
Нерухомість

Продам

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

  Однокімн.кв., р-н гот."Лучеськ". 
(050) 2487947; (066) 0881517

  Двокімн.кв., р-н просп.Відроджен-
ня, 2 засклені балкони, 2/9-пов. 
цегл. буд., кімнати ізольовані, 42 
кв.м, можливе перепланування, 
396000грн, торг. Терміново, без 
посередників. Можливий обмін на 
м.Чернівці. (050) 2818244

  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., 33-й квартал, євроре-
монт, лічильники на газ та воду, 
опалення, 9/9-пов. буд., 66/38/9 

кв.м, розвинута інфраструктура, 
поблизу "літака". (050) 0862146; 

(068) 7488787

Трикімн.кв., ринок "Північний", 
6/9-пов. буд., 65 кв.м, євроремонт, 
лоджії засклені, дубовий паркет, 

окрема кладовка, плитка, кімнати 
ізольовані. Терміново, від влас-

ника, 480000грн. (050) 1677222; 
(067) 7704269; (063) 2127873

  Чотирикімнатну кв., 
пр.Соборності, р-н ГМ ТАМ-ТАМ, 
1/9-пов. цегл. буд., підвіконня ви-
соко 2.5м, заг.пл.79.1кв.м., житлова 
- 50.5кв.м., євроремонт, пластикові 
вікна, засклена лоджія, є підвал. 
(095) 4246708

  Чотирикімн.кв., 8/9-пов. цегл. буд., 
80 кв.м, вул.Гордіюк, від власника. 
(097) 6687632; (066) 7989680

  28км від Луцька по рівненській 
трасі, будинок цегляний, у хорошому 
стані, надвірні споруди, газ, вода, 
земельна ділянка 0.60га, садок, ас-
фальтований доїзд. (050) 5913678; 
(050) 9693688

  Смт.Шклінь, дерев'яний будинок (в 
аварійному стані), земельна ділянка 
0.85га, є сад, льох, цегляний сарай, 
проведено газ, електрику та воду, 
гарний краєвид, 35000грн, торг. 
Можливий обмін на автомобіль. 
(050) 5637460

  Заміський будинок біля лісу, 3км 
від Луцька, півтораповерховий, заг.
пл. 165 кв.м, масив Гаївка, новобудо-
ва. (097) 1227722

  Ківерці, будинок 85 кв.м, ділянка 
0.06га, шлаково-цегляний, 4 кімнати, 
кухня, ванна, газ, вода, є цегляний 
сарай і літня кухня, від власника. 
(095) 2487253; (067) 3857087

 МАСИВ МАЯК, В МЕЖАХ МІСТА, 
ДАЧУ, ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА 
0.065ГА, ПРИВАТИЗОВАНУ, Є ДВА 
ДЕРЕВ'ЯНИХ БУДИНОЧКИ, СВІТЛО, 
ВОДА, ДЕРЕВ'ЯНИЙ ПАРКАН, 
80000ГРН. (095) 6634639

 Милуші, будинок 200 кв.м, ділянка 
0.12га, 380В, свердловина, чорнова 
стяжка, 1-й поверх: кімната, кухня, 
є вихід у двір, с/в прихожа, 2-й - 4 
кімнати. Великий гараж, льох, 
804000грн. (050) 6443635, Тамара

  Луцьк, р-н вул.Дубнівської, масив 
Маяк, дачну ділянку 0.06га, є вода 
та сарай для інструменту. (099) 
1982082

  Забороль, земельну ділянку 0.10га, 
рівну, поруч ліс, 350м від траси, ас-
фальтований доїзд, на ділянці світло, 
власник. (098) 4252187

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

  Дві земельні ділянки під за-
будову: Кульчин 0.10га, Боголюби 
(територія колишнього колгоспного 
саду) 0.11га. (099) 7891761; (096) 
1386009

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

  Продам. Гараж металевий, в 
кооп."Автомобіліст-3", вул.Карпенка-
Карого, поблизу ринку "Завокзаль-
ний", підвал на весь гараж, мож-
ливість добудови з розширенням. 
(066) 3502181; (095) 5228182

  ГАРАЖ КООП. "АВТОМОБІЛІСТ-5", 
ВУЛ.ЕЛЕКТРОАПАРАТНА 2-А, ЗАГ.
ПЛ.20.3 КВ.М, 6Х3.6М, ПРОВЕДЕ-
НИЙ КАПРЕМОНТ, ПІДВАЛ НА ВЕСЬ 
ГАРАЖ, ПРИВАТИЗОВАНИЙ, ВСІ 
ДОКУМЕНТИ, ЦІНА ЗА ДОМОВЛЕ-
НІСТЮ. (096) 0963182

