
Нерухомість

Продам

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

  Однокімн.кв., малосімейного типу, 
вул.Даньшина, 2/5-пов. цегл. буд., 31 
кв.м, євроремонт, евровікна, тепла 
підлога, натяжні стелі, 28000у.о. Тел: 
(099) 0124733

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

  Однокімн.кв., просп.Відродження, в 
р-ні 2-ї лікарні, 35.9 кв.м, 5/5-пов. цегл. 
буд., хороший стан, 26700у.о., торг. 
Терміново. Тел: (050) 6478080

  Кімнату у гуртожитку, 18.5 кв.м, в 
р-ні Київського майдану. Тел: (067) 
9745374; (050) 0748068, після 17.00

  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 посеред-
ників. Тел: (095) 6918420

  Трикімн.кв., просп. Молоді 17-б, 3/5-
пов. цегл. буд., з меблями, євроремон-
том, 60 кв.м, 64000у.о. Терміново. Тел: 
(066) 2221340

  Трикімн.кв., без посередників, 
центр, вул.Гулака-Артемовського, 7, 
3/5-пов. пан. буд., 65 кв.м, євроремонт, 
кухня-студія, всі меблі, техніка (теле-
візори, пр. машина, холодильник), 
автономне опалення, металопласти-
кові вікна, нова сантехніка, 2 балкони, 
60000у.о. Тел: (095) 5988493, Василь

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

  Будинок (1/2), заг.пл.50кв.м, мате-
ріал - дерево, з дерев’яним дахом, 
з присадибною ділянкою 0.03га, 
м.Луцьк, вул.Ясенева, р-н «Спиртзаво-
ду», 30000у.о., торг. Тел: (0332) 712550; 
(063) 9839890, Юлія

  Луцьк, будинок цегляний, поблизу 
цукрового заводу, 56.9 кв.м, 3 кімнати, 
гараж, сарай, льох, 40000у.о. Тел: (099) 
3482488

  Тарасово, будинок, заг.пл.99 кв.м, 
усі вигоди, надвірні споруди, льох, 
вікна металопластикові, земельна 
ділянка 0.08га. Тел: (050) 9923372; (097) 
6957074

 Масив Озерце, дачу, будинок цегля-
ний, земельна ділянка 0.06га, поблизу 
ліс, озеро. Тел: (099) 0124733

  Рованці, будинок одноповерховий, 
новобудова, 4 кімнати, 120 кв.м, 
євроремонт, частково вмебльований, 
окремий гараж, огорожа, озеленена 
територія, земельна ділянка 0.12га, 
120000у.о. Тел: (050) 1405486

  Луцьк, будинок цегляний, центр, 4 
кімнати, з/д 0.04га, приватизована, 
2 хліви, тимчасівка, 59000у.о. Можна 
кімнати окремо: 3кімнати 48у.о., 
2-29у.о., 1-21у.о. Можливий обмін на 
дві квартири. Тел: (0332) 243749; (095) 
9058433

 Мильськ Рожищенського р-ну, буди-
нок цегляний, надвірні споруди, 40км 
від Луцька, газ поруч, колодязь та 
колонка, недорого. Тел: (099) 0140510

 Шацький р-н, будинок земельна 
ділянка 0.23га, поряд озеро 100м, тер-
міново, недорого. Тел: (067) 3917699

  Ківерці, цегляний, газифікований 
будинок, централізований водопро-
від, земельна ділянка 0.07га, привати-
зована. Тел: (050) 5451202

  Крупа, будинок цегляний, півтора-
поверховий, 200м від траси, великий 
гараж, парове опалення, силова лінія, 
свердловина з водою, асфальтований 
доїзд. земельна ділянка приватизова-
на, 0.12га, недорого. Тел: (050) 6746094

  Дачне, терміново будинок, поблизу 
Луцька, земельна ділянка 0.16га, при-
ватизована, газ, трифазна лінія, сарай. 
Тел: (050) 0750400; (097) 8344377

  Гірка Полонка земельна ділянка 
0.10га, під забудову, комунікації по-
руч, ціна за домовленістю. Тел: (050) 
4382035; (095) 6098615

  Баківці, будинок, 17км від Луцька, 90 
кв.м, земельна ділянка 0.50га, новий 
ремонт, газ, вода, надвірні споруди 
новозбудовані, огорожа, бруківка 
вкладена 340 кв.м, молодий сад. Тел: 
(066) 4355082  

