
Нерухомість 

Продам

  Двокімн.кв., смт.Локачі, 52 кв.м, недо-
рого. (068) 5656518; (097) 0863332

  Трикімн.кв., с.Полонка, в двоповер-
ховому цегляному будинку, 70 кв.м, є 
прибудова, підвал, місячна квартплата 
відсутня, р-н цукрового заводу, ділянка 
0.02га. (050) 9405888

  Чотирикімн.кв., просп.Соборності, 4/9-
пов. цегл. буд., балкон, лоджія, не кутова, 
середній під'їзд. (067) 3320899

  Ківерці, центр, вул.Київська, частину 
будинку (окрема квартира), дві суміжні 
кімнати, кухня с/в, вітальня, ділянка 0.03га, 
сарай. (050) 3397918; (095) 4447489

  Луцьк. Поблизу кінотеатру "Промінь", 
будинок 4 кімнати + тимчасівка, гараж, 
2 хліва, ділянка 0.05га, приватизована, 
2 входи, можна на 2 сім'ї, 460000грн або 
продам по частинах, 2 кімнати 220000грн. 
Можливий обмін, оренда. (0332) 243749; 
(066) 6283386

  Городок Луцького р-ну будинок з надвір-
ними спорудами, 3 кімнати, водяне опа-
лення, газ, вода, електрика, ділянка 0.54га. 
Можливий обмін на частину будинку в 
Луцьку. (0332) 285699; (050) 4380045

 Масив Промінь, дачну ділянку 0.085га 
з двоповерховим будинком, світло, вода, 
пасіка. (095) 3045857

 Муравище, вул.Робітнича, 3, будинок це-
гляний, хлів цегляний, є літня кухня, льох, 
свердловина, земельна ділянка 0.40га. 
(0365) 31793 (Ківерці); (095) 3179498; 
(050) 5838889

  Луцьк, вул.Ківерцівська, будинок на 
два входи, земельна ділянка 0.10га, від 
власника, без посередників. Можливий 
обмін, розгляну варіанти. (050) 7306415, 
Світлана; (095) 3478699, Євгенія

  Линівка Рожищенського р-ну, будинок 
жилий, з надвірними спорудами, 500м 
від Ковельської траси. (066) 7682044, 
Микола

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

  Баківці, терміново будинок 110 кв.м, ка-
пітальний ремонт, ділянка 0.50га, надвірні 
споруди: літня кухня, сарай, приміщення 
для бані, 0.25га огороджено залізобетон-
ним парканом, двір вимощений бруківкою 
340 кв.м. (066) 4355082

  Гаразджа, будинок цегляний, є газ, вода, 
літня кухня, гараж, льох, земельна ділянка 
0.29га, поблизу дорога, ліс та маршрутна 
зупинка. (063) 6242363

  Луцьк, р-н взуттєвої фабрики, будинок 
недобудований, невеликий, земельна 
ділянка 0.083га. (098) 1313807

  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

  Будинок с.Прилуцьке, новобудова, 
євроремонт, світло, газ, вода, земельна 
ділянка 0.18га, паркан, сад, від власника, 
800000грн (050) 3782371

 Масив Промінь, дачну ділянку 0.06га,  
є будинок, сарай, вода, світло. (095) 
5261424

  Продам. Будинок с.Веселе. (050) 
9088337

  Земельну ділянку 0.12га, Великий Оме-
ляник. (050) 9088337

  Гірка Полонка (Городище -1), земельну 
ділянку 0.1050га, під забудову. (098) 
1313807

  Городок, земельну ділянку 0.20га під 
забудову та 0.24 с/г призначення, все при-
ватизовано, від власника, ціна помірна, 
торг. (095) 5785390

  Олика, центр, будинок дерев'яний, 
старий, житловий стан, пічне опалення, усі 
надвірні споруди, земельна ділянка 0.09га, 
хороший доїзд, можна під дачу, недорого. 
(095) 0453181

