
Нерухомість

Продам

  Р-н  ЛПЗ, секцію з 2-х кімнат, 42.5 кв.м, 
ремонт, окремий санвузол, лічильники, 
поруч школа, садочок, зручний доїзд, 
від власника ціна за домовленістю.  
(0332) 264398, після 17.00; (095) 8903365

  Трикімн.кв., центр міста, поблизу ЗОШ 
№4, 130 кв.м, 4/8-пов. цегл. буд., ново-
будова, від власника.  (067) 3612790

  Чотирикімн.кв., вул.Карпенка-Каро-
го, 96.9 кв.м, в тому числі 16.1 кв.м не 
житлова, 1/9-пов. пан. буд., загальний 
та окремийц вхід, 2 лоджії, лічильники 
ремонт.  (050) 1512607

  В р-ні спиртзаводу, новий півтрапо-
верховий будинок, жилий стан.  (050) 
1961771

  Двоповерховий будинок (накрита ко-
робка), Луцьк р-н вул.Володимирської, 
облицювальна цегла, металочерепиця, 
центральні комунікації.  (050) 1961771

  Великий Омеляник, будинок ново-
будова, цегляний, 160/69/16 кв.м, 4 
кімнати, гараж, земельна ділянка 0.10га, 
всі комунікації, огорожа, хороший 
доїзд, 500м від Луцька, 105000у.о., без 
посередників.  (050) 9010229

  Липляни, 2км від Луцька, будинок 4 
кімнати, надвірні споруди, земельна 
ділянка 0.31га, є газ, вода, місце для 
забудови.   (063) 3878521

 Сокиричі будинок півторапо-
верховий, дерев'яний, земельна 

ділянка 0.30га, усі комунікації 
крім газу, 15 км від Луцька.  
(097) 5404469; (093) 5324515

  Липини, будинок одноповерховий, 
усі вигоди, у хорошому місці.  (050) 
9069866

  Бодячів Ківерцівського р-ну, 
земельну ділянку 0.25га, під забудову, 
17км до Луцька, до Ківерців 3км, є газ, 
вода, електрика, фундамент, поблизу 
магазини, церква, школа, ліс, річка, 
зручне транспортне сполученн, ціна за 
домовленістю.  (063) 3366786; (096) 
1580168

 Малий Окорськ, будинок з ман-
сардою, на березі озера, 160 кв.м, 
телефон, світло (трифазна лінія), газ, 
вода, опалення, з/д 1.17га, огорожа, сад, 
господарські будівлі, 50000у.о., торг.  
(050) 6325824

  Баківці, терміново будинок 110 кв.м, 
капітальний ремонт, ділянка 0.50га, 
надвірні споруди: літня кухня, сарай, 
приміщення для бані, 0.25га огоро-
джено залізобетонним парканом, двір 
вимощений бруківкою 340 кв.м.  (066) 
4355082

  Рованці, земельну ділянку 0.10га, 
поблизу школи та у с.Боратин, земельну 
ділянку 0.10га.  (066) 3509522

  Земельні ділянки під забудову: 
с.Зміїнець, 0.12га, поруч комунікації, 
с.Тарасове, с.Боголюби, недорого.  
(093) 0208947

  Борохів, приватизовану земель-
ну ділянку 0.17га, 4км від Луцька, зі 
сторони с.Липни, є всі документи для 
будівництва, комунікації поруч.  (066) 
1419809; (093) 4409481

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

  Боратин, земельну ділянку 0.12га, на 
межі Луцька, асфальтований доїзд, по-
ряд є світло, 7000у.о.  (099) 7777718

  ЗМІЇНЕЦЬ, ЛУЦЬКОГО Р-НУ, ЗЕМЕЛЬ-
НУ ДІЛЯНКУ 0.30ГА, КОМЕРЦІЙНОГО 
ПРИЗНАЧЕННЯ, 10000У.О.  (050) 
3380689

  Боголюби, земельну ділянку 0.1104га, 
приватизована, гарна природа, є світло, 
поруч будівництво та сосновий ліс, 
10000у.о.  (099) 2437704, Вікторія; 
(099) 2437712

