
Нерухомість

Продам

Продам. Однокімн.кв., м.Ківерці, 
вул.Залізнична, заг.пл.21 кв.м, 

120000грн. (050) 8851110

  Кімнату в гуртожитку Луцьк вул.
Ковельська. Терміново, недорого, від 
власника. (095) 6706481

Двокімн.кв., новобудова, утеплена, 
автономне опалення, стяжка, шту-
катурка, засклена лоджія, сучасне 
планування, 58 кв.м, 3/9-пов. цегл. 
буд., вул.Єршова. (050) 6415645

 ДВОКІМН.КВ., В ЦЕНТРІ МІСТА, 
ВМЕБЛЬОВАНУ З НОВИМ РЕМОН-
ТОМ, 600000ГРН. (066) 3565533, 
ОКСАНА 

  Трикімн.кв., вул.Карпенка-Карого, 69 
кв.м, косметичний ремонт, лоджія та 
балкон засклені. (099) 3495244; (068) 
8488455

  Боратин, будинок, новий заверше-
ний, утеплений, 4-кімнатний, 140 кв.м, 
металопластикові вікна, металочере-
пиця, електроопалення, камін-грубка, 
земельна ділянка 0.084га, огорожа, 
асфальтований доїзд, без посередни-
ків, 2км від Луцька. (050) 3785562

  Коршів, Луцького р-ну, будинок 
дерев'яний, земельна ділянка 0.30га, 
надвірні споруди, газ, 84000грн. Мож-
ливий обмін на а/м. (098) 0186348; 
(096) 0133276

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

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

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

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

  15км від Луцька, Буяни, будинок 50 
кв.м, усі зручності, надвірні споруди, 
земельна ділянка 0.255га, приватизова-
на. (050) 1677943; (097) 1177640

  10км від міста, будинок, земельна 
ділянка 0.52га, є газ, вода, всі зручності, 
усі надвірні споруди, огороджений, 
асфальтований доїзд, гарне місце, 
від власника. (066) 2656745; (097) 
9031477

  ТОРЧИН ЛУЦЬКОГО Р-НУ, ПОЛО-
ВИНУ ПРИВАТИЗОВНОГО БУДИНКУ 
(3 КІМНАТИ, КОРИДОР, КУХНЯ, ВЕ-
РАНДА, КОМОРА) ЗАГ.ПЛ.90.4 КВ.М, 
ЖИТЛОВА 54.8 КВ.М). ЦЕНТРАЛЬНА 
ВУЛИЦЯ, Є ГАЗ, ТЕЛЕФОН, ЦІНА ЗА 
ДОМОВЛЕНІСТЮ. (050) 2064648; 
(050) 4387304

  Луцьк, будинок в центрі міста, 
ремонт, автономне опалення, новий 
с/в, лічильники води, газу, світла. 
Можливість добудови. (066) 6184057; 
(093) 7538744

 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

  Ягодин, Любомльського р-ну, земель-
ну ділянку 0.25га, під забудову, усі до-
кументи, прикордонна зона (власнику 
безвізовий в'їзд в Польщу), недорого. 
(093) 4350776

  Богушівка, земельну ділянку 0.30га, 
є ставок, огороджена, літній будинок, 
вода, газ. (066) 7451855; (068) 
8488455

 Масив Промінь, дачу, земельна 
ділянка 0.10га, ціна за домовленістю. 
(0332) 262932; (095) 4326342

 ПРОДАМ. ЛИПИНИ, ЗЕМЕЛЬНУ 
ДІЛЯНКУ 0.1148ГА, ЗА РАЙОННОЮ 
ЛІКАРНЕЮ, АСФАЛЬТОВАНИЙ ДОЇЗД 
ВСІ КОМУНІКАЦІЇ ПОРУЧ. ТЕРМІНО-
ВО. (050) 6602998; (068) 8997652

  Рованці, земельну ділянку 0.12га, 
ціна за домовленістю. (050) 7366334; 
(097) 9883178

  Продам. Гараж металевий, в 
кооп."Автомобіліст-3", вул.Карпенка-
Карого, поблизу ринку "Завокзальний", 
підвал на весь гараж, можливість добу-

дови з розширенням. (050) 3131874; 
(095) 5228182

  Продам. Гараж, кооп."Турист", 
площею 30 кв.м, рік будівництва 2014. 
(050) 3785849

Здам

  Візьму на квартиру двох хлопців, 
чесних, порядних, бажано студентів, 
без шкідливих звичок, 33-й квартал. 
(099) 6465730