Здам

  Візьму на квартиру одну дівчину. 
(050) 5166845

  Здам. Облаштовану двокімнатну 
квартиру в районі 33-го кварталу. 
(095) 8764709

  Здам. Трикімн.кв., вул.Декабристів, 
вмебльовану. (067) 6862317

  Здам. Однокімн.кв., подобово. 
(095) 5522586

  Однокімн.кв., вул.Коперніка, 2-й 
поверх, меблі, побутова техніка, 
Інтернет, 2600грн + комунплатежі. 
(066) 5155616

  Однокімн.кв., вул.Чехова, євроре-
монт, нові  меблі, побутова техніка, 
Інтернет, 2600грн + комунплатежі. 
(066) 5155616

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

кв.м, опалення, зручна транспорт-
на розв'язка, автостоянка, ціло-

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

Здам в оренду офіс 107 кв.м, 
м.Луцьк, вул.Потебні, в приміщен-

ні що знаходиться над дорогою 
4 кабінети, санвузол, коридор, 

зроблений ремонт, є автостоянка, 
охорона, комунікації. Можливий 

продаж. (050) 3397002

Послуги

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

Відпочинок на березі Чорного 
моря, смт.Затока, база відпочинку 

зі зручностями. Перевезення 
комфортабельними автобусами. 

Вартість путівки 1790грн. Ліц. 
АГ№587009, від 22.06.2011р. 
(0332) 724762; (099) 4811051; 

(096) 1556401

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

  Приватні уроки німецької мови 
для початківців. Індивідуальний 
підхід до кожного учня. (050) 
7309690, e-mail: deletedmary@ukr.net

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

Кредити до 8 000грн без довідки 
про доходи. Авто в кредит. Безко-

штовне оформлення. Кредиту-
ємо підприємців і пенсіонерів. 

"А-Банк", м.Луцьк, вул.Винничен-
ка, 25. Ліц.№16 від 09.10.2009р., 

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

  Професійна відео та фотозйомка: 
весілля, ювілеї, корпоративи та ви-
пускні вечори. vk/com/sasha_kuharyk 
(097) 8096912; (050) 2059092, 
Олександр

Ремонт пральних машин-автома-
тів: "Сіменс", "Бош", "Індезіт", "Аріс-
тон", "Кайзер", "Ханса", "Ардо", LG, 
"Самсунг", "Занусі", "Електролюкс", 
AEG та ін. на дому, гарантія. Про-
даж запчастин. (099) 0273489; 

(095) 3507374

  Ландшафтний дизайн, посадка кві-
тів, зелених насаджень, з власного 
матеріалу та матеріалу замовника, 
посадка дерев, водойми, фонтани. 
(099) 3053237

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

Автомото

  Продам. Мазда-6 2007р., у від-
мінному стані, 155000грн. Можливий 
обмін на дешевший а/м з Вашою 
доплатою. (050) 5637460

Комбайни зернозбиральні, карто-
плезбиральні, прес-підбирачі, 

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

8701542 

  Продам. Косарку тракторну, наві-
сну, сегментну. Сіно польове в ква-
дратних тюках, Рожищенський р-н, 
можлива доставка.  (096) 6142117; 
(050) 6107839

  Продам. Мерседес-609, вантажо-
пасажирський. Терміново. (095) 
8848009

  Продам. ЗІЛ-131, самоскид. (098) 
6509208, Анатолій

  Продам. УАЗ-469, газ-бензин, після 
капремонту. Або обміняю на трактор 
Т-25 (050) 3782240; (097) 5939222

  Продам. Трактор МТЗ-80 1992р., 
мала кабіна, двигун Д-240 по за-
пчастинах, маховик під стартер; 
патрон токарний 300, з зворотніми 
кулачками; КПП до МТЗ-80 та радіа-
тор до ЗІЛ-130. Трактор Т-25; копачка 
причіпна, Польща. (099) 7359139; 
(098) 5169673

Продам. Трактор Т-25 1994р. з 
кабіною, Т-25 1990р. без кабіни 

у відмінному стані; комбайни 
картопле- та зернозбиральні, 

прес-підбирачі, різні марки; боро-
ни, косарки роторні, кінні; плуги, 
саджалки, культиватори, сівалки 
та ін. з Польщі. (099) 0834091; 

(067) 1253737

Продам. Косарку роторну "Віракс", 
Польща, шир.захвату 1.25м, б/в, у 
хорошому стані. (050) 7218204