  Великий Омеляник, земельну ділянку 
0.10га, є світло, поблизу газ, заїзд зі 
сторони вул.Львіської, 10000у.о., торг.  
(050) 9664124 

  Любомильський р-н, станція Ягодин, 
земельну ділянку 0.24га, під забудову, 
ціна за домовленістю.  (093) 4350776 

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

  Нежитлове приміщення, 100 кв.м, 
просп.Соборності, 36, є усі комунікації. 
 (095) 5577977

Терміново, недорого продається 
СТО та автомийка автомобілів, 

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

(050) 3380689

  АВТОВАГОВУ 400 КВ.М, В Р-НІ Р-КУ 
"ЗАВОКЗАЛЬНИЙ", ВУЛ.ЛІДАВСЬКА, 
1: ПІДВАЛ ПО ВСІЙ ПЛОЩІ БЕТОН, 
ГЛИБИНА 2.5М,100 КВ.М. ВИС. 
ПРИМІЩЕННЯ 5.2М, 2 ПОВЕРХИ 320 
КВ.М. СТІНИ ЦЕГЛЯНІ, ПЕРЕКРИТТЯ 
ЗАЛІЗОБЕТОННЕ. Є ВОДА, КАНАЛІЗА-
ЦІЯ, СВІТЛО. ПРИМІЩЕННЯ ТА ЗЕМЛЯ 
ПРИВАТИЗОВАНІ.  (067) 3822945; 
(067) 3822896

  Будинок (1/2 частина), заг.пл.50кв.м, 
з присадибною ділянкою 0.03га, 
м.Луцьк, вул.Ясенова, р-н "Спиртзаводу", 
24000у.о., торг.  (0332) 712550; (063) 
9839890, Юлія

Мобільний будинок (перевоз-
ний) 2.5х6м, 2 кімнати, можна 
під магазин, 5000у.о., торг.  

(098) 5493519

  Продам. Трикімн.кв. вул.Огієнка 1, 
поблизу меморіалу, можна під комерцій-
ну діяльність  (0332) 232383; (068) 
5643800

Здам

  Однокімн.кв., центр, автономне 
опалення, ремонт, вмебльована.  (099) 
1820682

  Однокімн.кв. подобово, зроблено 
ремонт у липні місяці.  (095) 5522586

  Однокімн.кв., центр, просп.Волі, 
погодинно, подобово, потижнево, по-
місячно, постійно гаряча вода, праска, 
сучасні меблі, двоспальне ліжко, ремонт, 
посуд, холодильник, кабельне ТV, чисто, 
комфортно, недорого.  (067) 4999371; 
(093) 2377758

  Трикімн.кв., вул.Кравчука, 19, вмеб-
льована, Інтернет, кабельне телебачен-
ня, лоджія засклена, 2000грн + к.п.  
(050) 5984606, Олександр

  Однокімн.кв., недорого, подобово, 
погодинно, центр міста, є необхідна по-
бутова техніка, усі комунальні зручності, 
чисто, затишно. При потребі надаються 
звітні документи.  (050) 2882212; (096) 
7249461

   В оренду, погодинно, кафе-бар 
(100грн/год), для святкування урочистих 
подій  (050) 4381422

В оренду офісні, виробничі при-
міщення по вул.Запорізькій (р-н 
Теремно), площею від 10 до 100 

кв.м, опалення, зручна тран-
спортна розв'язка, автостоянка, 

цілодобова охорона.  (066) 
4963220; (067) 3348810

  Здам в оренду гараж за "Агроконтрак-
том".  (067) 7938669

Послуги

Репетиторство з англійської 
мови для школярів, контрольні 

роботи, підготовка до нового 
навчального року.  (050) 

7166059

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

Поїздки на Чорне море, 
с.Залізний Порт, Херсонської 

області. Вартість проживання 
700грн/10днів, вартість проїзду 

в обидві сторони комфорта-
бельним автобусом, 500грн. Ліц.
АВ N353929 від 21.07.07р. МТЗУ. 

