
Нерухомість

Продам

  Однокімн.кв., великогабаритну, 40 
кв.м, кімната 19 кв.м, кухня 13 кв.м, 2-й 
поверх, р-н ЛПЗ, ціна за домовленістю. 
Можливий обмін на двокімн.кв. з допла-
тою. (096) 9804353; (095) 4249951

  Однокімн.кв., р-н ТЦ "Нова Лінія", 1-й 
поверх, ремонт. (050) 0894195

  Однокімн.кв., Кривий Вал, в центрі 
міста, 1-й пов., цегла, 38.8 кв.м, можна 
під офіс, є можливість добудови, є мож-
ливість використовувати як медкабінет, 
ціна за домовленістю. (0332) 751175; 
(095) 8082053

  Двокімн.кв., просп.Грушевського, 4-й 
поверх, заг.пл.42 кв.м, житл.пл.28 кв.м, 
капітальний ремонт (електрика, вода, 
вікна, плитка). (050) 6857370; (095) 
7103769

  Трикімн.кв., вул.Винниченка, 5/5-пов. 
цегл. буд., перепланування, ремонт, кон-
диціонер, балкон засклений, зроблений 
дах, частково вмебльовану, 500000грн. 
Власник. (066) 7451855; (068) 8488455

  Чотирикімн.кв., великогабаритну, 130 
кв.м, просп.Собороності, 5-й пов., євро-
ремонт, авт. опалення, кондиціонери, 
лоджія і балкон засклені та утеплені, під 
охороною, є гараж 26 кв.м, вис.4.5м, під 
охороною, підвал. (095) 7438198

  Луцьк, 1/2 частину будинку, вул.
Гнідавська, заг.пл.73 кв.м, усі комунікації, 
євроремонт, гараж, підвал. (0332) 
260911; (066) 5434373

  Смт.Рокині, Луцького р-ну (р-н школи), 
приватизовану земельну ділянку 0.15га 
(24х60м), під забудову, світло - 70м, газ- 
300м, школа, дитсадок сільрада- 500м, 
50000грн. Власник. (098) 2680485

  Велика Городниця (дубнівський на-
прямок), будинок дерев'яний, 69 кв.м, 3 
кімнати, газове опалення, світло, льох, 
сарай, земельна ділянка 0.18га, від 
власника, можлива оплата частинами. 
(095) 8517608; (097) 3285374

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

 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, 480000грн. (050) 
6325824

  Котів Ківерцівського р-ну, дерев'яний 
будинок, 60 кв.м, є сарай, льох, криниця, 
сад, земельна ділянка 0.30га, поряд 
газопровід, 20км до Луцька. (067) 
6734027; (099) 2747412

  Будинок, Луцьк, р-н Львівської, 
вул.Н.Ужвій, 75 кв.м, всі комунікації, зе-
мельна ділянка 0.055га. (095) 1556601

  25км від Луцька, с.Угринів будинок, є 
газ, вода, усі надвірні споруди, асфаль-
товане подвір'я, ціна за домовленістю. 
(050) 8062883

  Земельна ділянка 0.13га, приватизо-
вана, під забудову, с.Забороль, права 
сторона, поруч ліс, прямокутна, комуні-
кації поруч, є свердловина, фундамент з 
цоколем з червоного граніту, недорого. 
Телефонуйте - домовимося! (066) 
3961884; (068) 6348048

  Великий Омеляник, земельну ділянку 
0.12га, ціна за домовленістю. (099) 
4036315; (066) 2250425

   Земельну ділянку під забудову 0.22га, 
Гірка Полонка, світло, вода, газ поруч, 
старий дерев'яний будинок, 50м до 
річки. (095) 5233739

  Гараж цегляний в кооп."Транспорт", 
р-н автозаводу, 6х3.5м, оглядова яма, 
підвал, документи. (050) 6857370; 
(095) 7103769

  Продам. Гараж цегляний кооп."Мрія", 
р-н риббази, терміново, ціна за домов-
леністю. (050) 6664778

Рибне господарство 11га, 25км 
від Луцька, стави зариблені 100%. 

