
Нерухомість

Продам

  Однокімнатн. кв., в цегляному будинку 
на вулиці Г.-Артемовського. Загальна пло-
ща 32,1 кв.м. Четвертий поверх. Сонячна 
сторона, засклений балкон, ремонт, 
газова колонка, лічильник на воду. Ціна 
28 тисячі у.о. (050) 3780433.

  Двокімн.кв., заг.пл.45.5 кв.м, у двопо-
верховому будинку, по вул.Шевченка, по-
близу ГП "Нова Лінія", сучасне опалення, 
пластикові вікна, косметичний ремонт, 
є паркова, сарай з льохом, 308000грн. 
(050) 5734151; (050) 9913298

  Двокімн.кв., центр, 3/5-пов. цегл. буд. 
(095) 5413660

  Двокімн.кв., вул.Арцеулова, 74.7 кв.м, 
в зданій новобудові, 4/9-пов. цегл. буд., 
автономне опалення, без посередників.  
(099) 1455573; (095) 8405060

  Трикімн.кв., просп.Соборності, 13-а, 
2/5-пов. цегл. буд., 60 кв.м, євроремонт, 
склопакети, лоджія та балкон засклені, 
470000грн, торг. (066)  5999045

  Будинок 7.8х9.6м, вул.Чернишевського, 
з оциліндрованого брусу, мансардного 
типу, є вікна, монолітний фундамент, 
накритий металочерепицею, зроблена 
проводка, на ділянці 0.05га. Терміново, 
дешево. (050) 2440024; (097) 3678359

  Терміново продам будинок в центрі 
Іванич. Капітальний ремонт. Приходь і 
живи. Власне подвір’я, гараж, сарай. Ціна 
480 000 грн. торг. (096) 468-35-12 (Ігор)

  Луцьк. Будинок 4 кімнати + тимчасівка, 
гараж два хліви, ділянка 0.05га, при-
ватизована, 2 входи, можна на 2 сім'ї, 
460000грн або продам по частинах, 2 
кімнати 220000грн. Можливий обмін. 
(0332) 243749; (066) 6283386

  Будинок 1.5-поверхи, Луцьк, р-н спирт-
заводу, 170 кв.м, земельна ділянка 0.04га, 
житловий стан. (050) 1961771

  Продам. Будинок с.Веселе. (050) 
9088337

  Ківерці, центр, будинок, земельна 
ділянка 0.06га, світло, каналізація, газ 
поруч 3м, ціна за домовленістю, від влас-
ника. (099) 5158642; (095) 1337277

 Масив Озерце, дачу, терміново, земель-
на ділянка 0.12га, будинок, вода, бруківка, 
садок, благоустрій. (050) 3785255

 МАСИВ ЖАБКА, ДАЧУ 0.06ГА, Є 
БУДИНОК 6Х5М, ДВОПОВЕРХОВИЙ З 
КАМІНОМ ТА ЛЬОХОМ, ГОСПОДАР-
СЬКІ СПОРУДИ, БЕСІДКА, ГОЙДАЛКА, 
ПОРУЧ ЛІС, 500М ДО ЗУПИНКИ, 
192000ГРН. (067) 3633093, АНДРІЙ; 
(099) 4096557

  Продам. Вікторяни, Луцького р-ну, 10км 
від Луцька, газифіковане, будинок, зе-
мельна ділянка 0.27га, недорого. (097) 
4104411; (096) 6427528

  Продам. Смт.Рокині, половину будинку, 
заг.пл.53.5 кв.м, земельна ділянка 
0.1303га, від власника, без посередників. 
(095) 4790158; (099) 7510170

  Продається половина будинку в центрі 
смт Локачі. Загальна площа 80 кв. м. 
Зроблений капітальний ремонт. Є вода, 
газ, автономне опалення, каналізація, 
пластикові вікна.  (050)3780433

  Острожець 20км від Луцька, будинок 
новобудова, 180 кв.м, усі комунікації, 
підвал, гараж, хлів. Можливий обмін на 
житло у м.Луцьк. (050) 8330156; (067) 
3328752

  Баківці, терміново будинок 110 кв.м, 
капітальний ремонт, ділянка 0.50га, 
надвірні споруди: літня кухня, сарай, при-
міщення для бані, 0.25га огороджено за-
лізобетонним парканом, двір вимощений 
бруківкою 340 кв.м. (066) 4355082

