
Нерухомість 

Продам

Однокімн.кв., м.Ківерці, вул.За-
лізнична, заг.пл.21 кв.м, 129990грн. 

(050) 8851110

  Однокімн.кв., 2/5-пов. цегл. буд., 
р-н ЛПЗ, 32/19/5 кв.м, балкон та вікна 
металопластикові.

  броньовані двері, колонка газова 
нова, лічильники на газ та воду, ціна 
за домовленістю. (095) 1752503

  Однокімн.кв., 40 кв.м, р-н ЛПЗ, 2/9-
пов. цегл. буд. Терміново, недорого. 
(096) 9804353; (095) 4249951

  Продам. Однокімн.кв. в смт.Локачі, 
з євроремонтом, недорого. (099) 
6429569, Інна

  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., ринок "Північний", 
6/9-пов. пан. буд., 67 кв.м, чеський 

проект, вмонтована кухня (бук), 
лоджії засклені, дубовий паркет, 

окрема кладовка, плитка, кімнати 
ізольовані. Терміново, від власни-
ка. (050) 1677222; (067) 7704269; 

(063) 2127873

  Трикімн.кв., вул.Винниченка, 5/5-
пов. цегл. буд., ремонт, переплануван-
ня, балкон засклений, пластикові ві-
кна, кондиціонер, 50 кв.м. Терміново, 
торг. (066) 7451855; (068) 8488455

  Трикімн.кв., просп.Відродження, 
74 кв.м, 1/9-пов. буд., законне пере-
планування, сучасний ремонт, підігрів 
підлоги, вмонтовані меблі, решітки 
на вікнах, можна під офіс. (050) 
8786609

 Міняю квартиру мансардного типу 
17.5 кв.м, + літня кімната 11 кв.м, 
центр міста на однокімн.кв., з моєю 
доплатою, на 1-му поверсі. (050) 
1611343; (095) 2199787

  Будинок цегляний, ціна за домов-
леністю, с.Великий Омеляник. (067) 
8942131

  Будинок, Луцьк, р-н Львівської, вул.
Наталії Ужвій, 75 кв.м + літня кухня, всі 
комунікації, земельна ділянка 0.055га. 
(095) 1556601, після 17.00

 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

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

  Луцьк, дачу, вул.Дубнівська, масив 
Маяк, земельна ділянка 0.06га. (099) 
3343321

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

(098) 6003127

  Продам. Підгайці, земельну ді-
лянку 0.12га, комунікації поруч, поряд 
новобудови, хороший доїзд. (067) 
7517738; (066) 0073374

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

  Великий Омеляник, ділянку 0.12га, 
поблизу газ, світло, площа рівна, 
120000грн, торг. (099) 0057160

  Забороль, земельну ділянку під за-
будову 0.11га, біля ставка; будматері-
али: газоблоки, щебінь, цеглу, пісок, 
ціна договірна. (095) 3467898; (097) 
5004056

Продам. Боратин, будинок 298 
кв.м, незавершене будівництво, 
земельна ділянка 0.25га. (096) 

6359139

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

Продам. Рибне господарство 11га, 
25км від Луцька, стави зарибле-

ні 100%. Можливий обмін на 
автомобілі, розгляну варіанти + є 

жилий будинок з вигодами. (096) 
6359139

Здам

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

  Візьму на квартиру двох хлопців, 
33-й квартал. (0332) 716493; (067) 
7942900

  Візьму на квартиру, на підселен-
ня, центр міста, р-н вул.Коперніка.  
(095) 5307447; (067) 1133353

  Здам. Двокімн.кв. облаштовану, 
в районі 33-го кварталу. (095) 
8764709

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

  На тривалий термін трикімн.кв., р-н 
ЛПЗ, біля маг."Вопак" (маршрутка №10, 
11, 9, 28), євроремонт, вмебльовану, 
холодильник, плита газова, кухня, 
пластикові вікна, два засклені балко-
ни, ліфт працює, Інтернет, телефон, 
супутникове TV, 3000грн + комунпос-
луги. (095) 8772688