Можливий обмін на автомобілі, роз-
гляну варіанти. + є жилий будинок з 

вигодами. (096) 6359139

Продам. Рибне господарство 100% 
зариблене, 9.6га, 25км від Луцька. 

(098) 6003127

Здам

  ЗДАМ ДВІ КІМНАТИ У ПРИВАТНО-
МУ БУДИНКУ, НЕДОРОГО, Є ГАРАЖ. 
(097) 8101691

  Здам. Трикімн.кв., р-н ГМ "Там Там", ре-
монт, повністю з меблями та побутовою 
технікою.  (067) 3341505

  Однокімн.кв., на тривалий термін, 
вмебльовану у відмінному стані, р-н 
залізн. вокзалу. (095) 9330049

  Здам. Двокімн.кв., від власника р-н ГМ 
"ТАМ ТАМ". (095) 5571700

  Здам. Квартиру в ценрі с.Маяки, 
вул.17-го вересня, будинок №70, бажано 
для жінки з дитиною шкільного віку, нові 
меблі, зроблений частковий євроре-
монт, нова сантехніка, є душова кабіна, 
холодильник, пральна машина, ціна за 
домовленістю. (0332) 727403

  Здам. Одно-двокімн.кв., велико-
габаритну, центр Луцька, новобудова, 
1-ремонт, нові меблі, техніка, автономне 
опалення. 3600грн + комунпослуги, 
від власника. (096) 5098303; (050) 
9854571

В оренду виробничо-складські 
приміщення площею 100-350 кв.м. 

Бокси для ремонту автомобілів. 
Зручний доїзд, охорона, ціна від 

10грн/кв.м.  (050) 3782022

Організація здає офісне при-
міщення в центрі Луцька, 

вул.Б.Хмельницького, цоколь 17.2 
кв.м, 3-й поверх 19.3 кв.м; гараж - 

72.3 кв.м, з внутрішнім двором 110 
кв.м та зовнішнім двориком 180 

кв.м.  (050) 9787634; (066) 6043704

Здам. В оренду склад 120 кв.м та 
здам або продам офісні приміщен-
ня, у м.Луцьку по вул.Потебні, є ав-
тостоянка, охорона та комунікації, 

зроблений ремонт. (0332) 260797; 
(050) 3397002

Послуги
  Приватна шахова школа оголошує 

набір учнів в групи навчання гри в шахи. 
Заняття проводить майстер спорту 
Ураїни.  (099) 7263640; (067) 8511345, 
Луцьк, вул.Лесі Українки, 52, приміщен-
ня фітнес-центру "Спайкер"

ПАМ’ЯТНИКИ.
Виготовлення, встановлення, 

художнє оформлення.
Гарбо, базальт, граніти.

Вироби з каменю: каміни, підві-
коння, сходи, лицювальна плитка, 

столешниці.  (067) 420 47 01, (067) 
500 13 81, (0332) 24 25 94

  Лікбез з нутріціології. Запрошуємо 
на заняття за тематикою "Основи 
нутріціології (наука про харчування), 
принципи правильного харчування, 
основні харчові нутрієнти, необхідні для 
Вашого організму та ін." (066) 7673855; 
(063) 6861243

Доставка питної води з Оконського 
джерела. (099) 6398063; (096) 

7493732

Ремонт пральних машин-автоматів: 
"Сіменс", "Бош", "Індезіт", "Арістон", 

"Кайзер", "Ханса", "Ардо", LG, 
"Самсунг", "Занусі", "Електролюкс", 

AEG та ін. на дому, гарантія. Продаж 
запчастин. (099) 0273489; (095) 

3507374

  Ремонт побутових холодильників, 
морозильних камер, імпортних, вітчиз-
няних, заміна компресорів, термостатів, 
заправка фреоном, виклик майстра 
платний. (050) 6313413

  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"

Весільне відео. Відеозйомка FullHD, 
монтаж, запис. (097) 3072393; 

(050) 1668519

Супутникове телебачення. Продаж, 
гарантія, сервісне обслуговування. 

