будинок неза-
вершений, 550 кв.м, є покриття, 
100м від траси Луцьк-Ковель, 
земельна ділянка 0.12га, поруч 
газ, вода. Тел: (095) 3327477; (095) 
4219941

  Продам. Трикімн. кв., вул.
Прогресу, 4, центр, 61 кв.м, 
2/2-пов. цегл. буд., вис. стелі 3м, 
євроремонт, сантехніка, меблі, 
великий підвал, 52000у.о. Тел: 
(050) 6635365, 2419316; (099) 
4051613

  Продам. Приміщення 200 кв.м, 
є світло, вода, земельна ділянка 
0.18 га, смт. Колки Маневицького 
р-ну. Можна під магазин, склад, 
кафе. Тел: (050) 2350880 

  Продам. Магазини діючі, про-
дуктові, на зупинках, центральні 
частини міста Луцька, є докумен-
тація, від власника, ціна нижче 
ринкової. Тел: (095) 1375325; 
(050) 5299327

  Продам. Гараж 7.4х4м, висота 
воріт 2.5м, оглядова яма, вул. К. 
Савури, кооп. «Промінь», ціна за 
домовленістю. Тел: (050) 5877577

  Продам. Гараж цегляний, кооп. 
«Підшипник-1». Тел: (050) 1845651

  Продам. Луцьк, вул. Володи-
мирська, дачу, масив Дружба, 
земельна ділянка 0.06га, є буди-

ночок, вода, світло, 8000 у.о. Тел: 
(095) 4525107; (095) 4525590

  Продам. Однокімн. кв., навпро-
ти ТЦ «Глобус», заг.пл. 50.4 кв.м, 
новобудова, 4/5-пов. цегл. буд., 
автономне опалення. Тел: (096) 
4586873

  Продам. Контейнер 20 кв.м, 
на ринку «Привіз», м.Луцьк, 
металопластикові вікна, двері, 
утеплений. Тел: (050) 7141706; 
(098) 7087982

  Здам. Двокімн. кв. подобово, 
погодинно, в центрі, євроремонт, 
нові меблі, супутникове теле-
бачення, побутова техніка. Тел: 
(050) 2645907; (063) 6351381

  Візьму на квартиру, в окрему 
кімнату двох дівчат. Тел: (095) 
7525888 

  Здам. Однокімн. кв., подобово. 
Тел: (096) 9051734

  Продам. Баїв, земельна ділянка 
з розпочатим будівництвом, 
0.26га, є тимчасівка 8.5х5м, 
фундамент на півтораповерхо-
вий будинок, сад, 380В, вода, газ 
поруч. Тел: (050) 5257465

  Продам. Однокімн. кв., поблизу 
ринку «Завокзальний», 3/9-пов. 
буд., 36.2 кв.м, сонячна сторона, 
велика лоджія, поруч садочок, 
школа, 32000 у.о. Тел: (098) 
9431364

  Продам. Чотирикімн. кв., вул.
Теремнівська, 93, кімнати ізольо-
вані, 88 кв.м, 1/5-пов. цегл. буд., 
ціна за домовленістю. Тел: (050) 
9502662

  Продам. Дачу, вул. Володимир-
ська, м.Луцьк, можна під забу-
дову, 0.062га. Тел: (099) 3129931; 
(099) 3212031

  Продам. Земельну ділянку, 
центр міста, вул. Коперніка, під 
забудову. Можливий обмін на 
житло, розгляну різні варіанти. 
Тел: (066) 6105722 

  Продам. Терміново, дві земель-
ні ділянки: дачна 0.08 га привати-
зована, на масиві Боголюби, вода 
поруч; зем. ділянка 0.10 га, під 
забудову, приватизована в р-ні 
«Околиці», вул. Скандинавська, 
є затверджений проект, дозволи 
на будівництво, фундамент, ого-
роджена, газ, елект. поруч. Тел: 
(050) 7737746