Будівництво

Пісок, щебінь, відсів, цеглу чер-
вону, білу; дрова, торфобрикет, 

торфокрихту, чорнозем, землю на 
вимощування. Вивіз будівельного 

сміття. (066) 8465604; (068) 
7999678

  Продам. Контейнер 5т, на 
будівництво, можна для зберігання 
будматеріалів. (095) 5565309; (095) 
6439528

 ПРОДАМ. ЦЕГЛУ ЧЕРВОНУ, БІЛУ, 
ПІСОК, ЩЕБІНЬ, ВІДСІВ, ЧОРНОЗЕМ. 
З ДОСТАВКОЮ. (050) 9816591; 
(097) 7528284

  Продам. Пісок, щебінь, цеглу, 
чорнозем, бутовий камінь та ін. 
будматеріали з доставкою. (050) 
6984495; (068) 0595893

Блоки будівельні (стінові, для 
огорожі, перестінні), "рваний 

камінь", цеглу "рваний камінь", 
3.5грн/шт., бруківку, залізобетонні 

огорожі, бетонні каналізаційні 
люки, сходи та інші бетонні ви-
роби. Висока якість, доставка. 
Робочі дні понеділок-п'ятниця, 

8.00-16.00. Вихідні субота-неділя. 
(0332) 290078; (050) 3780078; 

(098) 0800078

  Продам. Пісок, щебінь різних 
фракцій, цегла червона, біла, відсів, 
чорнозем, глина, земля на вимостку, 
торфокрихта, з доставкою. Вивіз 
будівельного сміття, м.Луцьк. (050) 
5396261

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

Свердловини, міні-башти, гли-
бинні помпи "під ключ". (050) 
6709075 Луцьк, вул.Городецька, 
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 ПРОДАМ. ПІНОБЛОКИ 20Х30Х60, 
12Х30Х60 ТА ШЛАКОБЛОКИ. МОЖ-
ЛИВА ДОСТАВКА. (067) 7282946; 
(099) 4451353

Щебінь, пісок, відсів, цеглу чер-
вону, білу; дрова, торфобрикет, 

торфокрихту, чорнозем, землю на 
вимощування. Вивіз будівельного 

сміття. (099) 7282934 

  Продам. Відсів, щебінь різних 
фракцій, пісок дрібний та крупний, 
цегла біла та червона, глина, керам-
зит, чорнозем, торфокрихту, дрова, 
вугілля, від 1т до 35т. Вивіз сміття. 
(050) 1566665; (067) 3618487

 ПРОДАМ. МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЮ, 
ПРОФІЛЬ, ВИРОБИ З БЛЯХИ: ВІ-
ТРОВІ, ПІДВІКОННЯ, КОВПАКИ 
НА СТОВПЦІ, ПАРАПЕТИ, КОРОБИ 
ВЕНТИЛЯЦІЇ, РІЗНОГО КОЛЬОРУ, 
ПАРОІЗОЛЯЦІЯ, ШУРУПИ, ЦВЯХИ. 
(097) 9413869; (095) 7075945 

  Продам. Пісок дрібний та крупний, 
відсів, щебінь різних фракцій, цегла 
біла та червона, глина, торфокрихту, 
керамзит, чорнозем, дрова, вугілля, 
1т-35т. Вивіз сміття. (097) 4145198; 
(050) 6710467

  Продам. Щебінь різних фракцій, пі-
сок дрібний та крупний, відсів, цегла 
біла та червона, глина, торфокрихту, 
керамзит, чорнозем, дрова, вугілля. 
Вивіз сміття. (050) 7601191

  Послуги досвідченого електрика. 
(067) 3554313

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

  Свердловини на воду, насоси, 
обслуговування. (067) 3326421; 
(050) 2742458

  Свердловини на воду, м.Луцьк, Во-
линська обл. та за її межами. (098) 
6023387; (050) 3786963

  Продам. Блоки будівельні та 
блоки "рваний камінь" на огорожу, 
с.Забороль. (097) 7163642; (050) 
0244080

Продам. Металочерепицю, мета-
лопрофіль, комплектуючі різних 

країн-виробників, широкий вибір, 
низькі ціни. Заміри, кошторис, 
доставка безкоштовна. (050) 

7015157; (068) 0274679

  Продам. Пісок, щебінь, відсів, з 
доставкою. (050) 3381564; (098) 
7585943

 ПРОДАМ. МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЮ, 
ПРОФНАСТИЛ, "RUUKKI FINNERA", 
"SYPER KATEPAL", ПОВНА КОМПЛЕК-
ТАЦІЯ ДАХУ. ЗАМІРИ ТА ДОСТАВКА 
БЕЗКОШТОВНО. (096) 9035429; 
(099) 6274707

  Послуги "бобкетом", розгортаємо 
щебінь, навантажуємо землю, роз-
вантажуємо цеглу, піноблоки, бруків-
ку. Земельні роботи гусеничним та 
колісним "бобкетом". Послуги еваку-
атором, буром. (050) 8483994

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

  СВЕРДЛОВИНИ НА ВОДУ. ШВИД-
КО ТА ЯКІСНО. (096) 3918453

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

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

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

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

РАКУШНЯК КРИМСЬКИЙ. Блоки з 
ракушняку (Крим). Висока якість. 