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

1980828

  Вантажні перевезення мікроавто-
бусом "Мерседес-Бенц" по Луцьку 
та області, до 2.5т, недорого. (099) 
2578069, Павло

Виготовляємо: дачні будинки, каркасні 
бані, кіоски, павільйони, контейнери, 
битовки, буд. вагончики, гаражі, блок-
пости, гаражі та ін. металоконструкції. 

Якісно, надійно, вчасно!!! (095) 
7699473; (098) 9071417

Усунення засмічень, видалення жиру, 
бруду та нальоту. Гарантія якості. 
(050) 7360805; (096) 4996132

  Відео-, фотозйомка урочистих подій. 
Виготовлення альбомів, виїзд по області. 
www.Youtube 11jodia. (050) 1772873, 
Ігор; (097) 6107769; (093) 5466798

 НАДАЮ ПОСЛУГИ ПО КОПАННЮ, 
ЧИЩЕННЮ ТА РЕМОНТУ КРИНИЦЬ, 
ПРАЦЮЮ ШВИДКО, ЯКІСНО, Д/Р ПО-
НАД 180 КРИНИЦЬ. (095) 6772326, 
ВАЛЕРІЙ

Автомото
  Сидіння для а/м, у хорошому стані, 

асортимент оновлюється. Сидіння в 
основному від: "Renault-Espase", "Scenic", 
"VW Sharan", розкладні, трансформери. 
(066) 6276665 

  Куплю. Автомобіль Мерседес, Ауді, 
БМВ, Фольксваген-Гольф та будь-який 
на волинській реєстрації (можливий 
дрібний ремонт). (066) 9262989; (066) 
4404169

  Продам. Запчастини до комбайна 
"Массей-Фергюсон" або привезу під 
замовлення до інших комбайнів. (066) 
3430938

  Продам. КамАЗ-5511, -55102. (067) 
3390539; (068) 0603400

  Продам. Комбайн СК-5 "Нива". (067) 
3390539; (068) 0603400

  Продам. ЗАЗ "Ланос" 2013р. Розгляну 
різні варіанти оплати (можна частина-
ми). (096) 8376262; (066) 1687104, Віта

  Продам. Косарку тракторну, навісну, 
сигментну. Сіно польове в квадратних 
тюках, Рожищенський р-н, можлива до-
ставка.  (096) 6142117; (050) 6107839

  Продам. Трактори: МТЗ-82, ТМЗ-80, 
велика кабіна. Документи на причіп 
2ПТС6, -4; передній ведучий міст до МТЗ; 
трактор Т-25, бочку МЖТ, 9кубів. (067) 
7815979; (050) 5983307

Продам. Трактор Т-25 1994р. з кабі-
ною, Т-25 1990р. без кабіни у відмін-

ному стані; комбайни картопле- та 
зернозбиральні, прес-підбирачі, 

різні марки; борони, косарки ротор-
ні, кінні; плуги, саджалки, культива-
тори, сівалки та ін. з Польщі. (099) 

0834091; (067) 1253737

Преспідбирачі, комбайни зерноз-
биральні та ін. с/г техніку та запчас-

тини. Асортимент товару на сайті: 
www.fermeragro.com.ua. (0332) 

767912 (Луцьк); (066) 3542104; (066) 
5281360

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

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

  Продам. Двигуни до рефрижератора 
"Термо-Кінг", 1-ї комплектності. (050) 
9450064; (095) 3272280

  Продам. ЗІЛ-4505 самоскид, у хоро-
шому стані, двигун після капремонту.  
(050) 9450064; (095) 3272280

Будівництво
  Продам. Дошки обрізні та необрізні, 

балки, крокви, свіжопил та сухі, дрова, 
власне виробництво.  (099) 5010907; 
(097) 7348322