Послуги

  Циклювання, шпаклювання, 
лакування паркету та фарбова-
них дошок новими барабанними 
та дисковими машинами. Тел: 
(0332) 293990; (099) 6427274; 
(094) 9084990

ДОПОМОГА при оформ-
ленні шенген та робочих віз, 
Інтернет реєстрація. Тел: (097) 
1199749; (066) 1756075

  Вантажні перевезення в/п до 
5т, а/м Рено, 45 куб.м, дов. 7.2м, 
перевезення с/г техніки та а/м, по 
Луцьку, області, Україні та Європі, 
можна під ТІР, разові поїздки, 
можлива постійна співпраця. Тел: 
(050) 5436768, крім суботи

  Відеозйомка професійною апа-
ратурою, весіль, урочистих подій, 
монтаж на професійному рівні, 
Перезапис VHS на DVD. Доступні 
ціни. Тел: (066) 6439259; (066) 
1220410, www.maz.lutsk.ua

ПРОПОНУЄМО для стоянки 
TIR територію асфальтовану 
с. Гірка Полонка. Є автомийка 
та шиномонтаж TIR, АЗС, СТО 
з оглядовими ямами, кран-
балками, цілодобова охоро-
на, відеонагляд, освітлення, 
спецтехніка (ХТЗ-1702, МТЗ-80, 
навантажувач 5т), послуги 
механіка та лікаря. Проводить-
ся реконструкція під мотель, 
кафе. Тел: (067) 3615020; (095) 
5573994 Адр: e-mail:zts_plus@
ukr.net 

КРЕДИТИ до 50000 грн, до 
8000 грн без довідки про до-
ходи. Безкоштовне і швидке 
оформлення. Ліц.№16 від 
09.10.2009р., НБУ. Тел: (066) 
9419251; (097) 5460104

  Тамада на свято. Ваше весілля 
буде цікавим, вишуканим із збе-
реженням українських традицій 
та сучасними забавами і весело-
щами. Тел: (050) 9410920

  Послуги автокрана. Тел: (050) 
9053159

  Татуаж брів, губ, повік, по 
бажанню на дому. Попередній 
запис. Тел: (095) 5545917 

  Відео-, фотозйомка весіль та ін. 
урочистих подій. Можливий ви-
їзд по області. Тел: (097) 8096912; 
(050) 2059092 

 Математика: підготовка до 
вступу в коледжі, до ЗНО. Тел: 
(0332) 787385; (095) 0017577

  Ландшафтний дизайн, посів 
трави, догляд за територією. Тел: 
(095) 0311592

  Професійні музиканти пропо-
нують послуги по обслуговуван-
ню урочистостей. Якісний звук, 
професійне виконання, саксо-
фон. Тел: (099) 4380727, Леонід

  Перетягування м’яких меблів, 
матраців, переробка форми під 
сучасний дизайн, виготовлення 
за каталогом. Тел: (0332) 240275; 
(050) 9209673

  Ремонт підвісок, двигунів, 
коробок передач, рихтувально-
зварювальні роботи, фарбуван-
ня, ремонт після ДТП; ремонт 
електрообладнання. Тел: (0332) 
726246; (050) 1761459

  Виконую курсові, дипломні та 
магістерські, реферати контр-
ольні роботи з гуманітарних, 
соціальних та економічних дис-
циплін. Тел: (098) 7017093; (050) 
9129641

  Вантажні перевезення а/м Ка-
мАЗ, самоскид: пісок щебінь та ін. 
Тел: (063) 3094788; (066) 0848714

Автомототехніка

  Продам. ВАЗ-2106 1982р., 
синій, 1.3л , бензин, сигналізація, 
ц/з, фаркоп, 2000у.о., торг. Тел: 
(099) 7261895, Міра