Міцні, рівні, відбірні. Ціна від 
виробника. Доставка. (068) 

1659117; (063) 3102170

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

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

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

  Продам. Цеглу червону, б/в, та 
бій цегли. (097) 1835007; (066) 
9614999

Обшивання балконів вагонкою 
металопрофілем, влаштування ко-
зирків, монтаж дахів на балконах, 

встановлення балконних вікон. 
(050) 9622755

Фундаментні роботи: монолітні, 
збірні та пальові фундаменти. 

Фундаменти під забори. Якісно, 
професійно! (099) 6281801

  Продам. Цеглу червону. Доставка. 
(096) 7504581

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

  Ремонтно-будівельні роботи; 
шпаклюємо стелі та стіни, лицю-
вання плиткою, штукатурні роботи, 
клеємо шпалери, гіпсокартон різної 
складності, декоративні штукатурки, 
обшиваємо вагонкою, вкладання 
підлоги, ламінат, паркетна дошка. 
(0332) 299602; (066) 7549017

  Виконую ремонтно-будівельні ро-
боти: монтаж гіпсокартону, плитка, 
шпаклівка, вкладання блоків, цегли, 
бетонні роботи. (050) 5676596

Вкладання, циклювання, лакуван-
ня паркету та паркетної дошки; 
вкладання ламінату, лінолеуму, 

ковроліну. (050) 9622445

 Мурування парканів, облицюван-
ня будинку цеглою, заливання фун-
даментів, є власні щити на опалубку, 
бетонозмішувач. (050) 6167269

Будівельні роботи, ремонт та 
реконструкція: внутрішні роботи, 
утеплення, лицювання плиткою, 
малярні, сантехнічні, штукатурні 
роботи. Ліц. АВ№343711, ДАБІУ. 

(050) 9574630

Робота

 Фірма у Польщі (м. Радом) прийме 
на роботу швачок жіночого одягу з 
досвідом роботи в даній сфері від 5 
років. Гарантоване проживання без 
оплати. Харчування за свій кошт. 
Заробітна плата 2 тисячі злотих.
+48518430211, та +48725223064.

Працівники на збір 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. (067) 8100781; 

(095) 5566113

Працівники на збір 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. (066) 7466549; 

(096) 4932837, Ольга

  Потрібні на роботу працівники в 
сферу торгівлі, різні вакансії, комуні-
кабельність, з/п 1700-3000грн + пре-
міальні. (099) 6669255; (098) 8988288

  Візьму на роботу різноробочих, 
підсобників, 2-3х чоловік. (099) 
7403455

Візьму на роботу муляра, по-
крівельника, підсобника. (050) 

9574630

  ЗБІР малини, вишні, череш-
ні, теплиці парники, ферми, 
м'ясокомбінати (різні спеціальності, 
з/п висока), с/г роботи,  польові ро-
боти, будівельники, зварювальники 
та електрики, наявність закордон-
ного паспорту, візова підтримка.  
(050) 7325315; (096) 8708768

  Збір черешні, вишні, малини, с/г 
роботи. З/п висока, наявність закор-
донного паспорту, візова підтримка. 
(066) 0321909; (093) 8317549

  Візьму на роботу продавця в про-
довольчий магазин в р-ні ЗОШ №23, 
графік тиждень через тиждень, з/п 
за домовленістю. (050) 5424990

  Потрібен продавець-консультант. 
(050) 7714768

  В нічний клуб Луцька потрібні 
офіціанти та кухарі. Досвід роботи 
обов'язковий. (099) 0620508

Потрібні на роботу посудомий-
ниця та прибиральниця. (095) 

2168122

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

 Шукаю бажано працюючу людину 
середнього віку для постійного 
проживання та часткового догляду 
за чоловіком похилого віку, центр 
Луцька, в окремій кімнаті. Вимоги: 
охайність, відповідальність, досвід. 
(095) 8890760

  Польська фірма візьме на роботу 
зварювальників з умінням працюва-
ти на напівавтоматі (бажано з відпо-
відною освітою). (067)  3320416