 ПРОДАМ. БЛОК-ХАУС, ВАГОНКА, 
ДОШКА ДЛЯ ПІДЛОГИ. ЗАВЖДИ В 
НАЯВНОСТІ. (095) 7699473; (098) 
9071417

  Продам. Пісок, щебінь, відсів, з до-
ставкою. (050) 3381564; (098) 7585943

  Продам. Піноблоки 20х30х60см, 
хорошої якості, цемент. Доставка, 
розвантаження. (063) 4777326; (050) 
6891579; (096) 9905080

  Продам. Пісок, щебінь, відсів, камінь, 
граніт та базальт різних фракцій, в/п 
8-30т. З доставкою. (050) 9450064; 
(095) 3272280

  Продам. Пісок, щебінь, відсів, грунт. 
Доставка а/м ЗІЛ, КамАЗ. Вивіз буді-
вельного сміття. (095) 8625177; (050) 
2715808

Французькі натяжні СТЕЛІ від 
економних до розкішних, ексклю-

зивна комбінація кольорів, якісний 
фотодрук, встановлення будь-яких 
світильників, стельових карнизів та 
поклейка плінтусів. Стелями можна 

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

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

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

  Продам. Вироби з бляхи: вітрові, під-
віконня, ковпаки на стовпці, парапети, 
короби вентиляції, різного кольору. 
(097) 9413869; (095) 7075945 

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

  Виготовлення та встановлення 
дерев'яних сходів з різних порід дереви-
ни, за індивідуальними замовленнями. 
Власне виробництво, заміри, помірні 
ціни. (099) 9246770

  Продам. Шпали залізобетонні під фун-
даменти (огорожі); двотаври, металеві 
труби; дуб кругляк, дошка для підлоги. 
(0332) 757593; (067) 3329246

Продам. Лист оцинкований, плос-
кий, рифлений. Металочерепиця, 
металопрофіль та металопрофіль 

двосторонній кольоровий, Польща, 
Німеччина. Мінвата, власне ви-

робництво.  (050) 7249777; (097) 
9143605

Свердловини, міні-башти, глибинні 
помпи "під ключ". (050) 6709075

  Продам. Цеглу б/в, білу та червону, 
шифер, балки, крокви дошки, все б/в, у 
хорошому стані, В мішках та насипом: 
пісок, щебінь, відсів, керамзит та земля 
на вимостку. Можлива доставка на 
поверх, вивіз сміття. (050) 7227271; 
(096) 8000567

  Продам. Щебінь різних фракцій, від-
сів, пісок, цеглу червону, білу; чорнозем, 
торф, земля на вимостку.

 Можлива доставка. (050) 5299520

 ПРОДАМ. МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЮ, 
ПРОФНАСТИЛ, "RUUKKI FINNERA", 
"SYPER KATEPAL", ПОВНА КОМПЛЕК-
ТАЦІЯ ДАХУ. ЗАМІРИ ТА ДОСТАВКА 
БЕЗКОШТОВНО. (096) 9035429; 
(096) 8990250

РАКУШНЯК КРИМСЬКИЙ. Блоки з 
ракушняку (Крим). Висока якість. 
Міцні, рівні, відбірні. Ціна від ви-

робника. Доставка. (068) 1659117; 
(063) 3102170

  Продам. Пісок, щебінь, цеглу, відсів, 
глину, чорнозем, дрова, гній, жом, 
землю на вимостку; вивіз будівельного 
сміття. (050) 6097986; (098) 9125884

  Продам. Цеглу, пісок, щебінь, відсів, 
глину, чорнозем, дрова, гній, жом, 
землю на вимостку; вивіз будівельного 
сміття. (066) 7181178; (066) 7181172