  Продам. Мерседес Спрінтер-
210D 1998р., 2.9л, пробіг 
156000км, свіжопригнаний. Тел: 
(050) 6054543; (050) 6736302

  Продам КамАЗ-5511 «Совок», 
у робочому стані. Тел: (050) 
6650925

  Продам трактор Т-150 по 
запчастинах; плуг 5х35; дискова 
борона шир. 3.15, б/в. Тел: (067) 
5255947 

  Продам причепи до легкових 
а/м можлива доставка. Тел: (050) 
1690660

  Продам. Івеко-3510 1994р., 
2.5л, дизель, середній, високий, 
двокатковий, вантажний, фургон. 
Можливий обмін. Тел: (050) 
5444524

  Продам міні-трактори б/в, з 
фрезою, Японія; надаю послуги 
по ремонту тракторів. Тел: (050) 
6473540

  Куплю. Причіпну техніку КПІ 
подрібнювач кукурудзи на силос. 
Тел: (0332) 713967; (099) 2523751

  Продам. Ауді-200-Авант 
1990р., 2.3л, бензин, велюр, 
клімат-контроль, повний привід, 
ел/пакет, нова гума, ціна за до-
мовленістю. Терміново. Тел: (050) 
9686264

ТЗОВ УКРОЙЛТРЕЙДІНГ» 
реалізує: асфальтовкладальник 
гусеничний «Vogele S1900» 
2001р., 534000грн; автогрей-
дер ДЗ-122 2001р., 137000грн. 
Тел: (0332) 770388, 774016

Будівництво

  Продам. Керамзит в мішках, 
пісок в мішках, цемент, з достав-
кою, м.Луцьк. Тел: (050) 5444524

  Продам пісок, щебінь, різної 
фракції. Тел: (0332) 262740; (097) 
8769253

  Виготовлення та встановлен-
ня виробів з бетону: балясини, 
перила, поребрики, водозливи, 
парапети, оголовки на стовпці; 
бруківка 30х30х3см. Тел: (0332) 
286429; (095) 3124964

  Продам збірні залізобетонні 
вироби сертифіковані, доставка: 
плити перекриття довж.2.2-9м 
та 12м; балки 9, 12, 18м; ПКЖ 
3х12; плити паркану з стаканами; 
ел/опори, премички, прогони; 
кільця каналізаційні; збірні з/б 
перекриття до 7м. Заявки від 20т. 
Тел: (066) 0926530; (096) 2736140

  Продам. Пісок, дрібно- та 
крупнозернистий, щебінь різної 
фракції, цегла червона, торфо-
крихта, чорнозем, вапно гашене, 
з доставкою. Послуги погодинно. 
Вивіз сміття. Тел: (050) 9794198

  Продам металевий контейнер 
на будівництво та бочку 5 куб.м, 
б/в. Тел: (097) 9687517

ПРОДАМ діючий бізнес по 
виробництву термоблоків, 
17000у.о. Тел: (050) 9010933, 
Віталій

  Продам діючий бізнес по ви-
робництву піноблоків. Тел: (050) 
9010933, Віталій

  Циклювання паркету та дошки, 
настилання різних видів підлоги, 
шпаклювання, лакування, вста-
новлення дверей, врізка замків, 
петель. Тел: (066) 1668415; (098) 
6680431

  Продам. Балки 15шт., якісні 
довж.4-5м, 14х16х4м, 20 сухих 
широких дошок діам. 0.50 см, 
довж. 4.5м; комплект риштування 
(ліса), металевий, у хорошому 
стані. Тел: (0332) 725940; (096) 
5811147; (050) 3780528

 Майстер якісно постелить ла-
мінат, паркетну дошку, лінолеум. 
Гарантія, консультації, досвід. Тел: 
(099) 7401095, Сергій

  Ремонт та євроремонт: дахи, 
кладка цегли, блоків, залиття 
фундаментів, стяжка фасадів. 
Вкладання бруківки, шпаклю-
вання, штукатурення. Монтаж 
гіпсокартону, вагонки, кладка 
плитки. Тел: (093) 3814429; (066) 
7269413