  ЗДАЮ В М.ГОРОХІВ ОДНОКІМН.
КВ., АВТОНОМНЕ ОПАЛЕННЯ. 
(050) 5865255

  Візьму на квартиру двох хлопців, 
вул.8-го Березня, 26, (поруч коопера-
тивний коледж, історичний факультет). 
(066) 6295392

  Візьму на квартиру дівчину на під-
селення в двокімн.кв. без господарів, 
425грн/місяць з комунпослугами. 
(096) 7857397 

  ЗДАМ БУДИНОК С.ЛИПИНИ, 
ВМЕБЛЬОВАНИЙ, ПОБУТОВА ТЕХ-
НІКА, БЛАГОУСТРІЙ, ГАРАЖ. (050) 
2111457

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

Здам. В оренду приміщення під 
офіс або магазин, просп.Волі, ре-

монт, 50 кв.м. (050) 0846222

В оренду виробничо-складські 
приміщення площею 100-600 кв.м. 

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

7грн/кв.м. (050) 3782022

Офісні приміщення, поблизу МРЕВ, 
в оренду, Луцьк, вул.Підгаєцька, 
3, ПП «ВАМС». Інтернет, телефон, 

автономне опалення, євроремонт, 
сигналізації, парковка, бруківка. 
(0332) 773700; (095) 8989000

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

магазини, аптеки. Автономне опа-
лення, підігрів підлоги, Інтернет, 
телефон, пожежна сигналізація, 

парковка, охорона. м.Луцьк, вул.
Рівненська, 127 Тел.: (0332) 773700; 

(095) 8989000

Здам. В оренду торгово-офісне 
приміщення просп.Молоді, 65 

кв.м, вихід на центральну вулицю, 
Інтернет, сигналізація, пожежна 

охорона, автостоянка, новий 
ремонт. (050) 6415645

Послуги

Виготовляємо: дачні будинки, каркас-
ні бані, кіоски, павільйони, контейне-

ри, битовки, буд. вагончики гаражі, 
блок-пости, гаражі та ін. металокон-

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

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

Пошиття, ремонт, реставрація, 
фарбування виробів з натуральної 

шкіри, хутра, дублянок, легкого 
жіночого та чоловічого одягу. Ве-
ликий вибір італійської шкіри, ху-
тра, шкірок на дублянки. (0332) 

207207; (050) 4381024

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

  Репетитор з історії, підготовка до 
ЗНО. (063) 8184223; (066) 1898754

  Ремонт побутових холодильників, 
морозильних камер, імпортних, вітчиз-
няних, заміна компресорів, термоста-
тів, 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"

Супутникове телебачення. Продаж, 
гарантія, сервісне обслуговування. 

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

1980828

Кредити до 25 000грн без довідки 
про доходи. Без вступних вне-
сків. Кредитуємо підприємців і 
пенсіонерів. "А-Банк", м.Луцьк, 

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

(096) 7438977, Микола

  Вантажні перевезення мікроавто-
бусом до 2т, по області, Україні та за 
кордон. (099) 6348649; (067) 3322259

  ВИКОНУЄМО РЕМОНТНО-ОЗДО-
БЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ: ГІПСОКАРТОН, 
ШПАКЛЮВАННЯ, ФАРБУВАННЯ, 
ПЛИТКА, ЛАМІНАТ, ВАГОНКА ТА 
ІН., ПОСЛУГИ САНТЕХНІКА ТА 
ЕЛЕКТРИКА, ОПЕРАТИВНО, ЯКІСНО, 
ДОСТУПНО. (050) 9044492; (067) 
1751116

Автомото

   Продам. ВАЗ-2106 1981р., у робочо-
му стані, ціна за домовленістю. (095) 
4872583; (067) 8520686

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

Будівництво

Продам. Цеглу білу та червону, ще-
бінь, відсів, пісок, чорнозем, гній, 
земля на вимостку, торфокрихту, 
дрова, торфобрикет; вивіз буді-

вельного сміття. Доставка по місту 
безкоштовно. (050) 5694813; 

(096) 5045231 

  Продам. Відсів, щебінь різних фрак-
цій, пісок дрібний та крупний, цегла 
біла та червона, глина, керамзит, чор-
нозем, торфокрихту, дрова, вугілля, 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. Пісок, щебінь, цеглу, 
бутовий камінь, відсів, глину, цемент, 
чорнозем, торфокрихту, торфобрикет, 
дрова, гній, жом, землю на вимостку; 
вивіз будівельного сміття. (050) 
6097986; (098) 9125884