  СВЕРДЛОВИНИ НА ВОДУ. ОБСЛУ-
ГОВУВАННЯ. ПРИЯМКИ, НАСОСИ, 
ВОДА "ПІД КЛЮЧ". ЯКІСТЬ ГАРАНТУЮ. 
(095) 5755705

  СВЕРДЛОВИНИ НА ВОДУ. ШВИДКО 
ТА ЯКІСНО. (096) 3918453

  Продам. Ворота гаражні з рамкою. 
(0332) 260911; (066) 5434373

  Продам. Пісок, щебінь, відсів, камінь 
різних фракцій, пісок в мішках, цегла 
червона, біла нова та б/в, чорнозем, 
гній, дрова, земля на вимостку. Достав-
ка. Вивіз будівельного сміття.  (099) 
3374034; (096) 9943100

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

 ЦЕГЛА ЧЕРВОНА ТА БІЛА, ПІСОК, 
ЩЕБІНЬ, ВІДСІВ, КЕРАМЗИТ, ТОР-
ФОБРИКЕТ, ДРОВА, ТОРФОКРИХТА, 
ЧОРНОЗЕМ, ГРУНТ НА ВИМОСТКУ. 
ВИВІЗ БУДІВЕЛЬНОГО СМІТТЯ. (095) 
5355663; (097) 7516430

  Продам. Пісок крупно дрібнозер-
нистий, щебінь різних фракцій, відсів, 
цеглу, доставка. Вивезу сміття. (050) 
9049130; (063) 4117874; (097) 5590422

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

  Ремонтно-будівельні роботи; шпаклю-
ємо стелі та стіни, лицювання плиткою, 
штукатурні роботи, клеємо шпалери, 
гіпсокартон різної складності, декора-
тивні штукатурки, обшиваємо вагонкою, 
вкладання підлоги, ламінат, паркетна 
дошка. (0332) 299602; (066) 7549017

Ремонтні роботи: шпаклівка, штка-
турка, гіпсокартон, плитка, ламінат, 

шпалери та ін. Досвід роботи, різ-
ний об'єм і складність робіт; ремонт 

"під ключ". (095) 7293777; (093) 
7158831, Олександр

  Послуги електрика у квартирах, 
будинках, на дачах: заміна старої ел/
проводки, заміна та встановлення 
світильників, вимикачів, розеток та ін. 
роботи. (050) 2454323; (096) 4869454

  Комплексні-внутрішні та зовнішні 
роботи ремонтно-будівельні роботи 
(гіпсокартон, шпалери, ламінат, вагонка, 
фасадні роботи, послуги електрика, 
сантехніка). (050) 9187745, Сергій

Шпаклюю стіни та стелі. Вкладання 
керамічної плитки. (067) 9818598; 

(066) 6245694

  Циклюю паркет, підлогу, шпаклюю, 
лакую, вкладаю паркет, підлогу, ламінат, 
монтаж плінтусів. (097) 5587142

  УТЕПЛЕННЯ БУДИНКІВ. "КОРОЇД", 
"БАРАНЕК", ВЛАСНЕ РИШТУВАННЯ. 
(050) 9679606

  Зварювально-рихтувальні роботи, 
фарбування, полірування, ремонт 
бамперів, антикорозійна обробка, 
форма оплати будь-яка. Видаємо акти 
виконаних робіт. (099) 7541615; (067) 
7473739, Луцьк вул.Островського, 16

 Мурування парканів, облицювання 
будинку цеглою, заливання фундамен-
тів, є власні щити на опалубку, бетоноз-
мішувач. (050) 6167269

  Заміна труб, лічильників, унітазів, уми-
вальників, радіаторів, монтаж опалення, 
котлів, колонок, бойлерів, каналізація, 
тепла підлога, водопровід, якість вища 
за ціну. Ліц.АА №068300 24.04.04р., 
ВОДА. (0332) 231510; (050) 9071397

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

  Послуги "бобкетом", розгортаємо 
щебінь, навантажуємо землю, роз-
вантажуємо цеглу, піноблоки, бруківку. 
Земельні роботи гусеничним та коліс-
ним "бобкетом". Послуги евакуатором, 
буром. (050) 8483994