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

Струмівка, будинок, новобудо-
ву, півтораповерховий, земель-

на ділянка 0.123га, 5 кімнат, 3 
санвузли, облицьований «Фа-

готом», металочерепиця, вікна 
металопластикові, ламінація 

«золотий дуб», усі комунікації. 
Тел: (050) 5405234, 5387201

  Луцьк, вул.Володимирська, дачу, ма-
сив Дружба, земельна ділянка 0.06га, 
є будиночок, вода, світло, 8000у.о. Тел: 
(095) 4525107; (095) 4525590

  Дачу, вул.Володимирська, м.Луцьк, 
можна під забудову, 0.062га. Тел: (099) 
3129931; (099) 3212031

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

  Терміново, земельну ділянку 0.12га, 
приватизовану, с.Гаразджа, р-н ново-
будов, 15000у.о. Тел: (050) 2313021

  Богушівка, приватизована земельна 
ділянка 0.135га, під забудову, комуні-
кації поруч. Тел: (050) 0248954; (097) 
9099631

  Охотин, земельна ділянка 0.25га, 
мальовниче місце, ліс з усіх сторін. 
Тел: (050) 3784004

  Земельну ділянку, с.Борохів, 0.55га 
під забудову, поряд новобудови, заїзд 
зі сторони с.Липини, підведена лінія 
електропередач. Тел: (050) 2677905; 
(066) 6298723

  Земельну ділянку 0.47га, в центрі 
с.Гаразджа, є світло, вода, газ, кана-
лізація, льох, баня, бруківка, садок, 
стара будівля. Тел: (050) 6747477

  Рованці, земельна ділянка 0.10га, 
під забудову, всі комунікації, у хоро-
шому місці. Тел: (050) 7683252

  Боратин, земельну ділянку 0.12га, 
під забудову, поряд усі комунікації. 
Продам будинок, у центрі с.Чаруків, 
земельна ділянка 0.18га. Тел: (0332) 
251034; (096) 6883171

  Торчин, центр, земельну ділянку 
0.15га, всі комунікації.  Тел: (066) 
9307543

  Крупа, земельну ділянку 0.50га, з 
них 0.25га під забудову, с.Крупа, 200м 
від траси, комунікації поруч. Тел: (098) 
8217533; (099) 7083530 

  Луцьк, дві суміжні земельні ділянки 
по 0.12га, за 150м від боголюбської 
лікарні, в сторону лісу. Газ, світло. Тел: 
(099) 7330203

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

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

Терміново, недорого продається 
СТО та автомийка автомобілів, 

новозбудована, двоповерхова, по 
вул.Ковельській, (р-н лісництва). 

Тел: (050) 3380689

  Гараж цегляний, приватизований 
кооп.»Підшипник-1», вул.Ковпака, р-н 
ЛПЗ, 5000у.о., торг. Тел: (099) 2912712

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

Здам

  Частину будинку, з частковими 
зручностями, дві кімнати, кухня, окре-
мий вхід, с.Струмівка, вул. Рівненська 
42. Тел: (099) 0540170

  Однокімн.кв. подобово., погодинно, 
р-н гот.»Лучеськ», усі вигоди, недо-
рого. Тел: (050) 7357200

  Візьму на квартиру двох дівчат, р-н 
цукрового заводу, 200грн. Тел: (066) 
4800244; (066) 7595901

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

Оренда складських та виробни-
чих приміщень від 8грн/кв.м, 
офісних приміщень від 15грн/
кв.м, приміська зона, 2км від 

Луцька, с.Гірка Полонка. Примі-
щення з рампою, кран-балками 

(50-2000 кв.м), охорона, віде-
онагляд, освітлення, артезі-

анська свердловина, КТП, газ 
високого та низького тиску. Тел: 

(067) 3615020; (095) 5573994,  
e-mail:zts_plus@ukr.net

Для стоянки TIR пропонує-
мо територію асфальтовану 

с.Гірка Полонка. Є автомийка 
та шиномонтаж TIR, АЗС, СТО з 

оглядовими ямами, кранбалка-
ми, цілодобова охорона, відео-
нагляд, освітлення, спецтехніка 

(ХТЗ-1702, МТЗ-80, наванта-
жувач 5т), послуги механіка та 

лікаря. Проводиться рекон-
струкція під мотель, кафе. Тел: 
(067) 3615020; (095) 5573994,  

e-mail:zts_plus@ukr.net

  Недорого, подобово, погодинно, 
однокімн.кв., центр міста, є необхідна 
побутова техніка, усі комунальні 
зручності, чисто, затишно, Луцьк. При 
потребі надаються звітні документи. 
Тел: (050) 2882212; (096) 7249461