  РОВАНЦІ, ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ 
0.12ГА, ПОБЛИЗУ ШКОЛИ, БЕЗ КОМУНІ-
КАЦІЇ. (050) 5984814

  Земельні ділянки: с.Боратин 0.12га тв у 
с.Хрінники (50м від водосховища). (050) 
9008702

  Підгайці, поблизу дубнівського кільця, 
біля дороги, земельну ділянку з розпо-
чатим будівництвом, 0.122га, є залитий 
нульовий поверх та цоколь, всі документи, 
є світло, газ за 200м. (099) 7400925

  Луцьк, поблизу ринку "Завокзальний", 
земельну ділянку 0.11га, комерційного 
призначення. Дві суміжні ділянки в селі 
Клепачів, 0.125га кожна. (050) 1725868

  Борохів, приватизовану земельну 
ділянку 0.17га, 4км від Луцька, з сторини 
Липин, комунікації поруч. (063) 4365072; 
(066) 3771624

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.

  Забороль, земельну ділянку під забудову 
0.12га, комунікації поруч. (099) 9539413; 
(093) 7392418

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

  Продам. Гараж, кооп."Автомобіліст", вул.
Карпенка-Карого, поблизу ринку "Завок-
зальний". (050) 6107455; (050) 5404993

  Гараж цегляний в кооп."Волинь", вул.
Карпенка-Карого, р-н ринку "Завокзаль-
ний". (050) 5190175 

Куплю

  Куплю. Двокімн.кв. або частину будинку 
з 2-х кімнат, розгляну усі варіанти, від 
власника, до 190000грн. (095) 4073589; 
(067) 9093309 

  Куплю. Двокімн.кв. 1-3 поверх, недорого, 
без посередників. (099) 6585687; (067) 
8610281, Наталія

Здам

  Подобово однокімн.кв. (095) 5522586

  Двокімн.кв., поблизу Покровської церк-
ви, для сім'ї без дітей. (050) 3781034

В оренду офісні, виробничі приміщен-
ня по вул.Запорізькій (р-н Теремно), 

площею від 20 до 100 кв.м, опалення, 
зручна транспортна розв'язка, авто-

стоянка, цілодобова охорона. (066) 
4963220; (067) 2804787

  ЗДАМ. БУДИНОК, ЛИПИНИ, 
ВУЛ.Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 15, 5 КІМНАТ, 
Є ВСЕ, КОНДИЦІОНЕР, КАМІН,  РЕМОНТ, 
СИГНАЛІЗАЦІЯ, БРУКІВКА, ГАРАЖІ, 
ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА 0.12ГА, ГЛУХА ЗА-
ГОРОЖА.  (050) 2111457

Здам в оренду виробничо-складські 
приміщення площею 100-1500 кв.м. 

Бокси для ремонту автомобілів. Зруч-
не місце розташування, охорона, ціна 

за домовленістю. (050) 3782022

  Здам офісне приміщення по вул.С. Бан-
дери (центр), 13 кв.м, 2-й поверх. (050) 
3787187; (067) 9997214

  ВІЗЬМУ в оренду виробниче приміщення 
площею 300-500 кв.м, в м.Луцьку. (099) 
6182657

Послуги

Кредити до 8000грн без довідки 
про доходи. Безкоштовне і швидке 
оформлення. Кредитуємо підпри-

ємців і пенсіонерів. "А-Банк", м.Луцьк, 
вул.Винниченка, 25. Ліц.№16 від 

09.10.2009р., НБУ. (066) 4869012; 
(096) 7438977, Микола

Вантажні перевезення а/м КамАЗ, 
самоскид, в/п 10-12т. (099) 6182657

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

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

  Ремонт, реставрація, перешиття меблів 
з шкіри та тканини. Виготовлення, дизайн 
брендових меблів для барів, пабів, ресто-
ранів. Гарантія, якість, розуміння. (050) 
5740766; (063) 2457023

