
Нерухомість

Продам

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

  Однокімн.кв., м. Володимир-Волин-
ський, 3/5-пов. цегл. буд., центр міста, 
30 кв.м. (097) 3075167

  Луцьк. Три та двокімн.кв. ЖК "Коста 
Брава", ремонт, частково вмебльовані, 
в новобудові, автономне опалення, 
німецькі ліфти, є вся сантехніка, вмон-
тована кухня, шафа-купе, 6000грн/кв.м. 
(067) 4059196 

  Луцьк. Трикімн.кв., затишну, вул.
Карпенка-Карого, 9, ремонт, частково 
вмебльована, Інтернет, стоянка під ці-
лодобовою охороною. (067) 4059196

  Трикімн.кв., вул.Шота Руставелі, р-н 
ЛПЗ, 60 кв.м, 4/9-пов. буд., с/в роз-
дільний, ціна за домовленістю. (0332) 
260255; (093) 4361464

  Трикімн.кв., вул.Гулака-Артемовсько-
го, 4/5-пов. пан. буд., заг.пл 60 кв.м, 
житловий стан, кімнати ізольовані, 
40000у.о., торг. (095) 5433555 

  Будинок цегляний, центр, 4 кімнати, 
з/д 0.04га, приватизована, 2 хліви, тим-
часівка, 57000у.о. Можна кімнати окре-
мо: 3кімнати 47у.о., 2-27у.о., 1-20у.о. 
Можливий обмін на дві квартири. 
(0332) 243749; (095) 9058433

  Будинок двоповерховий, Липини, 
Луцький район, Липинський масив біля 
готелю "Кедем", новозбудований, без 
ремонту, стяжка, штукатурка, телефон, 
світло, газ, вода, каналізація, з/д 0,06га. 
(098) 6010370; (050) 5420722

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

  Луцьк. Вул.Сєчинова, 13, масив 
Львівський, терміново, будинок двопо-
верховий, з підвалом, земельна ділянка 
0.055га. (066) 8895125

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

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

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

  Будинок (1/2), заг.пл.50кв.м, матеріал 
- дерево, з дерев'яним дахом, з приса-
дибною ділянкою 0.03га, м.Луцьк, вул.
Ясенова, р-н "Спиртзаводу", 30000у.о., 
торг. (0332) 712550; (063) 9839890, 
Юлія

  Ківерці, цегляний, газифікований 
будинок, централізований водопровід, 
земельна ділянка 0.07га, приватизова-
на. (050) 5451202

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

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

  Будинок цегляний, усі надвірні спо-
руди, с.Ярославичі, 11км від Луцька. 
Можливий обмін на квартиру у Луцьку. 
(050) 6688866; (067) 3617179

  Ділянка під забудову 0.13га, неза-
вершений будинок с.Богушівка 1.5 
поверхи; земельна ділянка 0.22га, 
с.Богушівка, є можливість викопати 
ставок та земельна ділянка с.Богушівка 
0.30га. (0332) 795376; (050) 2950296; 
(097) 2077712

  Забороль, продам земельну ділянку 
0.12га. (0332) 795376; (050) 2950296; 
(097) 2077712

  Терміново дві земельні ділянки с/г 
призначення 0.11га та 0.23га в селі Жи-
дичин, ціна за домовленістю. (066) 
0926454; (097) 8708445

  Гірка Полонка земельну ділянку 
0.10га, під забудову, комунікації поруч, 
ціна за домовленістю. (050) 4382035; 
(095) 6098615

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

  Рованці, земельну ділянку 0.10га, під 
забудову, всі комунікації, у хорошому 
місці. (050) 7683252

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

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

  Великий Омеляник, земельну 
ділянку 0.10га, поруч всі комунікації, 
10500у.о., торг. (050) 9664124

  Продам пив-бар, новий, 75 місць, 
33-й квартал, знаходиться в оренді. 
(099) 6373869

  Приміщення 200 кв.м, є світло, вода, 
земельна ділянка 0.18га, смт.Колки Ма-

невицького р-ну. Можна під магазин, 
склад, кафе. (050) 2350880 

  Контейнер на ринку "Формула". Тер-
міново. (0332) 285178; (050) 5857735

Терміново, недорого продається 
СТО та автомийка автомобілів, 

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

(050) 3380689

  Гараж ківерцівський, без місця, 
розм.6.2х3.2м, жерсть 2-3мм. Капот ГАЗ-
24. (050) 5544727; (095) 8222271