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

  Візьму на квартиру одного хлопця, 
40-б квартал. Тел: (066) 3461400

  Здаються в оренду офісні, 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 «Цен-
тральний» магазин-бар. Тел: (0332) 
242227, 240024; (095) 5164982; (095) 
4116550

Обміняю

  С.Баківці, будинок, 90 кв.м, з/д 
0.50га, залізобет. паркан, новий ре-
монт, надвірні споруди, двір 350кв.м. 
бруківки та трикімнатну квартиру в 
центрі міста, 4/5 пов. буд., кімнати 
роздільні, євроремонт на будинок або 
продам будинок. Тел: (066) 4355082

Куплю

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

Послуги

Виготовляємо. Вибір форм, вста-
новлення, реставрація. Доставка в 
межах Луцького р-ну безкоштов-

на. Вигідні умови для гуртових 
покупців. Тел: (096) 5730603; (050) 

9070970

Пам’ятники з граніту, габро, 
базальту та крихти, виготов-

лення, доставка, встановлення, 
гарантія. м.Луцьк, просп.Волі, 50 Тел: 

(0332) 299772; (050) 9111395; (067) 
1995425,  www.pamjatnuku.ucoz.ru; 

e-mail:5342007@ukr.net

  Відеозйомка, монтаж високоякісне 
зображення (HD1080, DVD). Працюємо 
в межах області. Тел: (067) 4536959; 
(095) 7079326

Юридична допомога при 
оформленні шенген та робочих 

віз, Інтернет реєстрація. Тел: 
(097) 1199749; (066) 1756075

Поїздки на відпочинок Чорно-
морське узбережжя, Одеська 
обл., с.Курортне. Виїзд 17, 26 
червня, 5, 14, 23 липня, 1, 10, 

19, 28 серпня, автобусом з усіма 
зручностями. Проживання 

- приватний сектор, база відпо-
чинку. Ліц. АГN584228 МТЗУ. Тел: 

(050) 2793609; (067) 3060350; 
(093) 1329923

  Вантажні перевезення в/п до 5т, а/м 
Рено, 45куб.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

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

  Тамада на свято. Ваше весілля буде 
цікавим, вишуканим із збереженням 
українських традицій та сучасними 
забавами і веселощами. Тел: (050) 
9410920

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

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

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

  Виконую курсові, дипломні та 
магістерські, реферати контрольні 
роботи з гуманітарних, соціальних 
та економічних дисциплін. Тел: (098) 
7017093; (050) 9129641

  Надаю послуги по копанню та 
чищенню криниць, працюю швидко, 

якісно, д/р понад 20 років. Тел: (095) 
6772326, Валерій

Автомототехніка

  Продам. Трактор Т-40АМ, плуги 
2х30, двигун Д-240. Тел: (050) 1669111; 
(096) 1399028

  Продам. Трактор МТЗ-80 1988р., 
велика кабіна, у хорошому стані. Тел: 
(095) 2168087

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

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

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

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

  Продам. Трактори Т-25 1989р та 
1984р., у хорошому стані; плуги дво-
корпусні. Тел: (067) 3610506

Продам скутер Generic Xop50, 
(Австрія), 2-тактний чорного 

кольору. Пробіг 4500 км, у від-
мінному стані. Терміново. Торг. 

Тел: (066) 4717585

Будівництво

Виготовляємо металеві та 
дерев’яні конструкції: дачні 

будинки, бані, магазини, кіоски, 
павільйони, гаражі, шиномонтажі, 

автомийки, міні-офіси, вольєри, 
ангари та ін. Доставка по Україні, 

безкоштовна, низькі ціни. Тел: 
(098) 9071417

  Продам. Стовпці для огорожі, від 
40грн/шт. Труба профільна 50х50, 
16грн/пог.м. Оцинкований металопро-
філь, 116х200 від 65грн/шт. Оцинкова-
ний лист 125х200 від 35грн/пог.м.  Тел: 
(050) 9010508; (050) 6740687

  Продам. Панелі (стінові та пере-
криття), цегла, бій цегли, стовпи, 
керамзит, все б/в. Тел: (067) 7530291

Продам в упаковці та без, на 
цементний розчин та клей, за-

мовлення від 1-го куб.м. та більше, 
доставка безкоштовна. Тел: (03366) 
93381 (Ратно); (097) 3532712,  www.

bilorusblok.vneti.com.ua,  e-mail: 
office_ura@mail.ru

Продам. Плити ПК, довж.5.8 та 6 
метрів, фундаментні блоки 50, 
60, стінові плити, ригелі під ПК. 