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

 Шпаклюю стелі, стіни, відкоси, клею 
шпалери. (0332) 252391; (067) 1259857

Робота

Працівники на збір полуниць, 
вишень, черешень, помідорів, 

огірків, грибів, парники, теплиці, 
м'ясний цех, ферми, будівельники, 
с/г робітники, догляд за садом, з/п 
висока, житло, харчування, візова 

підтримка надається, наявність 
закорд. паспорту. (095) 5566113; 

(067) 8100781

  На роботу потрібен кухар. (0332) 
263900; (050) 5436769

  Візьму на роботу працівника для 
виготовлення корпусних меблів. (050) 
2071082

  ЗБІР полуниці, вишні, черешні, теплиці 
парники, ферми, м'ясокомбінати, риб-
база (різні спеціальності, з/п висока), с/г 
роботи, польові роботи, швачки, буді-
вельники, зварювальники та електрики, 
наявність закордонного паспорту, 
візова підтримка. (050) 7325315; (096) 
8708768

  Візьму на роботу адміністратора на 
телефон для роботи з клієнтами, з/п від 
2200 до 2800грн. (099) 4806347

  Працевлаштування за кордоном, 
робочі запрошення, реєстрація, анкети, 
страховки. Вакансії у Польщі: швачки, 
будівельники, зварювальники, водії-
далекобійники, с/г роботи. Доглядаль-
ниці, будівельники у Німеччину. Ліц.
АВ 585191, 10.07.12р., МСПУ. (0332) 
723738 (Луцьк); (099) 3469381, Луцьк, 
вул.Кафедральна, 25.

  Візьму на роботу продавців у продо-
вольчий магазин, обов'язково знання 
касового апарата та досвід роботи. 
(050) 6743347; (099) 0250309

  Потрібні продавці пива-квасу та 
морозива у літнє кафе, р-н Львівської, 
вул.Даньшина. (050) 6743347; (099) 
0250309

Терміново візьму на роботу в піце-
рію що у "Порт-Сіті": кухарів, барме-
нів, піцайоло, сушистів, офіціантів, 
посудомийниць. Графік помінний, 

досвід роботи від 3-х місяців. 
(066) 2213360; (096) 0843878

  Візьму на роботу водіїв кат.С, з до-
свідом та тракториста-екскаваторника. 
(050) 5863682

  Потрібні працівники для збору полу-
ниці в Луцькому районі, с.Смолигів. 
(050) 2420727; (050) 9668764

  Потрібен на роботу пекар та тістозамі-
шувач. (093) 8124356

 ПОТРІБНІ НА РОБОТУ ПРОДАВЦІ-
КОНСУЛЬТАНТИ В МАГАЗИН ПОБУТО-
ВОЇ ТЕХНІКИ. БАЖАНО З ДОСВІДОМ, 
З/П ВИСОКА (095) 7146888; (097) 
7561073

  В кафетерій потрібні: офіціанти, куха-
рі, бармени, адміністратор, прибираль-
ниця.  (099) 6373869; (099) 7910735 

  Потрібні менеджери з реклами, з/п 
за домовленістю. (096) 4165091; (066) 
7434487

  На роботу потрібні: аніматор в дитячу 
кімнату (кафе), адміністратори залу, 
офіціанти, кухарі, бармени, помічники 
барменів. піцмайстри, суші-майстри, ку-
харі-кондитери, прибиральниці-посудо-
мийниці. (099) 7522226; (099) 5055556; 
(095) 6551001; (066) 1244446

  Візьму на роботу машиніста екс-
каватора з досвідом роботи, робота у 
м.Луцьку, з/п за домовленістю. (066) 
3762774; (097) 1440605

  ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ КУХАРЯ. 
(0332) 266245, ПІСЛЯ 12.00; 767497

Потрібні на роботу жилувальники 
м'яса, обвалювальники м'яса. 