  Боженка, земельна ділянка 0.18га, 
під комерцію, можливість придбати ще 
0.18га, комунікації, доїзд з 2-х сторін. 
Шепель, з/д 0.25га, під забудову, новий 
масив, від траси 400м, неподалік газ, 
електрика. (095) 5413660

  Острожець, Млинівського р-ну, не-
завершене будівництво, є літня кухня 
9х9м, 2 поверхи, гараж двоповерховий 
6х18м, хлів 6х9м, підведений газ, світло, 
земельна ділянка 0.12га, приватизована. 
(096) 2120341

  Острожець, Млинівського р-ну, жит-
ловий будинок, літня кухня, хлів, гараж, 
сарай, льох, газ, вода, земельна ділянка 
0.12га. (096) 2120342

  Боратин, з/д 0.12га, новий масив, 
поблизу річки, поруч комунікації, асфаль-
тована дорога. Підгайці, ділянка 0.25га, 
поблизу траси Луцьк-Дубно, комунікації 
поруч. Гірка Полонка, з/д 0.10га під за-
будову. (095) 5413660

  Дві суміжні земельні ділянки 0.22 та 
0.15га, с.Городниця, Млинівського р-ну, 
під забудову, газ на ділянці, терміново, 
ціна за домовленістю. (097) 6717448; 
(066) 0127551

  Великий Омеляник, земельну ділянку 
0.10га, заїзд  з вул.Львівської, 58000грн, 
торг. (067) 9093309; (095) 4073589

  Луцьк, вул.Гущанська, земельну ділянку 
0.20га, під забудову, 240000грн. (099) 
5133542

  Ягодин, Любомильського р-ну, 
земельну ділянку 0.25га, під забудову, усі 
документи, ціна за домовленістю. (093) 
4350776

  Луцьк за електроапаратним заводом, 
масив дубнівський, земельну ділянку 
0.12га. (050) 5284668

  Великий Омеляник земельну ділянку 
під забудову 0.12га (050) 9088337

 Масив Промінь, земельну ділянку 
0.06га. (050) 6107455; (050) 5404993

  Луцьк, земельну ділянку з діючим тор-
говим павільйоном. (050) 8063011

  Рованці, земельну ділянку 0.12га, 
поблизу школи, без комунікації. (050) 
5984814

  Боратин, земельну ділянку 0.12га, на 
межі Луцька, асфальтований доїзд, поряд 
є світло, 57000грн. (099) 7777718

 Милуші, земельну ділянку під забудову, 
0.12га, комунікації поруч, кінцева зупинка 
маршрутки №22, гарний краєвид. (099) 
7335386

Підгайці, земельну ділянку, 0.125га, 
під забудову, поряд комунікації, 

70000грн. (095) 4417078

  Гараж в кооперативі "Стир-2" за адре-
сою вул. Електроапаратна, 7, великий 
європідвал, можливо під бус, ціна за до-
мовленістю, терміново. (066) 1708399; 
(099) 2829747

Продам дві земельні ділянки по 
25 сот. під забудову в с.Трилісці та 

с. Топільне Рожищенського р-ну 
Волинської обл. Поряд комунікації, 

асфальтований під’їзд. Ціна по 40 
тис. грн. за кожну.  (067) 3320567.

  Гараж, кооп."Авіатор", вул.Карпенка-
Карого, поблизу ринку "Завокзальний". 
(050) 6107455; (050) 5404993

  Продам. Гараж цегляний 
кооп."Північний", 6х3м, з ямою, 40000грн. 
(095) 5944046, Микола

Здам, зніму

  Однокімн.кв., на тривалий термін, 
с.Маяки, центр, капремонт, автн. опален-
ня, душова кабіна, поб. техніка, Інтернет, 
меблі, прохання сімей з маленькими 
дітьми та людей з шкідливими звичками 
не турбувати, 1000грн + комунпослуги. 
(0332) 791567; (068) 5059338

  Трикімн.кв., в новобудові, вул.Кравчука, 
ЖК "Колізей", на тривалий термін, авто-
номне опалення, косметичний ремонт, 
кімнати та с/в роздільний, м/п вікна, без 
посередників. (095) 4292314

