
Нерухомість

Продам

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

Однокімн.кв., м.Ківерці, вул.Заліз-
нична, заг.пл.21 кв.м, 120000грн. 

(050) 8851110

  Двокімн.кв., з євроремонтом та 
меблями. (050) 9328662

  Двокімн.кв., 5/5-пов. цегл. буд., з 
ремонтом та меблями, є техповерх, 
р-н ринку "Завокзальний". (050) 
9990026; (050) 3786735

  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

  Двокімн.кв., передмістя Луцька, 
65кв.м., новобудова. (067) 3616517

  Трикімн.кв., передмістя Луцька, 
75кв.м., новобудова. (067) 3616517

  ЛИПИНИ, БУДИНОК ОДНОПО-
ВЕРХОВИЙ, 120 КВ.М, ЗЕМЕЛЬНА 
ДІЛЯНКА 0.08ГА, Є САРАЙ, ГАРАЖ, 
БРУКІВКА, ОГОРОЖА, АСФАЛЬТ. 
(050) 2111457

  Обміняю будинок у с.Баківці 110 
кв.м, після капремонту, ділянка 0.50га 
та трикімн.кв., в центрі Луцька, 4/5-пов. 
цегл. буд., на великогабаритну квар-
тиру у Луцьку. Або продам будинок.   
(066) 4355082

  Продам. Ківерці, будинок шлаково-
цегляний, 85 кв.м, 4 кімнати, кухня, 
ванна, котел, газ, вода, сарай, літня 
кухня, земельна ділянка 0.06га, влас-
ник. (095) 2487253; (067) 3857087

  Продам. Луцьк, частину будинку в 
центрі міста, 3 кімнати, комунікації, зе-
мельна ділянка 0.02га, крите подвір'я, 
гараж. (099) 2031692; (050) 9554197

  Ільпибоки, 2км від смт.Демидівка, 
будинок цегляний, земельна ділянка 
1га, газ, світло, свердловина, поряд є 
ставок, недорого. Від власника. (097) 
6290065; (050) 2141844

  Луцьк, вул.Івана Франка, будинок 4 
кімнати, гараж, хліви, тимчасівка, ді-
лянка 0.05га або половину з 2-х кімнат. 
Можливий обмін. (066) 6970178

  Продам. Несвіч, будинок з надвір-
ними спорудами, в хорошому місці, 
земельна ділянка 0.25га, 115000грн, 
торг. (066) 9395961

 ПРОДАМ. ТОРЧИН, БУДИНОК 
ЦЕГЛЯНИЙ, 120 КВ.М, УСІ ВИГОДИ, 
ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА 0.12ГА, САД, 
ОГОРОЖА, УСІ НАДВІРНІ СПОРУДИ, 
ГАРАЖ, 2 САРАЇ. (068) 8488455; 
(066) 7451855

  2.5км від Луцька, масив Гаївка, 
новий якісний, півтораповерховий 
будинок, 100м до лісу, чистові стяжки, 
штукатурка, натяжні стелі, якісні вікна, 
опалення, всі комунікації, 165 кв.м. Від 
власника. (097) 1227722

  Продається в Локачах однокімнатна 
квартира, загальна площа 28,2 кв м, 
жила 11,9 кв м за адресою: смт Локачі, 
вул. Миру, 47, другий поверх з балко-
ном в п’ятиповерховому будинку. По-
трібен ремонт. Ціна договірна. (097) 
3171527 Вадим

  Боратин, будинок новий заверше-
ний, утеплений, 4-кімнатний, 140 кв.м, 
металопластикові вікна, металочере-
пиця, електроопалення, є камін-груб-
ка, земельна ділянка 0.084га, огорожа, 
асфальтований доїзд до будинку, без 
посередників. (050) 3785562

  Продам. Городок Луцького р-ну, 
будинок цегляний з надвірними спо-
рудами, 3 кімнати, водяне опалення, 
газ, вода, електрика, ділянка 0.54га. 
Можливий обмін на однокімн.кв. 
в Луцьку (район ЛПЗ або Гнідави). 
(0332) 285699; (050) 4380045

  Луцьк, р-н дубнівського кільця, 
будинок цегляний, незавершене 
будівництво, поштукатурений, є газ, 
вода, виведена каналізація, змуровані 
вигрібні ями, є гараж, ціна за домовле-
ністю. (066) 1576045

  Липини, земельну ділянку 0.1148га, 
за районною лікарнею, асфальтований 
доїзд. Терміново. (050) 6602998; 
(068) 8997652

Підгайці, земельну ділянку 0.12га, 
комунікації поруч, поряд ново-
будови, хороший доїзд. (067) 