 ПІНОБЛОКИ 20Х30Х60, 12Х30Х60 
ТА ШЛАКОБЛОКИ. МОЖЛИВА 
ДОСТАВКА. (067) 7282946; (099) 
4451353

 ПРОДАМ. БЛОКИ З РАКУШНЯКУ. 
ВИСОКОЇ ЯКОСТІ. МІЦНІ, РІВНІ, ВІД-
БІРНІ. ДОСТАВКА. (068) 1659117; 
(093) 2650115

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

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

Свердловини, обсадні труби, насо-
си "Водолій". (050) 1927878

  Продам. Відсів, щебінь, пісок, цеглу 
червону, білу; дрова, торфобрикет, 
торфокрихту, чорнозем, жом, землю 
на вимощування. Вивіз будівельного 
сміття. (099) 7282934 

  Продам.  Жом, пісок, щебінь, відсів, 
цеглу червону, білу; дрова, торфобри-
кет, торфокрихту, чорнозем, землю 
на вимощування. Вивіз будівельного 
сміття. (066) 8465604; (068) 7999678

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

 ЦЕГЛА ЧЕРВОНА ТА БІЛА, ПІСОК, 
ЩЕБІНЬ, ВІДСІВ, КЕРАМЗИТ, ТОР-

ФОБРИКЕТ, ДРОВА, ТОРФОКРИХТА, 
ЧОРНОЗЕМ, СИРИЙ ЖОМ, ГРУНТ 
НА ВИМОСТКУ. ВИВІЗ БУДІВЕЛЬНО-
ГО СМІТТЯ. (095) 5355663; (097) 
7516430

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

  Продам. Щебінь різних фракцій, 
відсів, пісок, цеглу червону, білу; чор-
нозем, торф, жом, земля на вимостку. 
Можлива доставка. Послуги самоски-
дами, 8, 15, 30т. (050) 5299520

  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

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

Бруківка вібропресована, 
сертифікована - виготовлення та 

багаторічний досвід професійного 
вкладання з вібротрамбовкою та 

"бобкатом". Низькі ціни, доставка. 
Цемент, щебінь, відсів. (099) 

4937752; (093) 7165575

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

(095) 5465270 

  ЗДАМ. В ОРЕНДУ БУДІВЕЛЬНЕ 
РИШТУВАННЯ. (098) 9871424; 
(098) 9871425

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

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

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

  Циклюю паркет та дошку, від мережі 
220В, шпаклюю, лакую, вкладаю. Швид-
ко, якісно, недорого. (0332) 789664; 
(099) 3259560; (096) 6684736

Робота

Дистриб'юційна компанія з парфу-
мерії та побутової хімії запрошує 

на роботу торгових представників. 
Достойна з/п. (050) 5007963

  Потрібен майстер жіночого та чо-
ловічого залу у салон-краси "Лада", за 
адр:м.Луцьк, вул.Федорова, 5. (067) 
9435442; (067) 9223743

  Потрібні на роботу розумні комуні-
кабельні люди, робота в офісі. (095) 
4681136

  Потрібен торговий представник по 
м.Луцьку та водій-вантажник кат.В, С 
(доставка товарів). (095) 1518031

  На фабрику по пошиву взуття по-
трібні швачки. (0332) 751423; (067) 
3320824

  Робота для військових пенсіонерів. 
(099) 2252257; (097) 0336200

  Потрібні активні люди - робота в офі-
сі, винагорода висока. (099) 2252257; 
(097) 0336200

  Робота для студентів Робота в офісі. 
(099) 2252257; (097) 0336200

  Для ділових людей. Потрібні люди 

з організаторськими здібностями, 
робота в офісі. (099) 2252257; (097) 
0336200

Потрібні робітники на збір по-
мідорів, огірків, грибів, парники, 

теплиці, м'ясний, рибний цех, фер-
ми, будівельники, с/г робітники, 

догляд за садом, з/п висока, житло, 
харчування, візова підтримка 
надається, наявність закорд. 