  Трикімн.кв., в р-ні ГМ "Там Там", вул.
Чорновола, без посередників. (095) 
4450407

  Здам. Подобово однокімн.кв. (095) 
5522586

  Здам. Двокімн.кв., частково вмебльо-
вану, 40-б квартал, ціна за домовленістю. 
(095) 3247481

В оренду офісні, виробничі при-
міщення по вул.Запорізькій (р-н 
Теремно), площею від 20 до 100 

кв.м, опалення, зручна транспортна 
розв'язка, автостоянка, цілодобова 

охорона. (066) 4963220; (067) 
3348810

 ДОБРОПОРЯДНА СІМ'Я, БЕЗ ДІТЕЙ, 
ЗНІМЕ ЖИТЛО У ЛУЦЬКУ, ЗА ДОСТОЙ-
НУ ТА ВЧАСНУ ОПЛАТУ. РОЗГЛЯНЕМО 
РІЗНІ ВАРІАНТИ. (050) 3783577; 
(067) 7091218; (063) 8674432

  Візьму приміщення в оренду до 100 
кв.м, для торгівлі вживаним одягом. 
(050) 2078798

Послуги

Виготовляємо металеві та дерев'яні 
конструкції: дачні будинки, бані, 

магазини, кіоски, павільйони, гаражі, 
автонавіси, шиномонтажі, автомийки, 
міні-офіси, ангари та ін. Якість, надій-
ність та вчасні терміни ГАРАНТУЄМО. 
(098) 9071417; (050) 6407504

«ДОМАШНІЙ МАЙСТЕР»! Пропонує-
мо послуги: сантехніка, електрика, 

вантажників, зварювальника, столя-
ра, мулярів-штукатурів, налашто-

вувача комп'ютерів Прості рішення 
складних проблем! Будемо раді 

вашому дзвінку! (066) 889 1420, 
(095) 443 73 01, (0332)29 0901

  Недорого проводимо РЕСТАВРАЦІЮ 
ПОДУШОК, перин, кварцюємо, перешива-
ємо, пересипаємо. Робимо якісні ковдри 
з пір'я (касетний варіант). Під'їзджаємо 
до кожного двору. (096) 1701933; (099) 
0965840

Надаю послуги по копанню та 
чищенню криниць, працюю швидко, 

якісно, д/р понад 170 криниць. 
(095) 6772326, Валерій

Пасажирські перевезення на 
замовлення автобусом "Мерседес-

Бенс-312 Спрінтер", 18 місць, зручні 
сидіння. Недорого. Ліц. АЕ№264412, 
09.11.2011р. МТЗУ. (050) 5576076, 

Віталій

Усунення засмічень, видалення 
жиру, бруду та нальоту. Гарантія 

якості. (050) 7360805; (096) 
4996132

  Пам'ятники! Виготовлення, встанов-
лення, оформлення. З мармурової крихти 
та натурального каменю. Доставка без-
коштовна. (095) 1285106; (098) 5022024; 
(099) 2620282, Луцьк, вул.Рівненська, 
54/5, ПОГ "Меморіал-Груп"

Пам’ятники. Виготовлення, встановлен-
ня, гарантія, розстрочка без переплати, 
догляд. м. Луцьк, вул. Б. Хмельницького, 

34. (0332) 28-50-31; (0332) 28-72-28; 
(097) 323-90-75

Автомото
  Продам. Деу-Ланос 2007р., 1.4л, беже-

вий, кондиціонер, ц/з, ел/склопідіймачі, 
підігрів сидінь, 50500грн, торг. Продам. 
ВАЗ-2170-Пріора 2008р., 1.5л, сірий мета-
лік, 44500грн. Двигун до ВАЗ-2103, після 
капремонту. (066) 1090191

  Продам. Фольксваген-Т4 2000р., 2.5ТДІ, 1 
рік на Україні. (096) 2120342; (097) 0024650

  Продам. Трактор Т-40 та Т-40АМ та 
ЮМЗ, у хорошому стані, є причіп, культи-
ватор. (050) 5435848

  Продам. Косарки роторні, кінні, гра-
барки, борони, копачки, культиватори, 
плуги, сівалки, обприскувачі, саджалки. 
Комбайни картоплезбиральні "Анна", 
"Болько", "Карлик" та ін.  (050) 2305189; 
(067) 1253737