 (050) 6664178

Відпочинок у Криму, 
с.Стерегуще (1400грн), виїзд 
08.08,18.08; з 24.08 4 ночі, 5 
днів - 700грн; с.Миколаївка 
(1300грн), виїзд 4.08, 13.08, 
22.08. Ліц. АГ№587009 від 

22.06.2011. МТЗУ.  (0332) 
283728 (Луцьк); (050) 6756465

  Ремонт телевізорів, встановлення 
кольору та звуку, заміна кінескопу, 
гарантія, виїзд до замовника.  (098) 
3770120; (050) 8887903

  Тамада на весілля із збереженням 
українських традицій та сучасними ігра-
ми та забавами, з хорошими емоціями 
та найкращими враженнями.  (050) 
9410920, Олена

 ЮРИДИЧНА ДОПОМОГА: ДОПО-
МОЖЕМО ВАМ ПОЗБАВИТИСЬ БОРГІВ, 
(КРЕДИТИ, ПІДПРИЄМНИЦЬКІ, ОСО-
БИСТІ ТА ІНШІ).  (050) 1562626; (067) 
3925262

 Вибір форм, встановлення, рестав-
рація. Доставка в межах Луцького 

р-ну безкоштовна. Вигідні умови для 
гуртових покупців.  (096) 5730603; 

(050) 9070970

Виготовлення   (0332) 299490; 
(093) 6882516; (095) 9357998

Автомототехніка

  Продам. ВАЗ-21011, червоний, на 
ходу, хороший стан, недорого. Терміно-
во.  (050) 7015189

  Продам. ВАЗ-2104 1994р., у хорошому 
стані, 1600у.о.  (097) 7014842; (099) 
2753524

  Продам. ГАЗ-3110 2000р., 2.4л, пробіг 
32000м, чорний колір, у хорошому 
стані, ц/з, сигналізація, 5000у.о.  (067) 
3320164

  Продам. Рено-Кенго 2005р., пасажир-
ський, білий, 1.5л, 5л/100км, кондиціо-
нер, ел/скло, ел/дзеркала, 6800у.о.  
(095) 4250294

  Продам. Пежо-Боксер 1999р., 
максі-база, гума R16, 2.5л, турбодизель, 
7200у.о. Можливий обмін на крупи, 
борошно, цукор, зерно пшениці, гречки, 
ячменю, гороху, кукурудзи.  (050) 
3783171

  Продам. КамАЗ-55102 1989р., ЗІЛ-ММЗ 
1988р. КамАЗ-55102 1988р., рама, до-
кументи до нього.   (067) 3626361

  Продам. ЗІЛ-130 1991р., з контейне-
ром, газова італійська апаратура.  
(050) 0724421

  Продам. Трактор Т-25, Т-40АМ; плуги 
2х30, двигун Д-240.  (050) 1669111; 
(096) 1399028

  Продам. Трактор Т-25 1989р., Т-25 
1985р., та 1995р., 1993р., з кабінами, 
привезені з-за кордону, помірні ціни. 
Картоплекопачки дво-, однорядні, нові 
та б/в; преспідбирачі "Клаас" та ін.   
(050) 2305189; (067) 1253737

  Продам. Косарки роторні, кінні, 
грабарки, борони, копачки, культивато-
ри, плуги, сівалки, млини, обприскувачі, 
саджалки та запчастини до них, гуртом, 
вроздріб. Комбайни картоплезбиральні 
"Анна", "Болько", "Карлик" та ін.   (050) 
2305189; (067) 1253737

  Продам. Розкидач ПРТ-10, зварю-
вальний агрегат САК; фреза шир.2.1м, 
двигун ЯМЗ-238; КамАЗ-5320 1987р. на 
запчастини; трактор ЮМЗ ЕО 2621 та 
Т-150; рама і документи К-701; стріла та 
ківш до навантажувача К-701. Запчасти-
ни ЗІЛ МАЗ. Тракторний причіп ПТС-6.  
(067) 3626361

  Продам. Двигун ЯМЗ-236, у хорошому 
стані; двигун ЗІЛ-130 з КПП, у хорошому 
стані,  (050) 6551258