  Виготовлення корпусних меблів з 
ДСП на замовлення, за індивідуальним 
дизайном та розмірами, швидко, якісно за 
розумну ціну. (066) 0421517

 М'які меблі, виготовляємо дивани, ліжка, 
з шкіри, тканини будь-якого  дизайну та 
розмірів. (063) 6201867; (067) 3021203

  Реставрація та ремонт м'яких меблів, з 
гарантією. (063) 6201867; (067) 3021203

Поїздки на Чорне море, с.Залізний 
Порт, Херсонської області. Вартість 

проживання 600-850грн/10днів, 
вартість проїзду в обидві сторони 

комфортабельним автобусом, 550грн. 
Ліц.АВ N353929 від 21.07.07р. МТЗУ. 

(050) 6664178

Комфортне перевезення за ніч мікро-
автобусом "Спрінтер" на 14 місць, 

відпочинок - курортне місто Залізний 
Порт, поселення на базах за 5-10хв до 
моря. Ліц. АВN422437 від 01.07.08р., 
МТЗУ. (050) 5404919; (050) 5283848

Супутникове телебачення. Продаж, 
гарантія, сервісне обслуговування. 

Послуги електрика. Продаж, монтаж 
кондиціонерів. (0332) 285556; (066) 

1980828

  Відео-, фотозйомка урочистих подій. 
Виготовлення альбомів, виїзд по області. 
www.Youtube 11jodya. (050) 1772873, 
Ігор; (097) 6107769

  ВІДПОЧИНОК В ХРІННИКАХ. (066) 
4618265

Літня пропозиція. Відпочинок на 
узбережжі Чорного та Азовського 

морів: Крим - Коктебель, Судак, Євпа-
торія, Саки, Феодосія; Азовське море 

Генгорка, Щасливцеве, Генічеськ; 
Херсонська обл. - Скадовськ, Лазурне, 
Залізний Порт; Миколаївська обл. - Ко-
блево, Рибаківка. Виїзди з 18.06 кожні 

2 дні. Ліц. АД№033971 від 23.05.12р. 
(095) 4320828; (097) 8245585; (095) 

4317515; (097) 6927260; (093) 7599323

Усунення засмічень, видалення жиру, 
бруду та нальоту. Гарантія якості. (050) 

7360805; (096) 4996132

Виготовляємо металеві та дерев'яні кон-
струкції: дачні будинки, бані, магазини, 
кіоски, павільйони, гаражі, автонавіси, 
шиномонтажі, автомийки, міні-офіси, 

ангари та ін. Якість, надійність та вчасні 
терміни ГАРАНТУЄМО. (098) 9071417; 

(050) 6407504

Автомото
  Продам. Трактор МТЗ-82 1995р. (096) 

5419477; (099) 7082353

Комбайни зернозбиральні, картоплез-
биральні, прес-підбирачі, картоплеко-

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

  Продам. Міні-навантажувач "Бобкет", 
Італія. Можливий обмін на будматеріали. 
(097) 9906739

  Продам. Трактор Т-40. (050) 1669111; 
(096) 1399028

  Продам. Причіп тракторний, зручний 
для перевезення с/г продукції, присто-
сований для перевезення сіна, соломи; 
Продам обприскувач тракторний, новий, 
на 200л. (050) 2103932

  Продам. Трактор "Йото", з плужками, 
китайський, 20000грн. (050) 2674882, 
Сергій

  Продам. Зернозбиральний комбайн 
"Форд-Шрід-512, -514", шир. жатки 4.2м, 
70000грн. (050) 5461385

Будівництво

Купуємо заготовку палетну: 
1200х143х22, 1200х98х22, 800х143х22. 
(050) 7350160; (067) 7535538

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

  Продам. Пиломатеріали обрізні та нео-
брізні, хвойних порід, будь-яких розмірів. 
Прийму замовлення на пиломатеріали. 
(096) 5419477; (099) 7082353

  Продам. Гараж металевий- дачний буди-
нок (торговий кіоск). Шпали залізобетонні; 
двотаври металеві, труби; дуб кругляк. 
(0332) 757593; (067) 3329246

  Продам. Піноблоки 20х30х60см, хорошої 
якості, цемент. Доставка, розвантаження. 
(050) 6891579; (099) 7614570; (096) 
9905080

Свердловини на воду. Обслуговуван-
ня. Приямки, насоси, вода "під ключ". 