  Продам. Роторну косарку, обпри-
скувач, обгортач картоплі та ін. польску 
с/г техніку. Продам мачту-підйомник на 
навіску до МТЗ, два цепи на солідній рамі, 
вис. підйому 3.2м. (050) 6605959; (097) 
4975300

  Продам. Трактор Т-30 1990р., 1988р., 
1986р., з кабінами, привезені з-за 
кордону, передній привід, помірні ціни. 
Картоплекопачки дво-, однорядні, нові та 
б/в; преспідбирачі "Клаас" та ін.  (050) 
2305189; (067) 1253737

  Продам. Комбайн "Нива-СК5М", Горо-
хівський р-н. (097) 5591256

  Продам. Зернозбиральний комбайн 
"Форд-Шрід-512, -514", шир. жатки 4.2м, 
80000грн. (050) 5461385

  Продам. Комбайн картоплезбиральний 
"Болько", у хорошому стані, є приставка 
для буряків, дворядна. (097) 1988574

  Продам. Запчастини до Шкода-Форман, 
-Фаворит, -Феліція. (067) 6093664

Комбайни зернозбиральні, карто-
плезбиральні, прес-підбирачі, карто-

плекопачки, трактори, косарки та інша 
техніка. (067) 3910253; (066) 8701542 

Будівництво
  Продам. Дошки обрізні та необрізні, 

колібровані балки, крокви, рейки, брус 
різної довжини та ширини, з доставкою. 
(050) 6728204

  Продам. Цеглу керамічну з доставкою, 
блоки стінові, кільця колодязні, залізо-
бетонні вироби. (050) 6742465

 ЦИКЛЮВАННЯ, ШПАКЛЮВАННЯ, 
ЛАКУВАННЯ ПАРКЕТУ ТА ФАРБОВА-
НИХ ДОШОК НОВИМИ БАРАБАННИ-
МИ ТА ДИСКОВИМИ МАШИНАМИ. 
(0332) 293990; (099) 6427274; (094) 
9084990

  Продам. Щебінь, відсів, камінь бутовий, 
пісок крупно та дрібнозернистий з 
доставкою, вивіз будівельного сміття. 
(050) 7219771; (097) 8346125

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

  Продам. Відсів, щебінь, пісок дрібний 
та крупний, цегла біла та червона, глина, 
чорнозем, торфокрихта, дрова, вугілля. 
(050) 1566665; (067) 3618487

  Продам. Щебінь різних фракцій, відсів, 
пісок, цеглу червону, білу; чорнозем, 
торф. Можлива доставка. (050) 5299520

  Продам. Металочерепицю, металопро-
філь, комплектуючі різних країн-вироб-
ників, широкий вибір, низькі ціни. Заміри, 
кошторис, доставка безкоштовна. (050) 
7015157; (068) 0274679

  Продам. Комплект оцинкованих водо-
стічних труб, б/в для одноповерхового 
будинку, 450грн. Продам. Москвич-
АЗЛК-2140 1988р., потребує ремонту, 
недорого. (0332) 712859; (095) 8166448

  Продам. В мішках та насипом: пісок, 
щебінь, відсів, керамзит а також цегла 
нова та б/в, біла і червона, Шифер б/в. 
Можлива доставка на поверх, вивіз сміт-
тя. (050) 7227271; (096) 8000567

Кована брама від 3000грн. Кузня 
"Файна ковка". www.fayna-kovka.prom.

ua (050) 2962314; (097) 6139185

Французькі натяжні стелі, 80 грн. м 
кв.  (0332) 251097, (050) 3781732, 

(050)4380766

  Продам. Піноблоки 20х30х60см, хоро-
шої якості, цемент. Доставка, розванта-
ження. (050) 6891579; (099) 7614570; 
(096) 9905080

Французькі натяжні СТЕЛІ. Якісно.  
(0332) 269182; (066) 5922882; (097) 

6808868

  Продам. Пісок дрібно та крупнозернис-
тий, щебінь різних фракцій, відсів, цеглу, 
доставка. Вивезу сміття. (050) 9049130; 
(063) 4117874; (097) 5590422

ПІНОБЛОКИ ТА ГАЗОБЛОКИ ви-
робник: Білорусь, Обухів, Бровари; 
цегла жовто-піщаного та червоно-