7517738; (066) 0073374

  Забороль, земельну ділянку 0.10га, 
поблизу лісу, рівну, 300м від основоної 
траси, на ділянці світло, сусіди буду-
ються, від власника. (098) 4852187

  Продам. Боратин, земельну ділянку 
0.24га, 0.12га, приватизовану, під 
житлову забудову, зручний доїзд, 
комунікації, є сусіди, від власника. 
(099) 7777718

  Борохів, приватизовану земельну 
ділянку 0.27га, поруч вода, газ, ціна за 
домовленістю. (050) 1573316

  Гірка Полонка, земельну ділянку 
0.10га, поруч світло, газ, 40000грн. 
(099) 6119739, Роман

  Кульчин, земельну ділянку 0.15га 
с.Кульчин, за цегляним заводом, 
80000грн, торг. (099) 7218818

  Гараж цегляний, м.Луцьк, р-н 
ЛПЗ, стоянка №9, вул.Мамсурова, 
розм.9х3м, висота дверей 3м, є оглядо-
ва яма, ціна за домовленістю. (097) 
4180391, Андрій

  Продам. Гараж, кооп."Мрія", вул.
Конякіна, 60000грн. (099) 7218818

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

Здам

  Здам. Кімнату для студентів, у 
приватному будинку зі зручностями. 
(098) 5152496; (050) 8689248

  Здам. Дві кімнати в трикімн.кв., 
без господаря, усі вигоди, цегл.буд, 
5/9-пов. буд., р-н ЛПЗ, для порядних 
людей. (050) 1483314

  Візьму на квартиру (центр), молоду 
жінку або 2-х дівчат що не палять, 
800грн. (066) 6970178

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

  Здам. Однокімн.кв. для двох-трьох 
дівчат, вул.Станіславського, біля 
Технічного університету, 2000грн. 
(0332) 262468; (099) 5317271 

  Здам. Квартиру ТІЛЬКИ для студен-
тів-заочників, м.Луцьк. (063) 4575913

Здам. В оренду склади 120, 65, 
50 кв.м та офісні приміщення у 

м.Луцьку по вул.Потебні. Є авто-
стоянка, охорона та комунікації, 

зроблений ремонт. (050) 
3397002

Офісні приміщення, поблизу 
МРЕВ, в оренду, Луцьк, вул.Під-
гаєцька, 3, ПП «ВАМС». Інтернет, 

телефон, автономне опалення, єв-
роремонт, сигналізації, парковка, 

бруківка. (0332) 773700; (095) 
8989000

В оренду виробничо-складські 
приміщення площею 100-600 

кв.м. Бокси для ремонту автомобі-
лів. Зручний доїзд, охорона, ціна 

від 7грн/кв.м.  (050) 3782022

ПП "ВАМС" здає торгові при-
міщення різної площі: під офіси, 

магазини, аптеки. Автономне опа-
лення, підігрів підлоги, Інтернет, 
телефон, пожежна сигналізація, 
парковка, охорона. Луцьк, вул.

Рівненська, 127. (0332) 773700; 
(095) 8989000

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

  Виготовлення, реставрація м'яких 
меблів, матраців, переробка форми 
за каталогом.  (0332) 240275; (050) 
9209673

Послуги

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

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

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

  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"

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

Навчальний центр "The best" 
пропонує вивчення іноземних 

мов за європейською методикою; 
підготовка учнів до вступу у ВУЗи 

Польщі. Пропозиції: "Запиший 
зараз та отримай знижу 10% на 
навчальний курс", "Приведи 4 

друга та навчайся безкоштовно", 
"Для 2-х друзів лекція по 35грн", 
Луцьк, проспект Волі, 50, вхід з 

двору (066) 8992525

Пошиття, ремонт, реставрація, 
фарбування виробів з нату-

ральної шкіри, хутра, дублянок, 
легкого жіночого та чоловічого 

одягу. Великий вибір італійської 
шкіри, хутра, шкірок на дублянки. 
(0332) 207207; (050) 4381024

Супутникове телебачення. Продаж, 
гарантія, сервісне обслуговування. 