 ФІРМА ВІЗЬМЕ ЕКСПЕДИТОРА-
ВАНТАЖНИКА, ПРОДОВОЛЬЧА 
ГРУПА ТОВАРІВ, З/П ВІД 1800ГРН. 
(067) 1643050

  ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ ПРАЦІВ-
НИКИ РІЗНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙНА 
ПІДПРИЄМСТВО, З/П ЗА ДОМОВ-
ЛЕНІСТЮ. (066) 6184057; (093) 
7538744

  Найму на роботу майстрів мані-
кюру та перукарів або здам місця 
в оренду. (050) 1975123; (050) 
6317253

  Потрібні на роботу: бармен, адмі-
ністратор, офіціанти, кухар, покоївка 
з досвідом роботи. (0332) 255298; 
(095) 4580758

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

  Запрошуємо на постійну роботу 
швачок. (0332) 266927, 265495

Візьму на постійну або тимчасову 
роботу ШВАЧКУ з досвідом робо-

ти на промисловому швейному 
підприємстві у м.Луцьк. (0332) 
728261, 9.00-17.00; (050) 5395421

  Візьму на роботу на ринок май-
стра з ремонту електро- та бензоін-
струменту. (066) 0800444 

Фермер

  Куплю. Зерно пшениці, ячменю, 
вівса, ціна за домовленістю. (098) 
6488880; (099) 7083226

  Продам. Бочки пластмасові, дубо-
ві, металеві, 120-220л; "куби" 1000л. 

  Плівку тепличну 4-сезонну поль-
ського виробництва, шир.6, 8, 12м.  
(050) 6709075

Різне

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

Меблі з Європи: шкіряні м'які час-
тини, у відмінному стані, низькі 

ціни.  (096) 5679491, Волинська 
обл., м.Горохів. вул.Б. Хмельниць-

кого, 13, магазин "Інтер'єр"

  Котли на тверде паливо (торфо-
брикет, дрова, щепа ін.) з венти-
лятором піддуву (Німеччина) та 
електронною автоматикою (Польща) 
15-200кВт та банні печі, можливе ви-
конання індивідуальних замовлень. 
(03379) 40218; (098) 6831146; (067) 
7011731

  КУПЛЮ акумулятори від авто 
б/в, стабілізатори та пір'я. Дорого. 
(093) 4688842; (050) 1419391

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
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Вартість політичної реклами в газеті «Відомості» 
Ціна 1 кв см 8,40 грн з ПДВ

Шановні краяни! 
Впродовж багатьох десятиліть пошта здійснює виплату і доставку пенсій і грошо-
вої допомоги громадянам–жителям нашої області. 
Доставка пенсій і грошової допомоги додому є найзручнішим способом виплати 
пенсії та грошової допомоги. Вона позбавляє необхідності ходити до банку чи 
банкомата й стояти в черзі. 
«Укрпошта», як національний оператор, прагне допомогти пенсіонерам і надає 
їм можливість обрати найбільш зручний спосіб отримання пенсій та грошової 
допомоги. Для цього одержувачі пенсій і грошової допомоги, подавши заяву про 
обраний спосіб виплати пенсій та грошової допомоги, можуть відразу перевести 
виплату на відповідний виплатний об’єкт поштового зв’язку. 
Ще раз наголошуємо, що кожен пенсіонер та одержувач грошової допомоги са-
мостійно і за власним бажанням обирає організацію, через яку бажає отримувати 
пенсію або грошову допомогу. І ніхто та за жодних умов не має права перешко-
джати його волевиявленню. 
Пошта виплачує пенсію та грошову допомогу чітко за графіками, встановленими 
управлінням Пенсійного фонду й управліннями праці та соціального захисту на-
селення. Працівники поштового зв’язку, а передусім листоноші, зарекомендували 
себе як чесні та відповідальні. 
За будь-яких погодних умов вони доставлять Вам не тільки пенсію та грошову до-
помогу, а й періодичні друковані видання, найнеобхідніші товари повсякденного 
вжитку, ліки, листи від рідних і знайомих. 
Перебуваючи у партнерських відносинах із поштою, Ви надійно захищені від 
банкрутства банківських установ та інших можливих ризиків. Доставка пенсії та 
грошової допомоги додому — це зручно і завжди надійно. 
Запрошуємо вас написати заяву до управління Пенсійного фонду або управління 
праці та соціального захисту населення в районі для отримання пенсії, грошової 
допомоги на пошті. 
Волинська дирекція Українського державного підприємства поштового зв’язку 
«Укрпошта» 


