
Нерухомість 

Продам

  Двокімн.кв., вул.Шота Руставелі, 
5/9-пов. цегл. буд., 50 кв.м, кухня з ре-
монтом, повністю вмебльовану. Роз-
винута інфраструктура, 330000грн, 
торг. Власник. (067) 3340844

  Трикімн.кв., Київський майдан, 
8/9-пов. цегл. буд., 400000грн, торг. 
(095) 5862658

  Продам. Кульчин, будинок 5км 
від Луцька, затишне місце, біля лісу. 
(050) 9414830

  Великий Омеляник, будинок 
новозбудований, 115/60/25 кв.м, 3 
кімнати, є гараж, земельна ділянка 
0.05га, 200м від вул.Тарасова, ціна за 
домовленістю, від власника.  (050) 
9010229

  Продам. Будинок, с.Журавичі, 
Ківерцівського р-ну.  (098) 6081391

  Коршів, центр села, будинок 72 
кв.м, 3 кімнати, є хлів, криниця та міс-
цевий водогін, сад, газ за 15м, ділянка 
0.25га, родючий грунт та 0.32га під 
забудову, суміжна, ціна за домовле-
ністю. (096) 2438178; (096) 3148145

  Будинок с.Прилуцьке, новобудова, 
євроремонт, світло, газ, вода, земель-
на ділянка 0.18га, паркан, сад, від 
власника, 920000грн. (050) 3782371

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

  Струмівка, 5км від Луцька, цегля-
ний двоповерховий будинок, 7х8м, 
зі зручностями, земельна ділянка 
0.06га, 170000грн. (050) 2676551

  Дві земельні суміжні ділянки 
по 0.06га, в дачному кооп.Озерце. 
(050) 2753964

  Буяни, Луцького р-ну, земельну ді-
лянку 0.30га та невеликий дерев'яний 
шальований будинок, є світло, а води 
та газу нема, ціна за домовленістю. 
(099) 5428744; (066) 4213831

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

р-ну Волинської обл. Поряд ко-
мунікації, асфальтований під’їзд. 

Ціна по 40 тис. грн. за кожну. 
(067) 3320567

  На межі Боратина та Луцька, при-
ватизовану земельну ділянку під 
житлову забудову, 0.12га,  асфальто-
вана дорога, світло, 57000грн. (099) 
7777718

  Зміїнець, вул.Медична, 34, ділянку 
0.12га: фундамент на будинок, літня 
кухня (кімната, кухня, коридор), га-
раж, льох, теплиця, світло, газ не під-
ключені до будинку, туалет на вулиці, 
є свердловина (потрібен насос), доїзд 
асфальтований. (066) 0445699

  Боголюби, дві земельні ділянки 
по 0.11га, з документами. Терміново. 
(095) 1854343

  Приватизовану, земельну ділянку 
0.15га, смт.Рокині, Луцького р-ну (р-н 
школи). (050) 1643407

КУПЛЮ

  Куплю. Земельну ділянку в ківерців-
ському напрямку (Дачне, Жабка, При-
луцьке, Небіжка, ін.) (050) 9462872; 
(098) 7773358

Здам

  Візьму на підселення в однокімн.
кв., хлопця, Луцьк, 33-й квартал, р-н 
маг."Сільпо", 400грн. (095) 1302578

  Здам. Однокімн.кв., просп.Волі, 
без меблів, потребує косметичного 
ремонту, на тривалий термін. (050) 
6318244

  Візьму на квартиру дівчат, центр 
міста, усі умови, недорого. (050) 
2508514

Здам в оренду склад 125кв.м. та 
приміщення під офіси, 30 кв.м, 
у м.Луцьку по вул.Потебні по-

руч складу №3 "Делівері", після 
ремонту, є автостоянка для усіх 
типів а/м. (0332) 260797; (050) 

3397002

В оренду офісні, виробничі 
приміщення по вул.Запорізькій 
(р-н Теремно), площею від 20 до 
100 кв.м, опалення, зручна тран-
спортна розв'язка, автостоянка, 

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

В оренду виробничо-складські 
приміщення площею 100-1500 

кв.м. Бокси для ремонту автомо-
білів. Зручне місце розташуван-
ня, охорона, ціна від 5грн/кв.м.  