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

1980828

Автомото

  Продам. Форд-Фієста, 1990р., 1.1л, 
газ-бензин, 2шт., на ходу. (050) 
6650980, Юрій

  Трактори Т-25 1988 та 1997рр., при-
гнані з Польщі, у хорошому стані. Плу-
ги, культиватори, можлива доставка.  
(067) 3610506; (067) 2862999

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

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

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

   Продам. Трактор Т-25 1990р., з 
кабіною, у відмінному стані та Т-25 
1991р., з кабіною, малий мотопробіг, 
рідні колеса, у відмінному стані. Карто-
плекопачки дво-, однорядні, нові та 
б/в; преспідбирачі "Клаас", "Сіпма", 
"Вельгер" та ін.  (050) 2305189; (098) 
0841006

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. Косарки роторні, кінні, гра-
барки, борони, копачки, культиватори, 
плуги, сівалки, обприскувачі, саджал-
ки. Комбайни картоплезбиральні 
"Анна", "Болько", "Карлик", "Грімме" та 
ін.  (050) 2305189; (098) 0841006

Будівництво

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

 ПРОДАМ. БЛОК-ХАУС, ВАГОНКА, 
ФАЛЬШ-БРУС, ДОШКА ДЛЯ ПІДЛО-
ГИ. ЗАВЖДИ В НАЯВНОСТІ. (095) 
7699473; (098) 9071417

  Бруківка вібропресована, сертифі-
кована - виготовлення та багаторічний 
досвід професійного вкладання з ві-
бротрамбовкою та "бобкатом". Низькі 
ціни, доставка. Цемент, щебінь, відсів. 
(099) 4937752; (093) 7165575

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

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

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

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

 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

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

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

 ПРОДАМ. ЦЕГЛУ БІЛУ ТА ЧЕРВО-
НУ, ЩЕБІНЬ, ВІДСІВ, ПІСОК, ЧОРНО-
ЗЕМ, ГНІЙ, ЗЕМЛЯ НА ВИМОСТКУ, 
ТОРФОКРИХТУ, ДРОВА, ТОРФОБРИ-
КЕТ; ВИВІЗ БУДІВЕЛЬНОГО СМІТТЯ. 
ДОСТАВКА ПО МІСТУ БЕЗКОШТОВ-
НО. (050) 5694813; (096) 5045231 

Французькі натяжні СТЕЛІ від 
економних до розкішних, екс-

клюзивна комбінація кольорів, 
якісний фотодрук, встановлення 

будь-яких світильників, стельових 
карнизів та поклейка плінту-

сів. Стелями можна пишатися!  
(0332) 269182; (066) 5922882; 

(097) 6808868

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

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

  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

  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. Пісок, щебінь, відсів, бій 
будівельних відходів, з доставкою. 
(050) 3381564; (098) 7585943

Продам. Пісок, щебінь, відсів, 
цеглу червону, білу; дрова, торфо-

брикет, торфокрихту, чорнозем, 
землю на вимощування. Вивіз 

будівельного сміття. (066) 
8465604; (068) 7999678

  Продам. Ракушняк кримський. Мож-
лива доставка. (098) 6661666

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

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

Луцьк, вул.Городецька, 17

 (050) 7249777; (097) 9143605

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

Безкоштовні консультації з будів-
ництва і проектування будинків та 

споруд. (050) 9622445

  Ремонтно-будівельні роботи; шпа-
клюємо стелі та стіни, лицювання плит-
кою, штукатурні роботи, клеємо шпа-
лери, гіпсокартон різної складності, 
декоративні штукатурки, обшиваємо 
вагонкою, вкладання підлоги, ламінат, 
паркетна дошка. (0332) 299602; (066) 
7549017

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

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

Напівсухі стяжки (станція), шту-
катурка, гіпсокартон, шпаклівки, 
відкоси, плитка, вагонка, ламінат. 

(095) 5465270 

Робота

  Потрібні на роботу в кафе р-н 
ринку "Завокзальний" кухарі. (095) 
5785390

  Збір малини, огірків, грибів, яблук, 
с/г роботи. З/п висока, наявність за-
кордонного паспорту, візова підтрим-
ка. (066) 0321909; (093) 8317549

  В кав'ярню на роботу потрібен 
персонал. (050) 3384826

  Потрібні на роботу швачки з до-
свідом роботи і прасувальниця-паку-
вальниця на виробниче підприємство. 
(095) 6659212

Візьму на роботу швею для по-
шиття верху взуття. Можливе на-
вчання, зарплата висока. (050) 

9049114

  Потрібні продавці у продуктовий 
магазин м.Луцьк. (050) 8608406

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

Луцька) запрошує бажаючих на 
сільськогосподарські роботи по 

збиранню овочів, проживання та 
харчування безкоштовні. (099) 

5130071

  Найму на роботу бармена-офіціанта 
та кухаря м.Луцьк. (050) 9914043

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

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

Потрібен на роботу оббивник 
меблів на підприємство по ви-

робництву м'яких меблів. (050) 
7010097

 Швачки потрібні на роботу на 
виробництво взуття, бажано з до-
свідом роботи. (095) 2067476; (098) 
0114831, Андрій Васильович

  Візьму на роботу водіїв кат.С з до-
свідом роботи, автофарбувальника та 
автозварювальника. (066) 1534434