  Продам. Дошки обрізні та нео-
брізні, свіжопил та сухі, дрова, 
власне виробництво, с. Жидичин. 
Тел: (050) 2047070; (097) 7348322

Продаємо та встановлюємо 
залізобетонні ємкості під ви-
грібну яму та каналізацію. Тел: 
(066) 3003911

Робота

  Найму на постійну роботу 
автослюсарів. Тел: (0332) 767199; 
(095) 4020115

ПОТРІБНІ на будівництво (мо-
ноліт): арматурники, бетону-
вальники, теслі будівельні. Тел: 
(099) 7577166; (096) 6371266, 
після 20.00

  Візьму на роботу торгового 
представника з власним а/м у м. 
Ковель. Тел: (050) 3714795

  Візьму на роботу водія для між-
народних вантажних перевезень, 
також диспетчера-логіста з до-
свідом роботи. Тел: (095) 8824607; 
(067) 3320506

 Менеджер по роботі з клієнта-
ми, комунікабельність, бажання 
працювати, на неповний робо-
чий день, з/п за домовленістю. 
Тел: (050) 2408889

 ПОТРІБНІ КУХАРІ, ПІЦ-
МАЙСТРИ, ОФІЦІАНТИ, 
ПОСУДОМИЙНИЦІ, ПРИБИ-
РАЛЬНИЦІ, СОЦ. ГАРАНТІЇ, 
БЕЗКОШТОВНEЕ ХАРЧУВАН-
НЯ, ЩОМІСЯЧНІ БОНУСИ, З/П 
2 РАЗИ В МІСЯЦЬ, КАР’ЄРНИЙ 
РІСТ. ТЕЛ: (050) 3786248; (098) 
6305507. E-MAIL: XORIKA@
UKR.NET

ПОТРІБНІ робітники на 
збирання овочів, ягід, вишень, 
яблук, полуниць. Парники те-
плиці, птахоферми, с/г роботи 
(чоловіки, жінки), наявність 
закордонного паспорту. Тел: 
(097) 1199749; (066) 1756075

  Візьму на роботу слюсаря для 
складання металевих конструк-
цій, вік до 30 років, можна без до-
свіду роботи. Тел: (050) 3788806

  Потрібен торговий представ-
ник, бажано досвід роботи, права 
водія. Тел: (0332) 789631

  Потрібні робітники на ви-
робництво деревного вугілля 
в Донецькій області (вальники, 
помічники, вуглевипалювачі). 
Проживання за рахунок, робо-
тонавця. Тел: (095) 1516378; (050) 
5279175 

 Шукаю домробітницю в при-
ватний сектор робота на дому. 
Тел: (099) 3238698

  В кафе-бар на роботу потрібні 
офіціанти, бармени, кухарі. Тел: 
(095) 0358673

  Візьмемо на роботу водіїв з 
власним авто-, мототранспортом, 
для доставки готової їжі. Тел: 
(066) 7120080

  Візьмемо на роботу сушиста, 
піцейолу. Тел: (066) 7120080

  Потрібні: офіціанти, кухарі, 
бармени, адміністратор, в новий 
кафетерій; продавець-консуль-
тант у магазин. Тел: (099) 6373869; 
(099) 7910735

  Потрібні на роботу комірни-
ки та вантажники для роботи 

на оптовому складі. Тел: (095) 
2460104

  На роботу потрібні рамники на 
стрічкову пилораму та різно-
робочі, оплата висока. Тел: (097) 
7348322

  Потрібні на роботу офіціанти. 
Тел: (0332) 266245, після 12.00

  Потрібні продавці, дівчата до 
25 років, у продовольчий мага-
зин, з/п висока, у м. Луцьк. Тел: 
(050) 6635653