го кольору, Білорусь, м.Мінськ, з 
доставкою. (03366) 93818 (Ратно); 

(097) 7171691; (099) 3627425

  Продам. Цеглу червону та білу, пісок, 
щебінь, відсів, керамзит, торфобрикет, 
дрова, торфокрихту, чорнозем. Вивіз 
будівельного сміття. (095) 5355663; 
(097) 7516430

 ПРОДАМ. МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЮ, 
ПРОФНАСТИЛ, "RUUKKI FINNERA", 
"SYPER KATEPAL", ПОВНА КОМПЛЕК-
ТАЦІЯ ДАХУ. ЗАМІРИ ТА ДОСТАВКА 
БЕЗКОШТОВНО. (099) 2757631; (096) 
8990250

  Продам. Ванну чавунну, б/в, 70х170, у 
відмінному стані, умивальник з тумбою 
250грн. Двері міжкімнатні дерев'яні, з 
коробкою, 950грн. (050) 1533076

Продам. Лист оцинкований, 
плоский, рифлений, від 30грн/кв.м, 

Металочерепиця, металопрофіль 
та металопрофіль двосторонній 

кольоровий, Польща, Німеччина, від 
40грн/кв.м. Мінвата "Роквул", гуртові 
ціни. (067) 3344873; (050) 7249777; 

(097) 9143605

  Стяжка, штукатурка, фарбування, ва-
гонка, плитка, гіпсокартон та ін. (0332) 
248286; (050) 5446722; (095) 0027249

  Виготовлення євродерев'яних вікон та 
балконних рам (зі склом, склопакетами), 
обшивання вагонкою, якісно, недорого. 
(095) 8975952; (096) 9690596 

  Циклювання (шліфування) підлоги, 
плоскошліфувальною та барабанною 
машинами, вкладання паркету, дошки, 
ламінату; лакування та шпаклювання. 
(066) 1668415; (067) 8043815

Будівельні роботи, ремонт та рекон-
струкція: внутрішні роботи, утеплен-

ня, лицювання плиткою, малярні, 
сантехнічні, штукатурні роботи. Ліц. 
АВ№343711, ДАБІУ. (066) 2222313; 

(063) 5838144

  Виконуємо всі види ремонтно-буді-
вельних робіт: бетонування, покрівля, 
штукатурка та ін. (050) 9569131; (096) 
8010255

Робота

Працівники на м'ясокомбінат, пта-
хоферму, на збір грибів, сортування 

саджанців, садівники, збирання 
полуниці, сортування яблук, польо-

ві та с/г роботи, парники, теплиці; 
водії, житло, харчування, візова 
підтримка надається, наявність 
закордонного паспорту. (067) 

8100781; (099) 7816496

  Візьму на роботу продавців в про-
довольчий магазин, кухарів на ринок 
"Центральний". (050) 8063011

  На приватне підприємство у м.Луцьку 
на постійну роботу потрібні зварюваль-
ники та підсобники. (0332) 782399; 
(050) 5931270

  Запрошуємо в команду молодих і ам-
бітних офіціантів, барменів, піц-майстрів, 
кухарів, сушистів, техпрацівників. 
(066) 3414241

  Потрібен офіціант в кафе. (0332) 
242418 (Луцьк); (050) 7166177; (067) 
3321609

  Робота в дома Не важка та цікава 
(оператор по обробці кореспонденції)! 
Від ПП "Новація". З/п 2500грн/міс. Регіон, 
стать, вік будь-які. Від Вас: 2 конверти на 
адр. Інформацію надсилаємо безкоштов-
но! 87502, Маріуполь Донецької обл., а/я 
2075 "Новация"

  Робота: теплиці (огірки, помідори), 
ферми, м'ясокомбінати, птахоферми, с/г 
роботи, збирання полуниці, будівельни-
ки різних спеціальностей, наявність за-
кордонного паспорту, візова підтримка. 
(050) 7325315; (096) 8708768 

Компанія "ФОКСТРОТ" запрошує 
на роботу продавців, касирів та 

вантажників. (0332) 776441 
Луцьк, вул.Рівненська, 48 магазин 

"Фокстрот"

  Творча робота для молодих енергій-
них людей, з акторськими здібностями, 
постійні відрядження по Україні. З/п 
2000-2800грн/місяць + відрядні. (096) 
9051734