Тел: (095) 0968190

Продаємо та встановлюємо залізо-
бетонні ємкості під вигрібну яму та 

каналізацію. Тел: (066) 3003911

  Продам. Гаражні ворота, металеві 
з каркасом, є завіси та внутрішній за-
мок, б/в, у хорошому стані, 2х2.5м. Тел: 
(067) 8950981

  Продам. Трубу металеву, б/в, 
діам.35, 40, 50, 60, 80, 110, 170. Тел: 
(050) 5424886

  Продам. Огорожа кована, 37 
секцій, 3х2.2м, ворота 2шт., 4х2.2м, 
5х2.2м, дві хвіртки 1.9х2.2м; металеві 
сейфи, різних розмірів, все б/в, ціна 

за домовленістю. Тел: (050) 1976935, 
Володимир

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

  Продам. Пісок, дрібно- та крупно-
зернистий, щебінь різної фракції, це-
гла червона, торфокрихта, чорнозем, 
вапно гашене, з доставкою. Послуги 
погодинно. Вивіз сміття. Тел: (050) 
9794198

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

Якісний монтаж гіпсокартону, 
шпаклювання, настилання 

підлоги, ламінату, паркетної до-
шки, вагонки. Якість, гарантія, 

досвід. Тел: (099) 7401095

  Бригада будівельників виконає всі 
види зовнішніх та внутрішніх робіт. 
Тел: (050) 5676596

  Свердловини на воду. Обслугову-
вання. Тел: (095) 5755705

  Виконуємо фасадні та внутрішні 
роботи. Тел: (066) 9830351, Саша; (095) 
5511842, Коля

  Циклювання, шпаклювання, лаку-
вання паркету та фарбованих дошок 
новими барабанними та дисковими 
машинами. Тел: (0332) 293990; (099) 
6427274; (094) 9084990

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

 Мурування камінів, печей та інші 
ремонтно-будівельні роботи. Тел: 
(0332) 252216; (050) 3378455

  Утеплення фасадів будинків мінва-
тою та пінопластом та ін. ремонтно-
будівельні роботи, якість роботи, 
відповідальність гарантуємо. Тел: 
(099) 2344469

Робота

  Підприємству терміново потрібні: 
оператор напіввидувного автомату, 
охоронці та працівники різних вакан-
сій. Тел: (093) 7538744; (066) 6184057, 
9.00-18.00

  Потрібна хатня робітниця (приготу-
вання їжі, прасування, прибирання), 
години роботи 8.00-17.00, понеділок-
п’ятниця, оплата 1500-2000грн (від 
якості). Тел: (0332) 757964, роб. (Луцьк)

Потрібні робітники на збирання 
овочів, ягід, вишень, яблук, по-
луниць. Парники, теплиці, пта-
хоферми, с/г роботи (чоловіки, 
жінки), наявність закордонного 

паспорту. Тел: (097) 1199749; 
(066) 1756075

  Візьму на роботу водія на а/м 
КамАЗ, з причепом. Тел: (050) 6780153; 
(050) 1979204

  В кафе-бар запрошуємо на постійну 
роботу офіціанта-бармена та кухаря з 
досвідом роботи. Тел: (095) 1552295

  Потрібні бармени, офіціанти, повар, 
помічник кухара, продавець. Тел: (050) 
2758486; (067) 2848445; (093) 1561538

  Візьму на роботу водія на КамАЗ 
з причіпом та машиніста автокрана. 
Тел: (0332) 770637; (067) 3615993; (066) 
9113993

 ПОТРІБНІ. КУХАРІ, ПІЦ-
МАЙСТРИ, ОФІЦІАНТИ, ПОСУ-
ДОМИЙНИЦІ, ПРИБИРАЛЬНИЦІ, 
СОЦ. ГАРАНТІЇ, БЕЗКОШТОВНЕ 
ХАРЧУВАННЯ, ЩОМІСЯЧНІ 
БОНУСИ, З/П 2 РАЗИ В МІСЯЦЬ, 
КАР’ЄРНИЙ РІСТ. ТЕЛ: (050) 
3786248; (098) 6305507,  E-MAIL: 
XORIKA@UKR.NET

  Потрібен на роботу водій, кат.Е, до-

свід роботи. Тел: (095) 3127126; (050) 
9526394

  Потрібен на роботу торговий 
представник з власним а/м, група 
будматеріалів. Тел: (066) 0896483