  Здам. Луцьк однокімн.кв. та двокімн.
кв., р-н 33-го кварталу, подобово. 
(095) 7420603; (050) 9401666; (097) 
3181145

  Здам. Квартиру ТІЛЬКИ для сту-
дентів-заочників, м.Луцьк. (063) 
4575913

Здам в оренду склади 65 та 50 кв.м 
та офісні приміщення, Луцьк, вул.
Потебні, є автостоянка, охорона, 

комунікації. (050) 3397002

  ЗДАМ В ОРЕНДУ ОФІСНЕ ПРИМІ-
ЩЕННЯ 11.3 ТА 11.4 КВ.М, В ЦЕНТРІ 
МІСТА ЛУЦЬКА. (095) 7719337

  ЗДАМ В ОРЕНДУ СКЛАДСЬКІ ПРИ-
МІЩЕННЯ Р-Н ВУЛ.КІВЕРЦІВСЬКОЇ. 
(095) 7719337

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

опалення, зручна транспортна 
розв'язка, автостоянка, цілодобова 

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

  Зніму. Молода сім'я з дитиною зніме 
однокімн.кв., р-н 33-, 40-го кварталу, 
є своя побуттехніка та ліжко; без 
посередників, розглянемо варіанти. 
(050) 9129179

Послуги

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

зі зручностями. Перевезення 
комфортабельними автобусами. 

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

(096) 1556401

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

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

  Послуги вантажників (меблі, будма-
теріали, побутова техніка) та різноро-
бочих з автотранспортом. Квартирні 
та офісні переїзди. Вивіз будівельного 
сміття. (096) 1986665

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

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

Супутникове телебачення. Продаж, 
гарантія, сервісне обслуговування. 

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

1980828

Автомото

  Продам. Запчастини до МАЗ-500: 
колінвал, вкладиші, кільця, до ЗІЛ-130: 
гідропідсилювач керма та стартер. 
(067) 3320832

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

у відмінному стані; комбайни 
картопле- та зернозбиральні, прес-

підбирачі, різні марки; борони, 
косарки роторні, кінні; плуги, 

саджалки, культиватори, сівалки та 
ін. з Польщі. (099) 0834091; (067) 

1253737

  Продам. Трактор МТЗ-80 1992р. 
Двигун Д-240 по запчастинах, маховик 
під стартер; патрон токарний 300; 
КПП до МТЗ-80 та радіатор до ЗІЛ-130. 
Трактор Т-25; копачка причіпна, Поль-
ща.  (099) 7359139; (098) 5169673

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

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

Будівництво

  Продам. Дошку столярну, суху, 50мм 
(після сушки). (050) 9577838

  Продам. Шпали залізобетонні під 
фундаменти (огорожі); двотаври, мета-
леві, азбестоцементні труби. (0332) 
757593; (067) 3329246

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

  Продам. Пісок, щебінь, відсів, камінь 
різних фракцій, пісок в мішках, цегла 
червона, біла нова та б/в, чорнозем, 
гній, дрова, земля на вимостку. До-
ставка. Вивіз будівельного сміття.  
(099) 6114575; (097) 3443386

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

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

Робочі дні понеділок-п'ятниця, 8.00-
16.00. Вихідні субота-неділя. (0332) 
290078; (050) 3780078; (098) 0800078

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

  РАКУШНЯК КРИМСЬКИЙ. Блоки 
з ракушняку (Крим). Висока якість. 
Міцні, рівні, відбірні. Ціна від виробни-
ка. Доставка. (068) 1659117; (063) 
3102170

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

Луцьк, вул.Городецька, 17

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

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

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

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

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

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

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

  Продам. Щебінь будь-яких фракцій, 
відсів, пісок з доставкою. (098) 
4831519

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

 ПРОДАМ. РАКУШНЯК КРИМ-
СЬКИЙ. МОЖЛИВА ДОСТАВКА. 
(098) 6661666

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

  Продам. Відсів, щебінь різних фрак-
цій, пісок дрібний та крупний, цегла 
біла та червона, глина, керамзит, 
чорнозем, торфокрихту, дрова, вугіл-
ля, від 1т до 35т. Вивіз сміття. (050) 
1566665; (067) 3618487