(050) 3782022

Зніму

  Зніму. Одно-, двокімн.кв., в 
м.Луцьку р-н 33-, 40-го кварталу. 
(095) 4550030

  Винайму однокімн.кв., в будь-якому 
р-ні міста. (050) 7216785

Послуги

Пам’ятники. Виготовлення, вста-
новлення, гарантія, розстрочка без 
переплати, догляд. м. Луцьк, вул. Б. 
Хмельницького, 34. (0332) 28-50-
31; (0332) 28-72-28; (097) 323-90-75

Гарантія 3 роки. (067) 3021203; 
(063) 6201867

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

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

  Професійна відео та фотозйомка 
весіль. Формат Full HD. Деталі за теле-
фоном. vk.com/nvstudioby  (097) 
8096912; (050) 2059092

Кредити до 8000грн без довідки 
про доходи. Безкоштовне і швид-
ке оформлення. Кредитуємо під-
приємців і пенсіонерів. "А-Банк", 

м.Луцьк, вул.Винниченка, 25. 
Ліц.№16 від 09.10.2009р., НБУ. 
(066) 4869012; (096) 7438977, 

Микола

  Пам'ятники! Виготовлення, вста-
новлення, оформлення. З мармурової 
крихти та натурального каменю. До-
ставка безкоштовна. (095) 1285106; 
(098) 5022024; (099) 2620282, Луцьк, 
вул.Рівненська, 54/5, ПОГ "Меморіал-
Груп"

Виготовляємо металеві та дерев'яні 
конструкції: 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

Вартість: Кухні від 1850грн/пог.м, ша-
фи-купе від 1500грн/пог.м. Договір, 
гарантія. Виїзд дизайнера, розробка 

проекту, доставка, встановлення - 
безкоштовно. (098) 7239028; (099) 

2783674, Луцьк, вул.Винниченка, 
14-а, кімн.16

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

Автомото

  Куплю неробочі акумулятори, 
дорого, можливий виїзд. (068) 
9359909

  Продам. Пежо-205 на запчастини, є 
все. (050) 7191335

  Продам. Фіат-Фіорино 1991р., 1.1 
бензин, хороший стан, ціна за домов-
леністю. (050) 1523601

  Продам. Форд-Сієрра 1987р., 2.0л, 
бензин, хетчбек, білий колір. (050) 
9515368

  Продам. Деу-Ланос, по запчастинах, 
м.Луцьк. (066) 6911154

  Продам. До Шкоди-Фаворит: 
кермову рейку, КПП. (066) 9837273, 
Олександр

  Продам. БМВ-Е36 без документів на 
розбір, 8000грн. Диски до БМВ R15, 
4шт., нові, оригінал, 800грн/шт; R16, 
4шт., б/в з гумою, 500грн/шт. (050) 
6857370

  Продам. КамАЗ-5511 самоскид 
1992р., у хорошому стані. (050) 
5815501

  Продам. Трактор колісний ЮМЗ-6 
1981р., та причіп 2-ПТС4 1980р. 
(098) 6081391

Будівництво

Кована брама від 3000грн. Кузня 
"Файна ковка". Каталог з цінами 

на сайті www.fayna-kovka.prom.ua 
(050) 2962314; (097) 6139185

  Продам. Металочерепицю, метало-
профіль, комплектуючі різних країн-
виробників, широкий вибір, низькі 
ціни. Заміри, кошторис, доставка 
безкоштовна. (050) 7015157; (068) 
0274679

  Виготовлення та встановлення 
дерев'яних сходів з різних порід 
деревини, за індивідуальними за-
мовленнями. Власне виробництво, 
заміри, помірні ціни. (099) 9246770, 
www.lioksa-mebli.at.ua

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

3781732, (050)4380766

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

Блоки з ракушняку (Крим). Висо-
ка якість. Міцні, рівні, відбірні. 
Ціна від виробника. Доставка. 
(096) 8312304; (093) 3642483

  Виконую всі види сантехнічних 
робіт. (099) 0052519; (063) 8410386

Французькі натяжні СТЕЛІ. Якісно.  
(066) 5922882; (097) 6808868

 ПРОДАМ. МЕТАЛОЧЕРЕПИ-
ЦЮ, ПРОФНАСТИЛ, "RUUKKI 
FINNERA", "SYPER KATEPAL", ПОВНА 
КОМПЛЕКТАЦІЯ ДАХУ. ЗАМІРИ ТА 
ДОСТАВКА БЕЗКОШТОВНО. (096) 
9035429; (096) 8990250

  Виготовляємо гаражі будь-яких 
розмірів: металеві, оцинковані, з ко-
льорового металопрофілю. Доставка 
та встановлення. (098) 9071417; 
(050) 6407504

  Бруківка вібропресована, ви-
готовлення та професійне вкладання 
з вібротрамбовкою. Низькі ціни, до-
ставка. Цемент, щебінь, відсів. (099) 
4937752; (093) 7165575