  Продам. Два двигуни МТЗ-80, 
6900грн/2шт.  (050) 3783171

  Продам. Автозапчастини до "Шевро-
ле", ВАЗ, Део: бампери, двері, кришки 
багажника, капота, поріг, амортизатори, 
крила, глушники, резонатори вихлопні, 
фари, генератор, кермову рейку та ін.  
(095) 2197862

  Запчастини б/в: Опель-Віваро, -Трафік, 
-Омега-В, -Вектра-В, БМВ-3, -5, -7, 90-
2000р. Ауді-А6, -C4, -80, Фольксваген-
Пассат В3, Гольф-3, -Вектра, Мерседес-
Віто, Фіат-Скудо, Деу-Еспера, Ланос, 
Форд-Скорпіо, -Ескорт, Ніссан-Терано-2; 
Рено-Кенгу. Легкову лавету, 2т.  (095) 
8887848; (095) 8947797

  АВТОШРОТ. ЗАПЧАСТИНИ ДО 
DAEWOO  (096) 7379496, ОЛЕК-
САНДР; (099) 2903828, АНДРІЙ

  Продам. Біокаталізатори до всіх видів 
палива МРG. Економія палива 20-30%, 
збільшення потужності ДВЗ до 15%, 
зменшення викидів газів 70-90%.  
(095) 6402161

Будівництво
  Відсів, щебінь, пісок дрібний та 

крупний, цегла біла та червона, глина, 
чорнозем, торфокрихта, дрова, вугілля. 
 (050) 1566665; (067) 3618487

  Продам. Металочерепицю, профнас-
тил, "Rukkii Finera", "Syper Katepal", повна 
комплектація даху. Заміри та доставка 
безкоштовно.  (096) 9035429

  Продам. Пісок, щебінь, камінь 
бутовий, камінь-ракушняк, цеглу, відсів. 
Доставка. Вивіз будівельного сміття. ( 
(050) 5688324; (096) 6018876 

Французькі натяжні стелі. 
Широка гама кольорів, гарантія 
якості, доступні ціни, швидкий 

монтаж. Працюємо у Волин-
ській та Рівненській обл.   

(0332) 269182; (066) 5922882; 
(097) 6808868

Продам в упаковці та без, на цемент-
ний розчин та клей, замовлення від 
1-го куб.м. та більше, доставка без-
коштовна.  (03366) 93381 (Ратно); 

(097) 3532712, www.bilorusblok.vneti.
com.ua, e-mail: office_ura@mail.ru

Продам. Плити дорожні, залізо-
бетонні, б/в, 3х1м, та 3х1.2м, 

товщ.12см; панелі перекриття, 
нові, довж. від 2.2 до 9м; 12м.  

(066) 0926530; (096) 2736140

  Прокат шліфувальних машин для 
паркету 220В, 380В.  (050) 8357969; 
(067) 3615157

  Продам. Металочерепицю, метало-
профіль, комплектуючі різних країн-ви-
робників, широкий вибір, низькі ціни. 
Заміри, кошторис, доставка безкоштов-
на.  (050) 7015157; (096) 7157343

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

 ПРОДАМ ПІСОК ДРІБНО ТА КРУП-
НОЗЕРНИСТИЙ, ЩЕБІНЬ РІЗНИХ 
ФРАКЦІЙ, ВІДСІВ, ЦЕГЛА, ДОСТАВКА. 
ВИВІЗ СМІТТЯ.  (050) 9049130; (063) 
4117874

  Продам. Вікна дерев'яні 2шт., б/в, 
138х132см, засклені та з жалюзами.  
(097) 4510184

Газоблоки різних виробників, 
20х30х60, 10х20х60; цемент, 

цегла лицювальна, керамічна, 
недорого. Можлива доставка. 
 (03368) 23443 (Рожище); (097) 

2099525

  Продам. Насос для подачі будівель-
ного розчину "Путцмейстер" (Р38DHF), 
висота подачі 60м, 1000год роботи , 
дизель. Терміново, недорого.  (099) 
3469381

  Продам. Дошки дубові, липові, ясенові 
та черешневі.  (050) 1045373

  Свердловини на воду, насоси, об-
слуговування.  (067) 3326421; (050) 
2742458

  Ремонтно-будівельні роботи: будь-які 
види кладки, бетонні роботи, залиття 
стяжки та ін.  (095) 1336510; (096) 
9639173, Віктор