  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, 
пісок дрібний та крупний, відсів, цегла 
біла та червона, глина, торфокрихту, 
керамзит, чорнозем, дрова, вугілля. 
Вивіз сміття. (050) 7601191

 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, об-
слуговування. (067) 3326421; (050) 
2742458

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

  Продам. Цеглу червону. Доставка. 
(096) 7504581

  ДАХИ ремонт та перекриття 
євроруберойдом: будинки, квартири, 
магазини, гаражі, склади, дачі, балко-
ни. Металопрофіль, металочерепиця, 
ондулін, шифер, ринви, козирки, під-
віконня. Монтаж та доставка. (099) 
5633807; (050) 5373648

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

  СВЕРДЛОВИНИ НА ВОДУ, ВОДА 
"ПІД КЛЮЧ". ШВИДКО ТА ЯКІСНО. 
(096) 3918453

  Продам. Дошки соснові, свіжопиля-
ні, обрізні та необрізні, балки, крокви, 
брус, рейки. Можлива доставка. 
(067) 3614149

  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

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

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

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

  Виконуємо покрівельні роботи: 
ремонт дахів та покриття різними 
матеріалами та ін. будівельні роботи. 
Ліц. АВ№587561 від 15.06.2011, ДАБІУ.  
(050) 7732853, Віктор

  Євроремонт: лицювання плиткою, 
підмуровування ванн, стяжка, шту-
катурка, шпаклювання, гіпсокартон, 
відкоси, вагонка, ламінат та ін. Швидко 
та якісно. (099) 3273653

  Виконуємо всі види ремонтно-буді-
вельних робіт: гіпсокартон, вагонка, 
плитка, послуги сантехніка, електрика 
та ін. (095) 8767301

  Виконую владання каменю та плит-
ки. (066) 7213600

  Виконуємо роботи: мурування, 
штукатурка, шпаклювання, монтаж 
гіпсокартону, бетонні роботи, вклання 
каменю та плитки. Якісно, швидко, 
дешево. (066) 7213600 

Робота

Працівники на збір 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

Візьму на постійну або тимчасову 
роботу ШВАЧКУ з досвідом роботи 

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

Візьму на роботу підсобника, муля-
ра, покрівельника. (050) 9574630

  Потрібна швачка на трикотажне 
підприємство. Терміново. (050) 
3784378 

  Збір огірків, с/г роботи. З/п висока, 
наявність закордонного паспорту, 
візова підтримка. (066) 0321909; 
(093) 8317549

  Візьму на роботу кухарів, офіціантів 
в кафе. (095) 2025258

Потрібні на роботу працівники для 
роботи у сільському господарстві, 

вахтовий метод, тиждень через 
тиждень, з/п за домовленістю. 

(097) 8313424

 ОХОРОННА ФІРМА "АРСЕНАЛ" 
ВІЗЬМЕ НА РОБОТУ ОПЕРАТОРА 
НА ПУНКТ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОЇ 
ОХОРОНИ, МОНТАЖНИКА ЗАСОБІВ 
ОХОРОННОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ, ІНЖЕ-
НЕРА ПУЛЬТА ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО 
СТЕЖЕННЯ. ВИМОГИ ЗНАННЯ ПК 
ТА КОМУНІКАБЕЛЬНІСТЬ. (0332) 
789336

Візьму на роботу слюсаря та 
зварювальника у кузню. (0332) 

294830; (067) 9244657

  ЗБІР огірків, теплиці, парники, 
ферми, м'ясокомбінати (різні спе-
ціальності, з/п висока), с/г роботи, 
польові роботи, будівельники, 
зварювальники, електрики та слюсарі, 
наявність закордонного паспорту, 
візова підтримка.  (050) 7325315; 
(096) 8708768