  Потрібні на роботу прибиральниці 
житлових приміщень, чесні та порядні. 
(095) 9388951; (097) 6243030

  Потрібні менеджери зі збуту та 
пошуку замовлень на виготовлення 
м'яких та корпусних меблів по Волині 
та інших регіонах України. Вимоги - 
бажання працювати. (0332) 240275; 
(066) 1594150, Наташа 

  На роботу потрібні: аніматор в дитя-
чу кімнату (кафе), адміністратори залу, 
офіціанти, кухарі, бармени, помічники 
барменів. піцмайстри, суші-майстри, 
кухарі-кондитери, прибиральниці-по-
судомийниці. (099) 7522226; (099) 
5055556; (095) 6551001; (066) 1244446

  На постійну роботу в бар потрібні: 
офіціант, помічник кухаря, посудомий-
ниця.  (098) 5814664; (066) 4202046

  Потрібні на роботу в кафе офіціанти. 
(099) 9068338

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

  Підприємство запрошує на постійну 
роботу швачок. (0332) 266927, 
265495

  Візьму на роботу екскаваторника, 
"бобкатчика". (093) 0208979; (095) 
9367940

  Найму працівників для перебирання 
картоплі. (050) 5637480

  В меблевий цех потрібні працівники. 
(095) 2447808

  В ковбасний цех на постійну роботу 
потрібні: слюсар, прибиральниця, об-
валювальник м'яса та водій. (0332) 
719069

  Творча робота для молодих енергій-
них людей, з акторськими здібностя-
ми, постійні відрядження по Україні. 
З/п 2000-2800грн/місяць + відрядні. 
Потрібні телефонні оператори. (096) 
9051734

  Потрібні продавці-консультанти 
косметики та парфумерії в торгових 
центрах Луцька, з/п від 2000грн. 
(095) 4628617; (096) 7493488

  В кафе на роботу потрібні кухарі. 
(067) 2852759; (050) 3781792

  Додатковий заробіток або робота 
в інформаційній сфері, для комуні-
кабельних людей, а також для сту-
дентів підробіток в Інтернеті. (050) 
3787148; (097) 4492137

  Візьму на роботу масажистку, куліна-
ра, фотомодель; маляра, помічника 
по господарсту, столяра, підсобного 
робітника. (066) 6970178

  Потрібен працівник на автомийку 
та хімчистку а/м, р-н ЛПЗ. (066) 
2121849

Фермер

 ПРОДАМ. ЦУЦЕНЯТ РУСЬКОЄВ-
РОПЕЙСЬКОЇ ЛАЙКИ; ПРОДАМ 
КОБЕЛЯ РУСЬКОЄВРОПЕЙСЬКОЇ 
ЛАЙКИ, ВІК 3 РОКИ ТА КОБЕЛЯ 
ЗАХІДНОСИБІРСЬКОЇ ЛАЙКИ, ВІК 
1.5 РОКИ. (050) 5454849

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

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

  Продам. Овес 10, 20, 30т. Можливе 
зберігання. (096) 0406407; (050) 
1914818

  Продам. Корову високопродуктив-
ну, глибокотільну, с.Рокині. (0332) 
709403; (068) 7587620

  Продам. Цуценят породи ньюфа-
ундленда (водолаз), родовід КСУ 
ФЦІ, чорно-білого окрасу, 1.5 місяці. 
(095) 4693657

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

  КУПЛЮ. Картоплю сортову. (050) 
9775945; (093) 1561181

Різне

  Продам. Лінію по виробництву 
паливних брикетів, місце знаходжен-
ня: Волинська обл., Турійський р-н, 
с.Кульчин. (067) 4761453; (099) 
4929883

  Куплю. Осцилограф, калібратор, 
генератор сигналів, частотомір, ха-
рактериограф; вітчизняні радіодеталі, 
можливо 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 

Громада "Христового Воскресін-
ня" Апостольної Православної 
Церкви (настоятель - єпископ 

Олег Ведмеденко) оголошує що-
квартальний збір пожертв для 

потреб військовослужбовців ЗСУ. 
Пожертвування приймаються у 
неділю 31 серпня під час Боже-
ственної літургії з 9.00 до 12.00 
за адр: Луцьк, вул.Зв'язківців, 
1, будівля "Таксосервісу", 3-й 

поверх  (р-н Електроапаратного 
заводу, поворот праворуч перед 

магазином БУМ).  (0332) 740404; 
(096) 2301777
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Вартість політичної реклами в газеті «Відомості» 
Ціна 1 кв см 8,40 грн з ПДВ

Вартість приватного оголошення 10 грн, вартість оголошення про подію 1 грн — 1 кв см