  Гараж з підвалом, 6х4м, в кооперати-
ві навпроти фірми "Сафрон", АЗС "Ма-
векс", вул.Карпенка-Карого. Можливий 
обмін, розгляну всі варіанти. (0332) 
795376; (050) 2950296; (097) 2077712

Здам

  Однокімн.кв. подобово., погодинно, 
р-н гот."Лучеськ", усі вигоди, недорого. 
(050) 7357200

  Однокімн.кв., подобово. (096) 
9051734

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

  Однокімн.кв. Подобово, просп.
Грушевського. (063) 4204069

  Однокімн.кв., вул.Володимирська, 
вмебльована. (0332) 757304; (050) 
2956403; (099) 1783448

  Двокімн.кв. подобово, погодинно, в 
центрі, євроремонт, нові меблі, супут-
никове телебачення, побутова техніка. 
(050) 2645907; (063) 6351381

  Трикімн.кв., в р-ні 2-ї лікарні, євро-
ремонт, меблі, на тривалий термін. 
(098) 2509267; (099) 5184770 

  Трикімн.кв., затишну, вул.Карпенка-
Карого, 9, ремонт, частково вмебльова-
на, Інтернет, стоянка під цілодобовою 
охороною. (067) 4059196 

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

Оренда складських та ви-
робничих приміщень від 8грн/

кв.м, офісних приміщень від 
15грн/кв.м, приміська зона, 2км 

від Луцька, с.Гірка Полонка. 
Приміщення з рампою, кран-
балками (50-2000 кв.м), охо-

рона, відеонагляд, освітлення, 
артезіанська свердловина, КТП, 
газ високого та низького тиску. 
(067) 3615020; (095) 5573994 

e-mail:zts_plus@ukr.net

  Здам в оренду приміщення 120 
кв.м, усі комунікації, під магазин, офіс, 
1-й поверх, м.Луцьк, вул.Ковельська. 
(067) 3325815

  Зніму. Житло для сім'ї, без дітей, в 
межах міста, у хорошому стані, поряд-
ний власник, без посередників. (066) 
3453524

Обміняю

Луцьк на Львів. Двокімн.кв., 
центр Луцька, 2-й поверх, 48 

кв.м, польський будинок, високі 
стелі, кімнати роздільні, вели-
кий, засклений балкон, нова 

сантехніка, пласт. вікна, ламінат 
авт.опалення, підвал, місце під 
гараж, на квартиру. Можливий 
продаж. (0332) 723040, після 

18.00; (068) 5646130

Послуги

  Перетягування м'яких меблів, ма-
траців, переробка форми під сучасний 
дизайн, виготовлення за каталогом. 
(0332) 240275; (050) 9209673

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

лення, доставка, встановлення, 
гарантія. м.Луцьк, просп.Волі, 50 
(0332) 299772; (050) 9111395; (067) 

1995425 www.pamjatnuku.ucoz.ru; 
e-mail:5342007@ukr.net

  Виконую курсові, дипломні та магіс-
терські, реферати контрольні роботи з 
гуманітарних, соціальних та економіч-
них дисциплін. (098) 7017093; (050) 
9129641 

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

  Відеозйомка професійною апарату-

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

  Оформлення весіль та урочистостей 
(прокат). Дизайн-студія "Фавор", май-
стер-класи і тематичні курси. (050) 
9833280

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. Проживан-

ня - приватний сектор, база 
відпочинку. Ліц. АГN587955від 

05.09.11р. МТЗУ. (050) 
2793609; (067) 3060350; (093) 

1329923

  Відпочинок в Криму  с.Стерегуще - 
1300грн, с.Піщане - 1500грн (проїзд, 
проживання, страховка). Послуги пере-
везення надаються автобусами "Сетра", 
"Мерседес" виїзд з Луцька з 15.06 кожні 
8-10 днів. Ліц.АВN374834 від 07.05.07р. 
(0332) 283728 (Луцьк); (093) 7168383; 
(050) 6756465

  ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ А/М 
"МЕРСЕДЕС", ДО 1Т, 8 КУБ.М ТА 
"МІЦУБІСІ", ДО 3-Х ТОН, 26КУБ.М, 
ПО ЛУЦЬКУ, ОБЛАСТІ ТА УКРАЇНІ. 
(050) 5960797; (093) 4326550

  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. 
(050) 5436768, крім суботи

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 ме-
ханіка та лікаря. Проводиться 