Візьму на роботу торгово-
го представника. Вимоги: 
досвід роботи, порядність. 
Супервайзера, досвід роботи, 
порядність. Тел: (050) 3714795, 
lutsk-leader@fresh.com.ua

  Потрібні працівники на склад 
(стропальники, завідуючий скла-
дом). Тел: (050) 2106688

  Догляну або допоможу у вихо-
ванні дитини, в/о, досвід роботи 
у дитячому садку та сім’ї, є реко-
мендації, порядність гарантую. 
Тел: (066) 8969336

Різне

  Продам. Коляску зимово-літню 
«Андрекс», б/в, хороший стан, 
майже нова, 1300 грн. Тел: (0332) 
767643, (099) 7038480

  Втрачені: водійське посвідчен-
ня, видане на прізвище Глущук та 
техпаспорт виданий на прізвище 
Ватащук, прохання повернути за 
винагороду. Тел: (050) 6031301

  Втрачене портмоне з правами 
права водія видані на ім’я Мер-
чук О.Л., прохання повернути за 
винагороду. Тел: (0332) 751945 
(Луцьк) (095) 5146899; (095) 
4788389 

 Магазин проводить розпродаж 
гуртом штучних вінків, корзин, 
квітів з оформленням та в за-
готовках. Тел: (0332) 240024; (095) 
4116550

  Продам. Картоплю продо-
вольчу та насіннєву, сорти 
«Санта», «Аноста», «Бела роса», 
«Слов’янка», до 1т. Пшеницю 
300кг, столові буряки. Тел: (0332) 
735539; (067) 3613420; (099) 
4295836

  Продам лоша, з великої поро-
ди вік 1 рік, ціна за домовленістю, 
с. Копачівка. Тел: (097) 3509839; 
(099) 7548338

  Продам цуценят німецької ві-
вчарки, чистокровних. Тел: (095) 
5406713

  Продам цуценят кавказької 
вівчарки. Тел: (068) 5030114; (068) 
1385039

  Продам козу, 5 років, молочна, 
без запаху, можна з двома 
козенятами. Тел: (0332) 767133 
(Луцьк); (098) 4771174, Надія 
Миколаївна

  Продам. Кролі великих порід. 
Можливий обмін на зерно, 
бджоли та курей брама. Тел: (097) 
9753051

  Продам цуценят середньо-
азіатської вівчарки. Тел: (050) 
2055657

  Продам. Цуценят кавказької 
вівчарки. Кобель кавказької ві-
вчарки для в’язки з документами. 
Тел: (050) 6706922

  Продам. Стінку б/в, Польща, 
4м, висока, бордовий колір. Тел: 
(0332) 787385; (095) 0017577

ПРОДАМ. Бочки пластмасові, 
харчові, 120, 200, 1000л - куби. 
Плівку тепличну 4-, 6-сезонну, 
польського виробництва 6, 8, 
12м; агроволокно. Тел: (0332) 
780189 (Луцьк); (050) 6709075

  Куплю картоплю, буряк сто-
ловий. Тел: (095) 4171194; (067) 
4282642

  Продам. Рої бджіл, Любешів-
ський р-н, с. Бихов. Тел: (097) 
5084318

  Віддам гарних та грайливих, 
пухнастих кошенят, у добрі руки. 
Тел: (0332) 243835; (095) 5730492

  Загублені права водія видані 
на ім’я Борейко Олега, прохання 
повернути за винагороду. Тел: 
(0332) 242255; (095) 2177423; 
(093) 4772120

  Куплю. Кисневі та вуглекислот-
ні балони. Тел: (067) 3612790

  Продам. Терміново: спальню 
б/в, кухню б/в, дешево, сервант, 
книжкова шафу; швейні машини 
«Подільськ», нову та «Чайка», 
електрична. Плиту газову 
«Електа», б/в, дешево. Тел: (099) 
2296758
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