  В бар на роботу терміново потрібні: 
бармен, кухар, офіціанти, прибиральни-
ця. (096) 5345244

  Запрошуємо на роботу офіціантів, 
кухарів, барменів, піцмайстрів, при-
биральниць-посудомийниць, кухаря-
кондитера, водіїв з власним а/м (бус). 
(095) 6551001

  Потрібні на роботу офіціанти, кухарі, 
бармени, піцмайстри, прибиральниці-
посудомийниці, кухар-кондитер, водії з 
власним а/м (бус). (066) 1244446

  Візьмемо на роботу офіціантів, куха-
рів, барменів, піцмайстрів, прибираль-
ниць-посудомийниць, кухаря-кондите-
ра, водіїв з власним а/м (бус). (099) 
7522226

  На роботу потрібні: офіціанти, кухарі, 
бармени, піцмайстри, прибиральниці-
посудомийниці, кухар-кондитер, водії з 
власним а/м (бус). (099) 5055556  

  На роботу потрібні працівники домаш-
нього персоналу, наявність закордонно-
го паспорту, з/п від 8000грн гарантова-
на, співбесіда з прямим роботодавцем. 
Вимоги: порядність, без шкідливих 
звичок. (050) 5165552; (093) 8098757

  В бар потрібні: офіціанти, кухарі, 
бармени, адміністратор, прибираль-
ниця, продавець та бухгалтер. (050) 
5686600; (099) 6373869; (099) 7910735

  Працевлаштування в Польщі: будови 
фабрики, заводи, відпочинкові комп-
лекси, тепличне господарство, сезонна 
праця. Шопінг-тури. Візовий супровід. 
Консультація. Ліц. АВ№585198 МСПУ. 
(096) 9563796; (099) 7402032

  ВІЗЬМУ НА РОБОТУ ЛЮДЕЙ З 
АКТОРСЬКИМИ ЗДІБНОСТЯМИ, ДЛЯ 
ГАСТРОЛЕЙ ПО УКРАЇНІ, З/П 2500-
3200ГРН + ВІДРЯДНІ. (050) 4806347

  ВІЗЬМУ НА СЕЗОННУ РОБОТУ КОМ-
БАЙНЕРІВ. (067) 6996002

  Потрібен. Продавець чаю та кави, 33-й 
квартал. (099) 2122227

  Потрібен кур'єр-торговий представ-
ник (чай, кава). (099) 7777718

  Візьму на роботу водіїв вантажних 
а/м (ГАЗ) та водіїв автонавантажувачів, 
з досвідом роботи, на гуртовий склад. 
(095) 2460104; (050) 9010554

  Потрібен продавець у продуктовий 
магазин, робота позмінна, з/п 120грн/
день. (050) 6685688

  Потрібен перукар жіночого залу. Перу-
карня "Де-Жавю". (050) 4384845

Фермер
  Продам. Лошицю 2 роки, каштанової 

масті, спокійної вдачі, підпрягалясь. 
Ківерцівський р-н, с.Липно. (096) 
9851163; (050) 9528399

  Продається спокійна робоча кобила 
віком до 10 років. (050)7251167

  Куплю КАРТОПЛЮ.  (050) 9816534; 
(099) 6429596

  Продам. Кролі різних порід. (050) 
1984464, Володимир 

  Продам. Курчата- бролейри, каченята, 
індик-бролер та корм. (099) 4649397; 
(098) 2473532; (063) 3683647

  Продам. Козенят 3 місяці. (099) 
6328385

  Продам. Дрібну картоплю на корм. 
(066) 7346896

Продам. Цуценят західносибірської 
лайки, вік 7 місяців, русько-єв-

ропейської лайки вік 2 місяці та 
гладкошерстного фокс-тер'єра 

віком 1 місяць. (050) 5454849; 
(067) 8334635

  Продам. Цуценят такси, відмінний 
екстер'єр, дорого. (050) 6493229

  Продам. Вівцематок закарпатської та 
тонкорунної породи, недорого. (050) 
6493229