Якість гарантую. (095) 5755705

 ПРОДАМ. МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЮ, ПРО-
ФНАСТИЛ, "RUUKKI FINNERA", "SYPER 
KATEPAL", ПОВНА КОМПЛЕКТАЦІЯ ДАХУ. 
ЗАМІРИ ТА ДОСТАВКА БЕЗКОШТОВНО. 
(096) 9035429; (096) 8990250

БРУКІВКА виготовлення та вкладання 
бруківки. (099) 7108565

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

6808868

  Продам. Дошки обрізні та необрізні, бал-
ки, крокви, свіжопил та сухі, дрова, власне 
виробництво, м.Луцьк, просп. Перемоги, 
20. (099) 5010907; (097) 7348322

  Доставка КамАЗ самоскидом: пісок, 
щебінь, відсів, цегла, вивіз сміття та ін. 
вантажні перевезення. (063) 3094788; 
(066) 0848714

  Продам. Цеглу червону та білу, пісок, ще-
бінь, відсів, керамзит, торфобрикет, дрова, 
торфокрихту, чорнозем. Вивіз будівельно-
го сміття. (095) 5355663; (097) 7516430

 ПРОДАМ. ПІНОБЛОКИ 20Х30Х60, 
12Х30Х60 ТА ШЛАКОБЛОКИ. МОЖЛИВА 
ДОСТАВКА. (067) 7282946

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

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

(050)4380766

  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

Свердловини на воду. Швидко та 
якісно. (096) 3918453

  Здам в оренду або продам, універсальне 
будівельне риштування, для будь-яких 
робіт, легке та зручне при монтажі. (050) 
7628395

  Продам. Дошки обрізні та необрізні, бал-
ки, крокви, свіжопил та сухі, дрова, власне 
виробництво, м.Луцьк, просп. Перемоги, 
20. (099) 5010907; (097) 7348322

Кована брама від 3000грн. Кузня "Файна 
ковка". www.fayna-kovka.prom.ua (050) 

2962314; (097) 6139185

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 сантехнічні роботи, встанов-
лення кондиціонерів, гарантійне обслуго-
вування сантехнічного обладнання. Якість 
гарантуємо. (050) 7501244; (095) 5532577

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

  Ремонтно-покрівельні роботи: вкладан-
ня металу та бітумної черепиці, метало-
профілю, утеплення дахів, встановлення 
водосточної системи, підшивка підсофітів. 
(095) 8948709; (095) 6086156

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

  Виконуємо ремонтно-покрівельні ро-
боти з євроруберойду та металопрофілю, 
ремонт старих покрівель, дахів, балконів, 
гаражів та ін. Великий досвід роботи.  
(050) 2065385; (050) 1325368

Робота
 НАЙМУ ВОДІЇВ КАТ.Д, ДЛЯ МІЖНА-

РОДНИХ ТУРИСТИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ, 
З ДОСВІДОМ РОБОТИ, ЗАКОРДОННИЙ 
ПАСПОРТ ОБОВ'ЯЗКОВО, БАЖАНО 
ВІЗА. (050) 2661912 

Працівники на збір вишень, малини, 
яблук, помідорів, огірків, грибів, 

парники, теплиці, м'ясний цех, 
кухарі, пластикові вікна, столяри, 

будівельники, житло, харчування, ві-
зова підтримка надається, наявність 

закорд. паспорту. (099) 4456988; 
(068) 0968845

  На роботу у бар потрібні офіціанти, 
кухарі, прибиральниця, бармен. (095) 
5785390