(066) 9496977

Потрібен завідувач складу готової 
продукції. (066) 9496977

Фермер

Продам. Бочки пластмасові, дубові, 
металеві, 120-220л; "куби" 1000л. 
Плівку тепличну 4-сезонну поль-

ського виробництва, шир.6, 8, 12м.  
(050) 6709075

  Продам. Косарку кінну з навісним до 
трактора, сівалку з навісним до тракто-
ра, віялку та молотарку, недорого. Термі-
ново. (067) 6977539; (066) 7728551

  Пропоную для в'язки кобеля 
німецької вівчарки з хорошим родо-
водом, костистий, вище середнього 
росту, розв'язаний, вік 1.6 роки. (095) 
4092868; (063) 1021802

  Продам. Косарку тракторну, навісну, 
сигментну. Сіно польове в квадратних 
тюках, Рожищенський р-н, можлива до-
ставка.  (096) 6142117; (050) 6107839

  Продам. Бджоли в українських 
вуликах (8 сімей). (095) 1379704; (096) 
3441019

Різне
  Продам. Спальню "Кент" (Польща), 

можливо частинами; два односпальні 
ліжка з матрацами, нові; стіл під швейну 
машинку "Зінгер". Дешево. Терміново. 
(067) 6977539; (066) 7728551

  Продам. Шафи дводверні з антресо-
лями, ліжко двоспальне, дві тумби при-
ліжкові, диван-книжку 1.75х0.9м, двері 
вхідні дерев'яні. Комп'ютер: монітор, 
системний блок, клавіатура; відеомагні-
тофони "Самсунг" і "Електроніка ВМ-12".  
(0332) 241037; (099) 4357833

  Продам. Побутову техніку, ел/інстру-
мент та м'які меблі з Німеччини, б/в та 
нові: холодильники, пральні машини, 
мікрохвильові печі, дивани, болгарки та 
ін. (067) 3322259; (050) 9683831  

  Продам. М'який куточок  велюровий, 
у вітальню, б/в, 1.6х2.6м. (099) 2182590

Меблі з Європи: шкіряні м'які части-
ни, у відмінному стані, низькі ціни.  

((096) 5679491, Волинська обл., 
м.Горохів. вул.Б. Хмельницького, 13, 

магазин "Інтер'єр"

  Куплю. Дешеві меблі б/в, шифер б/в, 
газову плиту, холодильник, морозильну 
камеру. Продам. Прихожу 2.5м, м'який 
куточок, диван-малюк (сучасний), плиту 
газову, ліжко, трюмо, тумби, велоси-
пед, шифер б/в. (0332) 760753; (095) 
8369530

Куплю. 100кубів дров твердої 
породи, не далі 50км від Луцька, 
недорого. (050) 4963220; (067) 

2804787

  Продам. Матрац дитячий, основа: 
кокос, гречка, Польща; постіль дитяча з 
балдахіном. (050) 9143148

  Котли на тверде паливо (торфобрикет, 
дрова, щепа ін.) з вентилятором піддуву 
(Німеччина) та електронною автомати-
кою (Польща) 15-200кВт та банні печі, 
можливе виконання індивідуальних за-
мовлень. (03379) 40218; (098) 6831146; 
(067) 7011731

Громада "Христового Воскресіння" 
Апостольної Православної Церкви 
(настоятель - єпископ Олег Ведме-
денко) оголошує щоквартальний 

збір пожертв для нужденних (одяг, 
продукти харчування, предмети 

гігієни). Грошові пожертви - на 
придбання духовної літератури для 
лікарень міста. Пожертвування при-
ймаються у неділю 25 травня під час 

звершення Божественної літургії 
з 9.00 до 12.00 за адр: Луцьк, вул.

Зв'язківців, 1 (будівля "Таксосерві-
су", 3-й поверх), р-н електроапарат-
ного заводу.  (0332) 740404; (096) 

2301777

Купуємо стружку кольорових металів: 
мідь, алюміній, бронзу, латунь, сви-

нець, н/ж; акумулятори, можливий де-
монтаж, 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
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