  Продам. Козенят, 1 місяць, недорого. 
(050) 7171300

  Продам. Телицю 2 місяці, сивої 
масті, від доброї корови. 797051; (097) 
7659796

  Продам. Козу високомолочної породи, 
безрогу. (0332) 751175; (095) 8082053

  Продам. Картоплю кормову, ціна за 
домовленістю, Луцьк, вул.Симеренка, 16. 
(0332) 723005; (095) 5203979

  Продам. Цуценят московської 
сторожевої вівчарки, біло-рудої масті, 
з хорошим родоводом. Надійний друг 
та охоронець! (067) 3857688; (050) 
8319959

  Куплю КАРТОПЛЮ.  (099) 6429596; 
(050) 9816534

  Куплю чисту сортову картоплю та сто-
ловий буряк, моркву.  (097) 1162516; 
(095) 4171194

Різне
 Шукаю свідків ДТП, що сталося 

20.11.2012 р. по пр. Перемоги (район 
школи №5) близько 18.00., вул. Рівнен-
ська 76а, офіс 420,  (0332) 75-11- 58

  Продам. Євробудиночок вагонного 
типу, без місця, 2.4х6м під магазин та ін, 
40000грн. (098) 5493519

  Продам. Меблі офісні, нові, 
комп'ютерну техніку. (050) 5284668

  Продам. Торгівельне обладнання б/в, 
(вітрини, прилавки). (050) 5500925; 
(097) 4449899

  Продам. Обладнання для пекарні: піч, 
тістоміс, розстойка, форми для хліба, 
візки, борошнопросіювач, столи. Або 
здам в оренду. (050) 5461385

 ПРОДАЄМО ТА ЗДАЄМО В ОРЕНДУ 
МЕТАЛОШУКАЧІ, НИЗЬКІ ЦІНИ, ВЕ-
ЛИКИЙ ВИБІР. WWW.MADZHAK.COM 
(095) 8288066; (098) 0353350

  Продам. Пилку торцювальну "De Walt 
717XPS", площа перерізу 88х320мм, 
висота плінтуса 152мм, 9000грн. (095) 
5348095

  Продам. Вживаний одяг, гуртом та в 
роздріб. (050) 2078798

  Продам. Комп'ютер: системний блок, 
монітор, клавіатура, мишка, 650грн. 
(066) 1775715

Купуємо цвіт чорної бузини, свіжо-
зірваний. (0332) 784920 (Луцьк); 

(068) 2333313, (050) 4373212

  КУПЛЮ. ЗАБЕРУ НЕРОБОЧІ ХОЛО-
ДИЛЬНИКИ, ПРАЛЬНІ МАШИНИ В 
БУДЬ-ЯКОМУ СТАНІ ТА ІН. ПОБУТОВУ 
ТЕХНІКУ. (050) 2648848

  Продам. Гараж ківерцівський, без 
місця, розм.6.5х3.3м, жерсть 2мм. Капот 
ГАЗ-24. (050) 5544727; (095) 8222271

  Куплю задню бабку, верхній супорт, 
різцетримач до токарного верстата 
16Б16КП, 16Б16П або подібних. (097) 
9343392

Купуємо стружку кольорових металів: 
мідь, алюміній, бронзу, латунь, свинець, 

н/ж; акумулятори, можливий демон-
таж, самовивіз. Ліц. АВ №501444 від 

24.11.09р.; АБ№580658 від 22.02.2011р.; 
Ліц АБ№58067722.02.2011р.МППУ 
(0332) 767992; (095) 4091285; (098) 
5266032; (067) 6492168; (095) 1264199 

  Громада "Хростового Воскресіння" 
Апостольської Православної Церкви 
(настоятель Єпископ О.Ведмеденко) 
оголошує щоквартальний збір пожертв 
для нужденних, які приймаються у неді-
лю 26.05.13р., 9.00-12.00. Адр: Луцьк, вул.
Зв'язківців, 1, будівля "Таксосервісу", 3-й 
пов. (0332) 740404; (096) 2301777
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Кредитна спілка «Форсаж-
кредит» повідомляє, що 25 
червня 2013 року об 16:00 
год. відбудуться загальні 

збори членів КС за адресою: 
м. Луцьк, вул. Конякіна, 23а. 

порядок денний:
1. Звіт правління про роботу в 
2012 році;
2. Звіт кредитного комітету за 
2012 рік;
3. Затвердження фінансового 
звіту за 2012 рік;
4. Інші питання.