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

  Потрібні робітники на виробництво 
деревного вугілля в Донецькій області 
(вальники, помічники, вуглевипа-
лювачі). Проживання за рахунок, 
роботонавця. Тел: (095) 1516378; (050) 
5279175 

 Шукаю доморобітницю в приватний 
сектор робота на дому. Тел: (099) 
3238698 

  Потрібен торговий представник, 
бажано досвід роботи, права водія. 
Тел: (0332) 789631

  Потрібні: офіціанти, кухарі, барме-
ни, адміністратор, в новий кафетерій; 
продавець-консультант у магазин. Тел: 
(099) 6373869; (099) 7910735

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

  Візьмемо на роботу сушиста, піце-
йолу. Тел: (066) 7120080

  Потрібні працівники на склад 
(стропальники, завідуючий складом). 
Тел: (050) 2106688

  Догляну або допоможу у вихованні 
дитини, в/о, досвід роботи у дитячому 
садку та сім’ї, є рекомендації, поряд-
ність гарантую. Тел: (066) 8969336

 Шукаю роботу. Догляну або допо-
можу у вихованні дитини, в/о, досвід 
роботи у дитячому садку та сім’ї, є 
рекомендації, порядність гарантую. 
Тел: (066) 8969336

Різне

Куплю. Водонапірну вежу 
об’ємом 25куб.м., висотою 

15м. Розрахунок за домовле-
ністю. Тел: (0332) 787371; (067) 

3615206

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. Кисневі та вуглекислотні 
балони. Тел: (067) 3612790

  Продам цуценят кавказької вівчар-
ки. Тел: (068) 5030114; (068) 1385039

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

  Продам цуценят середньоазіатської 
вівчарки. Тел: (050) 2055657

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

 ПРОДАМ САДЖАНЦІ ПОЛУНИ-
ЦІ (ЗЕЛЕНА РОЗСАДА ТА ФРІГО) 
СОРТИ: «ОНЕБОР» (МАРМЕЛА-
ДА), «ЕЛЬСАНТА», «АЛЬБІОН», 
МАТОЧНІ РОСЛИНИ ЗАВЕЗЕНІ З 
ІТАЛІЇ. ТЕЛ: (050) 3398050

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

  Загублений номерний знак АМ 
81118, у м.Луцьк, 33-й квартал, про-
хання повернути за винагороду. Тел: 
(050) 8273001

  УВАГА! В р-ні вул.Львівської 
17.05.2012р. пропала собака породи 
шотландська вівчарка (коллі), світло-
золотистого кольору, шерсть довга, 
пухнаста, кличка Клевер, прохання 
повернути за винагороду. Тел: (050) 
1432500; (096) 1514865, Віктор

  Втрачений техпаспорт на а/м 
«Фольксваген», виданий на ім’я Янюк 
П. В., прохання повернути за вина-
городу. Тел: (050) 5864873

  Продам. Стінку «Полонина», 4м, 
1500грн; м’який куточок 1.4х2.4м, 
1700грн; ліжка півтораспальні, 
400грн/2шт., можна з доставкою. Тел: 
(099) 9236852

  Продам. Зерно пшениці. Тел: (066) 
3973943; (063) 3905408

  Продам. Коня, 10 років, білий, 
с.Шклінь, Горохівського р-ну. Тел: (095) 
4025034

  Куплю столярну стружку (суху) з 
доставкою. Верстат фрезерний гори-
зонтальний по металу 6М80, 6М81 або 
подібний. Тел: (050) 1086853

  Куплю доїльний апарат на 1-2 
корови. Продам пусковий двигун на 
трактор Т-40. Тел: (050) 8484323; (067) 
7933403

  18.05.2012 було загублено залікову 
книжку № 10.030 Шинкарук Наталії 
Анатолівни студентки II курсу МОз21 
групи Луцького національного тех-
нічного університету прошу вважати 
недійсною.

  Віддам в добрі руки гарних та грай-
ливих, пухнастих кошенят. Тел: (0332) 
243835, (095) 5730492
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ЦЕМЕНТ
ЩЕБІНЬ ВІДСІВ

БЛОКИ

БРУКІВКА ШАПОЧКИ
ПАРАПЕТИ

(099) 7238925
(097) 9379854

- будівельні- парканні
- для оздоблення фасаду

НАДАЄМО ПОСЛУГИ

ПРОДАЄМО
чорнозем (сапроель),

пісок з доставкою

МТЗ-82 «Борекс» («рачок»),
“Бобкет” та ЗІЛ самоскид

тел. (050) 5461385

Ліц.АВ №385799 від 09.01.2008р, МТЗУ