паспорту. (066) 7466549; (096) 
4932837, Ольга

 ОХОРОННА ФІРМА "АРСЕНАЛ" 
ВІЗЬМЕ НА РОБОТУ ОПЕРАТОРА НА 
ПУНКТ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОЇ ОХОРО-
НИ ТА ОХОРОННИКІВ НА СЕЗОН. 
(0332) 789336

  Працевлаштування за кордоном, ро-
бочі 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

  Збір яблук, с/г роботи, 
м'ясокомбінати. З/п висока, наявність 
закордонного паспорту, візова під-
тримка. (066) 0321909; (093) 8317549

  Візьму на роботу в офіс порядну, ко-
мунікабельну людину. (050) 5549419

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

  В кафетерій потрібні: офіціанти, ку-
харі, бармени, прибиральниця. (099) 
6373869; (099) 7910735 

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

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

  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

У зв'язку з відкриттям нової ви-
робничої дільниці на СООО "Про-
фітсистем", філіал №2 на роботу у 

відрядження потрібні верстатники 
деревообробних верстатів та 

підсобні працівники. Офіційне 
працевлаштування. (+ 375) 
164525411; (+375) 333504014

  Потрібен спеціаліст по підбору ка-
дрів, робота в офісі. (050) 5549419

  Потрібні на роботу менеджер, пекар, 
охоронник, продавець, вантажник, 
водій з власним а/м та без. (0332) 
230214

  Терміново потрібен на роботу 
бармен та кухар у бар по вул.Володи-
мирській, графік 10.00-22.00. (095) 
8100567

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

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

  Потрібен водій з досвідом роботи, 
постійні відрядження за кордон (а/м 
Мерседес-814, без спалки). (050) 
3398350, 9.00-18.00

  Потрібні: керівник виробництва, 
пилорамник з досвідом роботи, підсо-
бні робітники в деревообробний цех та 
водій кат.С (лісовоз "Урал", з маніпуля-
тором). (067) 3589020

Фермер

  Продам. Цибулю та буряки кормові. 

(0332) 737971; (095) 0909967 

Продам. Мальок коропа, м.Луцьк. 

(067) 3612790

Різне

  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

  Обміняю. Два велосипеди б/в, на 
картоплю. (095) 6070442; (093) 
8924959  

  Склад-магазин побутової техніки з 
Європи, нової та б/в: холодильники, 
морозильні камери, електроплити, 
дрібна техніка, інструмент, товари для 
дому. (063) 2168636; (093) 8331843, 
www.evro-technika.com.ua, Луцьк, 
просп.Відродження, 49а

  Куплю дешеві меблі, холодильник, 
газову плиту, шифер б/в. (0332) 
760753; (095) 8369530

  Купуємо металобрухт, дорого. Ліц. се-
рія АЕ №271216 від 10.10.2013. (050) 
2893864; (067) 9144931

Поліси ОСЦПВ АВ/4909621, 
АВ/8986132, АС/3401101, 
АС/3529174, АС/3587475, 

АС/9661200 та стікери АВ/8052101, 
АВ/8052142, АВ/ 8052162, 
АВ/8052184, АВ/8052196, 

АВ/8052496-8052497, АВ/9301327, 
АВ/9447413, АВ/9447416, 
АВ/9447421, АВ/9447426, 

АВ/9447435, АЕ/334051-334053, 
АЕ/334069, АЕ 334081, АЕ /335197, 
АЕ 335207, АЕ /335229, АЕ/860691, 

АЕ /860704, АЕ/860726, АЕ/1057408, 
АЕ/1057777, АЕ/1057779, 
АЕ/1202662, АЕ/1733313, 

АС/3253418,АС/3480702  АТ СГ 
"ТАС"(приватне) вважати втрачени-

ми та недійсними.

Вважати недійсними втрачені полі-
си ОСЦПВ АВ/885739, АС/4175825, 

АС/4208634, АС/5116627, 
стікери АВ/885739, АС/4175825, 

АС/4208634, АС/5116627, договори 
МБ/0006032, НВ/0223045, що на-

лежать ПрАТ "СК"Провідна".

  Втрачені права водія на прізвище 
Іванової Н.В., прохання повернути за 
винагороду. (050) 9325926

ВФ ДП МВС України "Інформ-
Ресурси" оголошує конкурс на 

укладення договору про надання 
послуг із забезпечення організації 
перевезення транспортних засобів 

в м.Ковелі. Термін подання про-
позицій для участі в конкурсі 15 

(п'ятнадцять) днів з дня публікації 
оголошення. , 43001, м.Луцьк, вул.

Винниченка, 11. (0332) 248975

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) 200221; (095) 4091285; (098) 
5266032; (067) 6492168; (095) 1264199 

Можливий самовивіз. АЕ№271264 
28.10.2013р. МЕРТУ. (095) 5106889

Громадська організація "З'єднання 
борців за справедливість" шукає 
однодумців: цілеспрямованих і 

сміливих людей для об'єднання з 
метою захисту законних прав та 
інтересів малозахищених грома-
дян України у Волинській області. 
Також шукаємо однодумців, яка б 
представляли організацію у райо-

нах. Звертатись за (096) 2756141, 
(093) 8535676
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