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

Робітники на збір помідорів, 
огірків, грибів, парники, теплиці, 

м'ясний, рибний цех, ферми, буді-
вельники, с/г робітники, догляд за 

садом, з/п висока, житло, харчу-
вання, візова підтримка надається, 
наявність закорд. паспорту. (066) 

7466549; (096) 4932837, Ольга

  Терміново потрібні на роботу 
продавці в цілодобовий продуктовий 
магазин, с.Липини. (050) 3772778

  Потрібні на роботу продавці на 
відділ "кава-чай", терміново. (050) 
2800053, Дмитро

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

  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

  Візьму на роботу людей для валки 
лісу, або бригаду з досвідом роботи 
та тракториста на МТЗ-82, з досвідом 
роботи у лісовому господарстві. 
(067) 3614149

  Потрібні на постійну роботу пра-
цівники на автомийку р-н Вишкова, 
бажано з досвідом роботи. (066) 
0527683

  Додатковий заробіток в інформа-
ційній сфері. (066) 1289313; (096) 
8982018

  Візьму на роботу на ринок майстра 
з ремонту електро- та бензоінстру-
менту. (066) 0800444 

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

  В кафе потрібні кухар і прибираль-
ниця. (095) 2197638  

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

  Потрібні продавці морозива, р-н 
Львівської. (050) 6743347; (099) 
0250309

  Компанія шукає охоронця офісу, 
без шкідливих звичок, з/п 1700грн. 
(050) 8851054; (067) 6352080

  Візьму на роботу столяра-верстат-
ника. (050) 1320046

Потрібні на роботу будівельники 
та різноробочі, з/п висока, житло 

і харчування надається, наявність 
закордонного паспорту. + 
79683805939; (097) 8499101

  Потрібні: завідуючий складом та 
контролер (дитячі аксесуари), повний 
робочий день, субота-неділя вихідні. 
(050) 4380509

Фермер

  Продам. Зерно пшениці, ячменю, 
вівса, кукурудзи, дерть, висівки. Мож-
лива доставка. (067) 3320831

  Продам. Коня в Маневицькому р-н. 
(050) 5731580

  Куплю. Зерно пшениці, ячменю, 
вівса, кукурудзи, третикале. (067) 
3320832

Купуємо свіжозірвані ягоди чер-
воної та чорноплідної горобини, 
ожини, лохини, бузини. (0332) 

784920; (068) 2333313; (050) 
4373212

  Куплю. Дрова.  (066) 7213600

Різне

  Втрачене свідоцтво про право 
власності на житло №311-р/22  за адр. 
м.Луцьк, вул.Є.Коновальця, 12/40, ви-
дане Виконкомом Луцької міськради 
02.07.1998р., на ім'я Левківської Ольги 
Степанівни вважати недійсним.

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

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

  Продам. Швейну машинку "Мінер-
ва"; "Циклон" з бункером, вентиля-
тори, компресор, сушку деревини, 
верстати деревообробні, ел/двигуни, 
залізобетонні вироби, б/в, газовий об-
ігрівач. (050) 3397327; (050) 1320046

  Продам. Спальню б/в, Польща, 
в ідеальному стані: ліжко 2х2.2м, з 
матрацом "Венето", дві тумби, комод, 
туалетний столик, дзеркало, пуф, 
5000грн. (050) 5198388, Саша

  Продам. Побутову техніку, ел/
інструмент 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 
частини, у відмінному стані, низькі 

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

кого, 13, магазин "Інтер'єр"

  Котли на тверде паливо (торфобри-
кет, дрова, щепа ін.) з вентилятором 
піддуву (Німеччина) та електронною 
автоматикою (Польща) 15-200кВт та 
банні печі, можливе виконання індиві-
дуальних замовлень. (03379) 40218; 
(098) 6831146; (067) 7011731

  Куплю. Осцилограф, калібратор, 
генератор сигналів, частотомір, харак-
териограф. (050) 5424961

  Куплю вітчизняні радіодеталі, мож-
ливо на платах. (050) 5424961

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
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