реконструкція під мотель, кафе. 
(067) 3615020; (095) 5573994 

e-mail:zts_plus@ukr.net

Автомото

  Продам. Рено-21 Невада 1990р., 
інжектор 1.7куб.м, 2200у.о. (063) 
3243450 

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

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

(066) 4717585

  Продам. ВАЗ-2104. (066) 2216370

  Продам. ВАЗ-2101 1973р., + двигун + 
запчастини. (050) 1677644

  Куплю. УАЗ з воєнними мостами або 
самі мости. (050) 6743221

  Продам. Мотоцикл "Дніпро МТ-10" 
1985р., у робочому стані, пробіг 
13000км, є запасний двигун та коробка, 
без документів. (068) 5009127; (099) 
5565166 

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

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

  Продам. Трактори Т-25 1989р та 84р., 
у хорошому стані; плуги двокорпусні. 
(067) 3610506

  Продам. Трактори Т-40, Т-25, причепи 
1ПТС2, 2ПТС3, 2ПТС4; запчастини до 
Т-25, Т-40, до причепів, двигуни Д-144, 
Д-21 1-ї комплектності. Культиватор 
до трактора Т-40. Шини 2шт., для між-
рядного обробітку 9.5/42, 2шт/6000грн. 
Диски R28; лопата до Т-25, Т-40. (067) 
7229915; (095) 3555530

  Полірування автомобілів, приби-
рання та хімчистка салону, підготовка 
а/м до продажу. (0332) 285178; (050) 
5857735

  Ремонт підвісок, двигунів, коробок 
передач, рихтувально-зварювальні 
роботи, фарбування, ремонт після ДТП; 
ремонт електрообладнання, пайка ра-
діаторів, бензобаків. (0332) 726246; 
(050) 1761459

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. (098) 

9071417

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

  Продам. Пісок, дрібно- та крупно-
зернистий, щебінь різної фракції, цегла 
червона, торфокрихта, чорнозем, 

вапно гашене, з доставкою. Послуги по-
годинно. Вивіз сміття. (050) 9794198

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

Продаємо та встановлюємо залізо-
бетонні ємкості під вигрібну яму та 

каналізацію. (066) 3003911

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

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

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

9070970

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

мовлення від 1-го куб.м. та більше, 
доставка безкоштовна. (03366) 

93381 (Ратно); (097) 3532712 
www.bilorusblok.vneti.com.ua 

e-mail:office_ura@mail.ru

  Продам. Панелі (стінові та перекрит-
тя), цегла, бій цегли, стовпи, керамзит, 
все б/в. (067) 7530291

  Продам. Огорожу ковану, 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. 
(050) 1976935, Володимир

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

(095) 0968190

  Продам. Вікна дерев'яні подвійні, 
110х145, 2шт.,, 46х100, 1шт. (050) 
1677644 

Купуємо Заготовку палетну: 
1200х143х22, 1200х98х22, 

800х143х22. (050) 7350160; (067) 
7535538

  Здам в оренду німецьке риштуваль-
не обладнання фірми "Plettac". (066) 
0891910

  Свердловини на воду. Обслуговуван-
ня. (095) 5755705

Послуги спецтехніки наванта-
жувач "ВОВСАТ", ЗІЛ самоскид, 

екскаватор "Kubota", вирівнюван-
ня земельних ділянок, навантажу-
вальні роботи. Землерийні ковші: 
30, 40, 60, 130см, глибина копання 

3м. (050) 1965640

  Ремонтні роботи: швидко та якісно 
клєємо шпалери, папірус; декоративні 
штукатурки "Венеціанка", "Пікадо" та ін. 
(067) 6711279; (096) 4613904

  Трамбування грунту на будівництві: 
траншеї, цоколі, навколо підвалів. 
(050) 1472966

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

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

  Циклювання, шпаклювання, лаку-
вання паркету та фарбованих дошок 
новими барабанними та дисковими 
машинами. (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. 
(093) 3814429; (066) 7269413 

Робота

 ДОДАТКОВИЙ ЗАРОБІТОК НА 
ДОМУ. ІНФОРМАЦІЙНО-ПРЕД-
СТАВНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ. 
ВИМОГИ ВМІННЯ ПРАЦЮВАТИ В 
ІНТЕРНЕТІ, САМОДИСЦИПЛІНА. 
(050) 4381031, 10.00-17.00, 
КРІМ ВИХІДНИХ