  Циклювання паркету та дошки, насти-
лання різних видів підлоги, шпаклюван-
ня, лакування, встановлення дверей, 
врізка замків, петель.  (066) 1668415; 
(098) 6680431

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

Шпаклюємо стіни та стелі, 
штукатуремо стіни, лицювання 
керамічною плиткою.  (095) 

5572203

Послуги спецтехніки навантажувач 
"ВОВСАТ", ЗІЛ самоскид, екскаватор 
"Kubota", вирівнювання земельних 
ділянок, навантажувальні роботи. 

Землерийні ковші: 30, 40, 60, 130см, 
глибина копання 3м.  (050) 

1965640

Купуємо заготовку палетну: 
1200х143х22, 1200х98х22, 

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

Робота
  Запрошуємо на роботу помічника 

кухаря, кухаря, офіціантів, відповідна 
освіта або досвід роботи, до 35 років, 
з/п за домовленістю, офіційне працевла-
штування.  (067) 3325840

Терміново потрібен водій для 
виїздної торгівлі на ринках 

області.  (095) 2422280; (095) 
4028976

  Потрібні кухарі з досвідом роботи, 
офіціанти, посудомийники, м.Луцьк.   
(095) 5785390, 10.00-17.00

  Потрібні співробітники в інформа-
ційній сфері, різні вакансії, повна або 
часткова зайнятість.  (095) 3661654, 
Вікторія

  Потрібен майстер для ремонту бензо 
та ел/інструментів.  (093) 3600459

  Візьму на роботу водія кат.Е, для 
міжнародних вантажних перевезень 
та бухгалтера з досвідом роботи на 
транспортній фірмі.  (095) 8824607; 
(067) 3320506

  В кафе-бар запрошуємо на роботу 
кухаря без вікового обмеження.  (050) 
4381422

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

  В маркет "Іванта" по вул.Єршова, 
м.Луцьк, потрібні продавці-касири, з 
досвідом роботи.  (050) 1574024; (050) 
5444477

  На роботу потрібні: прибиральниці, 
помічник кухаря, піцейола (хлопець), 
можна без досвіду роботи.  (095) 
6551001

  На постійну роботу в бар потрібні: 
шеф-кухар, помічник кухаря, офіціант. 
 (098) 5814664

  Працевлаштування за кордоном, 
робочі запрошення (6 місяців, рік), 
Інтернет реєстрація, анкети, страховки. 
Вакансії у Польщі: будівельники, зварю-
вальники, токарі, водії-далекобійники, 
с/г роботи, ферми та ін. Ліц. АВ№585191, 
від 10.07.12р., МСПУ.  (0332) 723738 
(Луцьк); (050) 3731019, Луцьк, вул.
Кафедральна, 25

  Додатковий дохід в інформаційній 
сфері, для тих, хто хоче завтра жити 
краще, ніж сьогодні. Вік 22-65р., повна 
або часткова зайнятість, фізичної праці 
немає, перспектива високих доходів.  
(063) 5212139

Міжнародна компанія 
"Mannatech", що вже працює 
в 21 країні світу Америки та 

Європи, проходить сертифікацію 
для входу на ринок України. До 
співраці запрошуються лідери, 

консультанти та усі активні люди. 
Поспішіть бути першим.  (063) 

7093440, Роман; (097) 3670263

  В кафе-бар запрошуємо на роботу офі-
ціанта-бармена та кухаря, досвід роботи 
обов'язквий.  (095) 1552295

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

 ДОДАТКОВИЙ ЗАРОБІТОК ДЛЯ ДО-
МОГОСПОДАРОК ТА МОЛОДИХ МАМ 
(МЕНЕДЖЕР ПО РОБОТІ З ІНФОРМАЦІ-
ЄЮ). ВИМОГА ВМІННЯ СПІЛКУВАТИСЬ 
В ІНТЕРНЕТІ.  (050) 4381031, 10.00-
17.00, КРІМ ВИХІДНИХ