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

  Продам. Пісок, щебінь різних 
фракцій, цегла червона, біла, відсів, 
чорнозем, глина, торфокрихта, з до-
ставкою, м.Луцьк. (050) 5396261

Продам. Щебінь різних фракцій, 
відсів, пісок, цеглу червону, білу; 

чорнозем, торф. Можлива достав-
ка. (050) 5299520

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

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

 ПРОДАМ. ПІНОБЛОКИ 20Х30Х60, 
12Х30Х60 ТА ШЛАКОБЛОКИ. МОЖ-
ЛИВА ДОСТАВКА. (067) 7282946; 
(099) 4451353

 ЦИКЛЮВАННЯ, ШПАКЛЮВАН-
НЯ, ЛАКУВАННЯ ПАРКЕТУ ТА 
ФАРБОВАНИХ ДОШОК НОВИМИ 
БАРАБАННИМИ ТА ДИСКОВИМИ 
МАШИНАМИ. (0332) 293990; 
(099) 6427274; (094) 9084990

  Виконуємо ремонтно-будівельні 
роботи: штукатурка, плитка, гіпсокар-
тон, вкладання лицювальної цегли та 
блоків. (050) 5676596

  Виконуємо ремонтно-будівельні 
роботи; шпаклюємо стелі та стіни, 
лицювання плиткою, штукатурні 
роботи, клеємо шпалери, гіпсокартон 
різної складності, декоративні штука-
турки, обшиваємо вагонкою, вкладан-
ня підлоги, ламінат, паркетна дошка. 
(0332) 299602; (066) 7549017

  Циклювання (шліфування) підлоги, 
плоскошліфувальною та барабанною 
машинами, вкладання паркету, до-
шки, ламінату; лакування та шпаклю-
вання. (066) 1668415; (067) 8043815

  Виконуємо: монтаж внутрішніх та 
зовнішніх інженерних мереж, оздо-
блювальні роботи, роботи "під ключ". 
Ліц.АВ №587915 від 01.07.2011р., 
ДАБІУ. (066) 8724512

Робота

РОБОТА Фермерське госпо-
дарство с.Острожець (20км від 

Луцька) запрошує бажаючих на 
сільськогосподарські роботи по 
збиранню овочів, оплата 10грн/

година, проживання та харчуван-
ня безкоштовні. (099) 7366720; 

(067) 3611388; (099) 7366710 

  Запрошуємо на роботу помічника 
кухаря (з досвідом роботи), офіці-
антів, графік роботи 7/7 днів, з/п за 
домовленістю. (067) 3325840

  На роботу в кафе потрібні: кухар 
(освіта обов'язкова), офіціанти. 
(066) 8709399

  Потрібен продавець у меблевий 
ряд ринку "Завокзальний", д/р, з 
11.00 до 14.00. (050) 2651860; (067) 
1903432

  Потрібна на роботу прибиральни-
ця. (050) 6221875

  Потрібен старший продавець 
та продавець у гастроном по вул.
Львівській або вул.Ветеранів. (099) 
2122227

  Працевлаштування за кордоном, 
робочі запрошення (6 місяців, рік), 
Інтернет реєстрація, анкети, страхов-
ки. Вакансії у Польщі: будівельники, 
зварювальники, токарі, водії-дале-
кобійники, с/г роботи, ферми та ін. 
Адр: Луцьк, вул.Кафедральна, 25. Ліц.
АВ 585191, 10.07.12р., МСПУ. (0332) 
723738 (Луцьк); (099) 3469381

  Потрібен продавець у продукто-
вий магазин, робота по тижнях, з/п 
1800грн. (050) 6685688

  Потрібна няня-домогосподарка. 
(099) 0064888

  Візьму на роботу водія-далекобій-
ника. Вимоги: досвід роботи у між-
народних перевезеннях, закордон-
ний паспорт, без шкідливих звичок. 
(050) 7191292

  Потрібні на роботу промоутери та 
фасувальники. (099) 9124119

  Робота: теплиці (помідори), ферми, 
м'ясокомбінати (різні спеціальності, 
з/п висока), с/г роботи, збирання 
яблук, капусти, будівельники різних 
спеціальностей, наявність закор-
донного паспорту, візова підтримка.  
(050) 7325315; (096) 8708768

Візьму на роботу оббивника 
меблів, з досвідом роботи та 

швачку, оплата праці дуже висо-
ка. (050) 7010097

  Потрібен офіс-менеджер у село 
Маяки (5км від Луцька). Вимоги: 
знання англійської мови, в/о, бажано 
досвід роботи + 2-га іноземна мова. 
(0332) 292805

 НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ У БАР 
ПОТРІБНІ: БАРМЕН, ОФІЦІАНТ, 
ШЕФ-КУХАР, ПОСУДОМИЙНИЦЯ. 
(098) 5814664

  Надомна робота для всієї сім'ї 
(обробка кореспонденції), 2500грн/
місяць. Деталі поштою. Вкладіть 
підписаний конверт на адр. або 
на e-mail: novaship@list.ru. (096) 
0273881, 87502, Маріуполь Донецької 
обл., а/я 2075 "Новация"

  На роботу: адміністратори, офіці-
анти, кухарі, бармени, піцмайстри, 
суші-майстри, помічники барменів, 
кухарі-кондитери, прибиральниці-
посудомийниці, водії з власним а/м 
(бус). (095) 6551001

  На роботу потрібні: адміністра-
тори, офіціанти, кухарі, бармени, 
піцмайстри, суші-майстри, помічники 
барменів, кухарі-кондитери, при-
биральниці-посудомийниці, водії з 
власним а/м (бус). (066) 1244446

  Потрібні: адміністратори, офіці-
анти, кухарі, бармени, піцмайстри, 
суші-майстри, помічники барменів, 
кухарі-кондитери, прибиральниці-
посудомийниці, водії з власним а/м 
(бус). (099) 7522226

  На роботу потрібні: адміністра-
тори, офіціанти, кухарі, бармени, 
піцмайстри, суші-майстри, помічники 
барменів, кухарі-кондитери, при-
биральниці-посудомийниці, водії з 
власним а/м (бус). (099) 5055556

  Візьму на роботу в кафе: кухаря 
та музиканта. (0332) 255596; (063) 
0719190

  Страхова компанія запрошує на 
роботу в міста і районні центри об-
ласті працівників з вищою освітою, 
незалежно від віку. Графік роботи за-
лежить від здібностей і можливостей. 
(0332) 776427; (095) 1870219

  Потрібні працівники для виготов-
лення дачних будинків, кіосків, мага-
зинів, гаражів та ін. металоконструк-
цій. (050) 6407504; (098) 9071417

 Шукаю роботу няні, маю досвід 
роботи або по догляду за людиною 
похилого віку. (063) 3515752

Фермер

  Продам. Поросят в'єтнамських, 
гібридів дикого кабана, великої білої. 
Можливий обмін на фуражне зерно, 
картоплю, моркву, буряк, тощо. Про-
дам гній без хімії. Куплю простро-
чені продукти харчування. (050) 
3398560; (093) 4455931

  Продам. Моркву столову до 500кг. 
(067) 2654902

  Продам. Вулики "лежаки", б/в, в 
у хорошому стані, 160грн. (050) 
2649031, після 18.00; (067) 3321741

  Продам. Кізочку молоду дійну. 
Колеса на 10, з ступицями, 4шт.; січ-
карню; магнето на 2 контакта. (093) 
4457263

  Продам. Велику столову карто-
плю "Санте". (095) 4604112; (096) 
8905797

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

  КУПЛЮ. Картоплю сортову. (095) 
6282680; (093) 1561181

  Куплю. Яблука, груші, зимово-осін-
ні, рвані, а також горіхи нелущені. 
(095) 8711312, Олександр

Різне

  Продам. Стіл розкроювальний, 
1.5х1.5м, суцільна стільниця. (050) 
2027430, Олена

Продам б/в побутову техніку з 
Німеччини: холодильники, мо-

розильники, морозильні вітрини 
(450л, 550л, 650л), пральні та 

посудомийні машини, електро-
плити, мікрохвильові печі, теле-

візори, музичні центри, велосипе-
ди, стінку в зал та прихожу, м’яку 
частину, та інше. (093) 2086941, 

(095)4958513, (097)9265664 (з 9 
до18:00)

  Продам. Ліжко-колиску, темного 
кольору, з шухлядою, у відмінному 
стані,

  регулюється по висоті. (099) 
5605231; (097) 6639712

  Продам. Двоядерний комп'ютер 
та монітор "Samsug" 19", у відмін-
ному стані. Atlon II X2 245 (2x2.9), 
AsRock N68-S, DDR2 2048M, HDD 
200Gb+80Gb. Можливий торг. 
(0332) 711994; (063) 2276525

  Продам. Телевізор "Самсунг", 
300грн; пральну машину "SEG", 
200грн. (050) 9515267

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

  Продам. Котел КЧМ.  (050) 
9184986

Продаж секонд-хенду, оптом. 
(050) 8440986; (097) 8041558

  Продам. Верстат для оциліндру-
вання брусу + чашкоріз або обміняю 
на дерево. (050) 2440024; (097) 
3678359

  Втрачене посвідчення дитини з 
багатодітної сім'ї видане Луцькою 
міськрадою на ім'я Ткач Катерини 
Олегівни, вважати недійсним.