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

  Візьму на роботу водія на а/м КамАЗ, 
з причепом, кат.Е. (050) 1732855

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

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

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

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

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

  Візьму на роботу водія для міжна-
родних вантажних перевезень, також 

диспетчера-логіста з досвідом роботи. 
(095) 8824607; (067) 3320506

  Потрібен на роботу працівник для 
фарбування автомобілів, можливо з 
невеликим досвідом роботи. (050) 
5857735

  Запрошуємо на роботу офіціанта та 
кухаря. Офіційне працевлаштування, 
достійні умови праці, висока зарплата 
та соцпакет. (050) 2675207

  Терміново потрібен на роботу 
закрійник, бажано досвід роботи та 
швачка. (095) 4655779

  Потрібен водій кат.Е, з відряджен-
нями за кордон. (050) 3398350, 
9.00-18.00

  Потрібні робітники на шиномонтаж. 
(050) 1418333

  Протрібен продавець продовольчих 
товарів, в кіоск, з літнім наметом, в р-ні 
АС-1. (095) 1644162

  Догляну або допоможу у вихованні 
дитини, в/о, досвід роботи у дитячому 
садку та сім'ї, є рекомендації, по-
рядність гарантую, м.Луцьк. (066) 
8969336

Різне
  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. (050) 
1432500; (096) 1514865, Віктор

  Продам цуценят середньоазіатської 
вівчарки. (050) 2055657

  Продам. Цуценят кавказької вівчар-
ки. Кобель кавказької вівчарки для 
в'язки з документами. (050) 6706922

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

 ПРОДАМ САДЖАНЦІ ПОЛУНИ-
ЦІ (ЗЕЛЕНА РОЗСАДА ТА ФРІГО) 
СОРТИ: "ОНЕБОР" (МАРМЕЛАДА), 
"ЕЛЬСАНТА", "АЛЬБІОН", МАТОЧ-
НІ РОСЛИНИ ЗАВЕЗЕНІ З ІТАЛІЇ. 
(050) 3398050

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

  Продам. Вулики, рамки. Виготовлен-
ня на замовлення вуликів: лежаки та 
багатокорпусні. (050) 4448539

  Продам. Бджоли з вуликами та без 
вуликів. (050) 1554424

  Продам корову, дійну. (098) 
9459062

  Продам. Цуценя шарпея, кремового 
окрасу, від батьків з відмінним родо-
водом. (050) 5388964

  Цуценята середньоазіатської ві-
вчарки, 5 місяців, 2 щеплення. (050) 
5609900

  Продам. Картоплю продовольчу 
сорти: "Санта", "Аноста", "Бела роса", 
"Слов'янка", 900кг. Пшеницю 300кг. 
(0332) 735539; (067) 3613420; (099) 
4295836

Продам. Бочки пластмасові, 
харчові, 120, 200, 1000л - куби. 
Плівку тепличну 4-, 6-сезонну, 

польського виробництва 6, 
8, 12м; агроволокно. (0332) 
780189 (Луцьк); (050) 6709075

  Продам. Верстат деревообробний, 
фуганок, фрезер. (095) 4028854

  Продам. Верстат повздовжньо-об-
різний. (050) 8851110

  Продам. Верстати деревообробні, 
фрезер, рейсмус 320, ШЛПС-6; ел/
сушильна камера. (067) 3325815

  Продам недорого спальні мішки, 
кількість необмежена, наповнювач - 
вовна (шерсть). Надаємо послуги по 
чесанню вовни та пошиттю ковдр. 
Рожище, Маневичі. (067) 7420437; 
(068) 1910660

 Молодий, серйозний чоловік, без 
шкідливих звичок, фермер, шукає ро-
ботящу, розумну волинянку, яка готова 
до переїзду в село, 70км від Луцька. 
(098) 3954525

  Куплю. Кисневі та вуглекислотні 
балони. (067) 3612790

  Продам. Стінку, Болгарія, світла, 5 
секцій з антресолями, м'яку частину, 
тахту та стелаж для книг. (0332) 
236758, після 19.00; (096) 3628144

  Продам. Пральну машину "Волна", 
прямокутну, з віджимом, у відмін-
ному стані, 600грн. Швейну машину 
"Подільськ"; холодильник "Днепр-2", 
350грн. (0332) 735539; (067) 3613420; 
(099) 4295836

  Втрачений студентський квиток 
виданий 1.09.2011р., економічним 
факультетом ВНУ ім.Лесі Українки, на 
ім'я Гнасюк Олени Юріївни, вважати 
недійсним.
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