  Потрібен водій кат.Е, на а/м Супер МАЗ 
з напівпричепом.  (099) 7280363

  Потрібні: офіціанти, кухарі, бармени, 
адміністратор, бухгалтер, прибираль-
ниця в новий пивний клуб; продавець-
консультант у магазин.  (099) 6373869; 
(095) 2180919

  На роботу потрібні: прибиральни-
ця,  посудомийниця, бармен-офіціант, 
піцмайстер, помічник кухаря.   (095) 
6551001

  Потрібні водії з власним а/м, на 
таксі, вигідні умови праці, робота про-
водиться по мобільному телефону. Без 
обов'язкових платежів та радіостанції.  
(066) 9062455, Сергій

Потрібні будівельники, газо-, 
електрозварювальники, сантех-

ніки, робітники для покриття 
спорткомплексів, у відрядчен-
ня, житло надається.  (097) 

6440027

Різне
  Продам. Кози молоді, дійні.  (095) 

5538076 

  У зв'язку з терміновим виїздом за 
кордон, віддам у добрі руки мисливську 
собаку (сука), породи лягава, кличка 
Люля, має нагороди в західних регіонах. 
 (067) 2759027; (099) 4486850

Кредити до 8000грн без довід-
ки про доходи. Безкоштовне і 
швидке оформлення. Креди-
туємо підприємців. "А-Банк", 
м.Луцьк, вул.Винниченка, 25. 
Ліц.№16 від 09.10.2009р., НБУ. 
 (066) 4869012; (096) 7438977, 

Микола

  Продам. Шкільні форми, зеленого 
кольору, для дівчаток, ріст 128, 134см, у 
хорошому стані, 120грн.  (050) 7479653

Продам. Одяг "секонд-хенд", з 
Швейцарії та Німеччини, оригі-

нал, домашній збір, сортування. 
Великий, малий гурт.  (050) 

7145066; (098) 6884286

  Продам мішки з під цукру та солі, б/в, 
каністри 25л, б/в, бочки металеві, б/в, 
200л.  (066) 2720494, Людмила

  Продам. Ліжко дитяче на шарнірах, 
матрац, постільний комплект (можлива 
розкомплектація), все нове.  (096) 
6871156; (099) 5381003

  Продам. Диван розкладний, шкірза-
мінник, майже новий, 1.5х2.4м, пісочного 
кольору.  (095) 7479076

  Продам. Тахту та дитяче ліжко з шухля-
дою.  (0332)  751173

  Продам стінку "Петра", б/в Німеччина, 
4м, 3000грн.  (095) 3948717

  Продам. Спальний гарнітур, полірова-
ний, б/в.  (095) 6966418 

  Продам. Нові та б/в: холодильники, мо-
розильні камери, газові плити, витяжки, з 
Німеччини та Голландії.  (050) 1621061

  Продам вугілля, 3-4т, недорого.  
(0332) 794257; (099) 7360254 

  Продам коляску інвалідну.  (095) 
1577335

  Втрачені документи видані на ім'я 
Дмитроца Володимира Івановича, про-
хання повернути за винагороду.  (050) 
8349832

  Куплю на запчастини програвач 
"Акорд-201", "Россия-321".  (098) 
5171565

  Куплю радіодеталі, плати, лампи, 
конденсатори, реле, нові та б/в, постійно. 
 (050) 9331018

  Куплю. Неробочі холодильники в 
будь-якому стані, іншу побутову техніку. 
 (050) 2648848

  Продам швейну машину "Зінгер-Ори-
гінал-Вікторія", Німеччина, з столом.  
(0332) 234632; (095) 5866135

  Продам весільну сукню з шлейфом, 
який пристібається. Ріст 170-175см + 
каблук, в ідеальному стані. Фото по ММС. 
Пошито у салоні "Дарлінг" 2012 року. 
Ціна договірна.  (095) 7981676

  Продам скутер Generic Xor 50, чорно-
го кольору, 4500 км пробігу. 49,8 см\куб 
 (095) 7981676

Відомості.UA

№ 30 (618)

26 липня - 1 серпня 2012 року

http://vidomosti-ua.com/ Магазин10