 ПОТРІБНІ (МОНОЛІТ, ВАХТА), СПЕЦІА-
ЛІСТИ-БУДІВЕЛЬНИКИ, АРМАТУРНИКИ, 
ТЕСЛЯРІ, БЕТОНУВАЛЬНИКИ, ЗВАРЮ-
ВАЛЬНИКИ, РІЗНОРОБОЧІ. ПРОЖИ-
ВАННЯ ХАРЧУВАННЯ, СПЕЦОДЯГ ЗА 
РАХУНОК ФІРМИ, З/П 8000-10000ГРН. 
(068) 1384111; (050) 3959546; (+7960) 
0033227

 ПРОПОНУЮ РОБОТУ: ПРОСАПУВАН-
НЯ КУЩІВ СМОРОДИНИ, 10 КМ ВІД 
М.ЛУЦЬКА, ОПЛАТА ВІД ВИРОБІТКУ, ГА-
РАНТОВАНА. (067) 3343216, ВІТАЛІЙ

  В новий бар потрібні: офіціанти, кухарі, 
бармени, адміністратор, прибиральниця, 
продавець та бухгалтер. (050) 5686600; 
(099) 7910735

  Візьму на роботу столяра-фрезеруваль-
ника в столярний цех, на повний робочий 
день. (095) 3369021

  Візьму на роботу менеджера зі збуту 
будівельного метеріалу, наявність водій-
ських прав. (095) 4903063, Юрій

 ПОТРІБНІ ВОДІЇ НА ВАНТАЖНІ А/М, 
РІЗНОЇ ВАНТАЖОПІДЙОМНОСТІ, З 
ДОСВІДОМ РОБОТИ НА МІЖНАРОДНИХ 
РЕЙСАХ. (050) 3398350

  Візьмемо на роботу автослюсаря. 
(0332) 234474

  Візьму на роботу водія кат.С, на а/м 
"Газель", повний робочий день. (095) 
4903063, Юрій

  Потрібна прибиральниця. (095) 
2608391

  Візьму на роботу продавця в продо-
вольчий магазин. (095) 5102318; (099) 
4490847

  Компанія "Північ центр" запрошує на 
роботу торгових представників, кар'єрний 
ріст. (066) 4169277

 ПОТРІБНІ НА РОБОТУ В КАФЕ: БАР-
МЕН, ОФІЦІАНТ, КУХАР, ПРИБИРАЛЬ-
НИЦЯ, З БАЖАННЯМ ПРАЦЮВАТИ 
У ДРУЖНЬОМУ КОЛЕКТИВІ. (095) 
4206518

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

  Запрошуємо на роботу столяра. (050) 
5564458

  Найму на роботу в автомайстерню авто-
слюсарів. (0332) 767199; (095) 4020115 

 ПОТРІБНІ НА РОБОТУ ТОРГОВІ АГЕН-
ТИ З ВЛАСНИМ А/М, НЕНОРМОВАНИЙ 
РОБОЧИЙ ДЕНЬ. (050) 9121522; (096) 
3054775

 НАЙМУ НА РОБОТУ КУХАРЯ АБО ПО-
МІЧНИКА КУХАРЯ. (095) 2168122

  На роботу потрібні кухарі та помічники 
кухаря. (050) 9679066

  Запрошуємо на роботу офіціантів, 
кухарів, барменів, піцмайстрів, прибираль-
ниць-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

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

  Візьмемо на роботу адміністратора, 
офіціантів, кухарів, барменів, піцмайстрів, 
прибиральниць-посудомийниць, кухаря-
кондитера, водіїв з власним а/м (бус). 
(099) 7522226

  Деревообробне підприємство прийме 
на роботу бригаду з 5-ти чоловік для 
деревообробки. (067) 3640208

  Надомна робота не потребуюча квалі-
фікації, 2500грн/місяць. Деталі поштою 
Від Вас: 2 конверти на адресу. 87502, 
Маріуполь Донецької обл., а/я 2075