Купуємо стружку кольорових 
металів: мідь, алюміній, бронзу, 

латунь, свинець, н/ж; акумулятори, 
можливий демонтаж, 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

Продам коляску 3 в 1 (люлька, літ-
ній варіант, автокрісло) 1500грн. 

(068)1401785

  Продам зимову гуму Nokian 195/60 
R15 6-7 мм протектора. Ціна 800 грн 
за 4 шт. (066) 844 71 08
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Волинська філія ТОВ «Укрспецторг групп» (43021, м. Луцьк, вул. Ів. Франка,44) 
проводить прилюдні торги з реалізації майна, що є предметом іпотеки, а саме: 

Лот №1 Будівля  бару на 120 посадочних місць з магазином загальною площею 319,7 
кв.м.на земельній ділянці площею 0,0251га. за адресою: смт.Стара Вижівка, вул.Коцюбин-
ського,15. Будівля двоповерхова. Площа по першому поверсі – 154,1кв.м., по другому 
поверсі – 165,6кв.м. Стіни-блоки обкладені цеглою, оштукатурені, перегородки цегляні, 
покрівля – металочерепиця, підлога – бетонна, керамічна плитка, двері вхідні – мета-
леві, міжкімнатні – деревяні, вікна  - металопластикові. Право власності – Свідоцтво про 
право власності та Державний акт на право власності на земельну ділянку. Стартова 
(початкова) ціна – 751 343,46грн. без ПДВ. Гарантійний внесок в сумі  37 567,17грн. без 
ПДВ. Прилюдні торги відбудуться 18.11.2013 об  14год. 00 хв. за адресою: смт.Стара Ви-
жівка, вул.Жовтнева,3а. 
Лот №1 Земельна ділянка для будівництва та обслуговування житлового будинку, госпо-
дарських будівель і споруд  площею 1350 м. кв., яка знаходиться за адресою Волинська 
область, с. Богушівка, Луцького р-н., право власності - свідоцтво про право власності від 
15.11.2007 року. Стартова (початкова) ціна – 22 126,00грн. без ПДВ. Гарантійний внесок 
у сумі  1106,30грн. без ПДВ. Прилюдні торги відбудуться 18.11.2013 об  10год. 00 хв. за 
адресою: м. Луцьк, вул.І.Франка,44. 
Лот №1 Частина вбудованого приміщення (приміщення з 62-2 по 62-13), заг. пл. 92,0 
кв.м. за адресою: м.Нововолинськ, м-н.Шахтарський,29. стіни-цегла, перекриття-залі-
зобетонні плити, фундамент- бетонний вікна-деревяні,двері-деревяні, наявне повне 
інженерне забезпечення,право власності-договір купівлі-продажу від 27.06.2006року.У 
спільному користуванні коридор площею 18,4м.кв. Стартова (початкова) ціна – 169 
459,20грн. без ПДВ. Гарантійний внесок у сумі  8 472,96грн. без ПДВ. 
Лот №2 Підвальне приміщення (приміщення з 57-16 по 57-19, 57-18а,57-1а), заг. пл. 
116,1 кв.м. за адресою: м.Нововолинськ, м-н.Шахтарський,29. стіни-цегла, перекриття-
залізобетонні плити, фундамент- бетонний вікна-деревяні,двері-деревяні, наявне повне 
інженерне забезпечення,право власності-договір купівлі-продажу від 27.06.2006року.У 
спільному користуванні коридор площею 18,4м.кв. Стартова (початкова) ціна – 73 
941,76 грн. без ПДВ. Гарантійний внесок у сумі  3 697,09 грн. без ПДВ.  Прилюдні торги 
відбудуться 18.11.2013 об  12год. 00 хв. за адресою: м. Нововолинськ, вул.Винничен-
ка,14. Кінцевий термін реєстрації для участі у прилюдних торгах припиняється за 
годину до початку проведення торгів по кожному лоту. Оплата гарантійного внеску 
- на р/р 26000013006122 АТ “Сбербанк Росії”, МФО 320627, код ЄДРПОУ 36303404. 
Одержувач:  ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП». Організатор прилюдних торгів Волинська філія 
ТОВ «Укрспецторг групп» (43021, м. Луцьк, вул. Ів. Франка, 44). Довідки за телефоном: 
(098)1277714.