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

  Потрібен на роботу бармен та кухар, 
можна без досвіду, у бар по вул.Володи-
мирській. (095) 8100567

  Потрібні кухарі, офіціанти, мийники 
посуду. (0332) 757565; (066) 8709333; 
(066) 8709399

  На роботу потрібні рамники на стрічко-
ву пилораму та різноробочі, оплата висо-
ка. (097) 7348322; (066) 6035886

  Візьму на роботу продавця в магазин, 
вул.Львівська, (промислова група товарів). 
(050) 9567193

  Візьму на роботу швачку, без шкідливих 
звичок. (050) 2238208; (097) 7462114

Візьму на роботу мулярів та спеціаліс-
тів по внутрішньому ремонту. (066) 

2222313; (063) 5838144

Фермер
  Продам. Цуценят московської сто-

рожової, біло-рудої масті, з хорошим 
родоводом, вакциновані. Надійний друг та 
охоронець! (067) 3857688; (050) 8319959

  Продам. В'єтнамських поросят. (050) 
6717365

  Продам. Коня сірої масті, 4 роки, 
7000грн. (097) 9751847; (097) 7168158; 
(095) 7607995

  Продам. Терміново, хорошу корову та 
тільну телицю, віком 12 місяців. (067) 
3901162

  Продам. Курчат породистих, великих 
порід та кролів з великих порід. Можливий 
обмін на зерно, солому. (097) 9753051

  Продам. Цуценят породи кане-корсо 
з документами та родоводом, 1.5 місяці, 
чорно-тигрового окрасу. (050) 5971273

Різне
  Продам. Меблі б/в: м'яку частину 

(диван та два крісла), ліжко-тумба, 2 шт., 
комп'ютерний стіл. (050) 3783575

  Продам. Дитяче ліжечко-манеж, Польща 
з пеленальним столиком, музикою, синій, 
700грн. (050) 6107455; (050) 5404993

  Продам. Спальний гарнітур, коричне-
вий: дві шафи, два ліжка, трюмо, 2 при-
ліжкові тумби, у хорошому стані. (067) 
3320899

  Продам. Розкладні диван і два крісла, 
стіл, стіл-тумбу, швейну машину "Чайка". 
(0332) 255135; (099) 2711221

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

  Продам. Коляску зимово-літню, бежево-
коричневу; ліжко-колиску, недорого. 
(095) 3948717

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

  Продам. Верстат для нарізання чашок в 
оциліндрованих колодах, з фрезами, діам. 
15, 18, 20см, 6000грн.  (096) 5419477; 
(099) 7082353

  Продам хлібопічку ORION OBM-27G по-
тужність 650 Вт. 13 програм випічки, макс. 
розмір хлібця – 1 кг. LED-дисплей. Функція 
збереження температури готової випічки 
60 хвилин. Ціна – 200 грн. (097)827-33-79 
(м. Луцьк).

  Втрачене посвідчення дитини з багато-
дітної сім'ї, видане Луцькою міськрадою 
на ім'я Петрука Олега В'ячеславовича, 
вважати недійсним.

  Втрачений паспорт серії АС№542564, 
виданий Ківерцівським МВ УМВС у Во-
линській області на ім'я Ващук Валентини 
Валентинівни, вважати недійсним.

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 

(0332) 285361; (063) 5993185; (095) 
0377091
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Повідомлення про результати земельних торгів
Місце розташування земельної ділянки: с. Озеро, Ківерцівський район, 
Волинська область.; площа 0,4734 га;  кадастровий номер земельної ділянки 
0721884801:01:001:0055; Розмір річної плати за користування земельною ділян-
кою: 4444,001 грн; Строк користування земельною ділянкою 10 років
Цільове призначення земельної ділянки (код КВЦПЗ): для розташування зони від-
починку. Найменування організатора земельних торгів: Озерська сільська рада 
Ківерцівського району Волинської області.


