
Нерухомість

Продам

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

120000грн.  (050) 8851110

  Однокімн.кв. вул.Шевченка, з до-
рогим євроремонт та меблями, 41.7 
кв.м, є тераса, без посередників.  
(093) 4174445; (067) 3324000

  Однокімн.кв. заг.пл. 36 кв.м, вул.
Гулака-Артемовського, 1, 4/5-пов. 
цегл. буд., хороший ремонт, ціна 
за домовленістю.  (066) 3542104; 
(066) 5582825

Однокімн.кв. вул.Шевченка, 
13-а, 33.1 кв.м + тераса 30 кв.м,  

4/12-пов. цегл. буд., євро-
ремонт, з меблями.  (067) 

3324000

  Трикімн.кв. 43.5 кв.м, р-н авіаза-
воду, євроремонт, будинку до 30-ти 
років, автономне опалення, сарай з 
підвалом, кладова, місце під гараж, 
грядка, 450000грн.  (066) 6756710

  Продам. Ківерці, будинок 8х9м, 
2 кімнати, кухня, газ, автономне 
опалення, септик, зроблено ремонт, 
літня кухня, сад, земельна ділянка 
0.06га. Терміново. Можливий обмін 
на житло у Луцьку.  (098) 7456970

  ТОРЧИН ЛУЦЬКОГО Р-НУ ПО-
ЛОВИНУ ПРИВАТИЗОВАНОГО 
БУДИНКУ (3 КІМНАТИ, КОРИДОР, 
КУХНЯ, ВЕРАНДА, КОМОРА) ЗАГ.
ПЛ.90.4 КВ.М, ЖИТЛОВА 54.8 
КВ.М). ЦЕНТРАЛЬНА ВУЛИЦЯ, Є 
ГАЗ, ТЕЛЕФОН, ЦІНА ЗА ДОМОВ-
ЛЕНІСТЮ.  (050) 2064648; (050) 
4387304

  Рованці, будинок незавершений (є 
матеріали на перекриття), земельна 
ділянка 0.12га. Недорого від власни-
ка.  (099) 7501607

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

  Острожець будинок цегляний, 
в центрі села, земельна ділянка 
0.12га, літня кухня, хлів, гараж, льох, 
газ, вода, 3 фази, телефон.  (096) 
2120341

  Продам. Боратин будинок, новий 
завершений, утеплений, 4-кімнат-
ний, 140 кв.м, металопластикові 
вікна, металочерепиця, електро-
опалення, камін-грубка, земельна 
ділянка 0.084га, огорожа, асфальто-
ваний доїзд, без посередників, 2км 
від Луцька.  (050) 3785562

  Голишів, 5 км від Луцька, земельну 
ділянку 0.22га, приватизовану, під 
будівництво та ведення господар-
ства, рівна, чорнозем, центр села, 
поруч газ, вода, світло, маршрутки 
щогодини, 265000грн.  (0332) 
261705, Сніжана; (099) 7244680 

  Продам. Магазин продукто-
вий 35кв.м, ремонт, виведено із 
житлового фонду, є вся документа-
ція, просп. Перемоги, 21.  (095) 
5233549; (093) 6387592

 ПРОДАМ. ГАРАЖ В ЕЛІТНОМУ 
Р-НІ МІСТА ЛУЦЬКА (РАЙОН 
"ПОРТ СІТІ", ВУЛ.ЛИПИНСЬКОГО, 
О.ГОНЧАРА), ЦЕГЛА, ВИСОКИЙ, 
23 КВ.М, ЯМА, СВІТЛО.  (050) 
7010097

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

Продам. Гаражі в кооп."Центр", 
під буси та легкові а/м, є великі 

бокси під складські приміщення 
або майстерню. Можлива орен-

да. Дзвоніть домовимося!  
(068) 6348048; (066) 3961884

  Продам. Гараж металевий в 
кооп."Автомобіліст-3", вул.Карпенка-
Карого, поблизу ринку "Завокзаль-
ний", підвал на весь гараж, можли-
вість добудови з розширенням.  
(050) 3131874; (095) 5228182

Здам

  Здам. Кімнату для двох працю-
ючих дівчат та окрема кімната для 
однієї дівчини, р-н рику "Завокзаль-
ний", біля Слона.  (063) 3943505; 
(095) 3512678

  Здам кімнату в квартирі для дівчи-
ни без господаря.  (099) 6171047 

  Візьму на квартиру двох пра-
цюючих людей, вул.Ковельська, 
хороший доїзд.  (066) 3551770

  Здам. Луцьк однокімн.кв. та дво-
кімн.кв., р-н 33-го кварталу, подобо-
во.   (050) 9401666; (095) 7420603; 
(097) 3181145

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

  ЗДАМ БУДИНОК С.ЛИПИНИ, 
ВМЕБЛЬОВАНИЙ, ПОБУТОВА 
ТЕХНІКА, 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

Послуги

  Пропонуємо прослухати інформа-
цію на теми:"Обстеження організму", 
"Програма схуднення",  "консультації 
психолога, масаж".  (099) 4728553 ; 
(098) 2784671

Пошиття, ремонт реставрація, 
фарбування виробів з нату-

ральної шкіри, хутра, дублянок, 
легкого жіночого та чоловічого 

одягу. Великий вибір італій-
ської шкіри, хутра, шкірок на 
дублянки.  (0332) 207207; 

(050) 4381024

Ремонт пральних машин-авто-
матів: "Сіменс", "Бош", "Індезіт", 

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

"Електролюкс", AEG та ін. на 
дому, гарантія. Продаж за-

пчастин.  (099) 0273489; (095) 
3507374

Усунення засмічень, видалення 
жиру, бруду та нальоту. Гарантія 

якості.  (050) 7360805; (096) 
4996132

  Пам'ятники! Виготовлення, 
встановлення, оформлення. З 
мармурової крихти та натурального 
каменю. Доставка безкоштовна.  
(095) 1285106; (098) 5022024; (099) 
2620282

Супутникове телебачення. Про-
даж, гарантія, сервісне обслу-

говування. Послуги електрика. 
Продаж, монтаж кондиціонерів.  

(0332) 285556; (066) 1980828

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

Виготовляємо: дачні будинки, 
каркасні бані, кіоски, павільйони, 
контейнери, битовки, буд. вагон-

чики гаражі, блок-пости, гаражі та 
ін. металоконструкції. Якісно, на-
дійно, вчасно!!!  (095) 7699473; 

(098) 9071417

Автомото

  Продам. ВАЗ-2101 1979р., оливко-
вий, потребує зварювальних робіт, 
капремонт двигуна, 5-ст.КПП ВАЗ, 
є прередні, задні крила, пороги, 
передній фартух, 10000грн.  (050) 
3025882

  Продам. Мазда-Е2000 мікроавто-
бус, кат.В, вантажопасажирський, 
потебує фарбувальних робіт, 2.0л, 
бензин, 18000грн.  (050) 3025882

  Продам. МАЗ-5549 самоскид 
можна на запчастини, недорого. 
Можливий обмін. на легковий а/м 
розгляну варіанти. Продам ЗІЛ-130 
самоскид, дизель на запчастини, 
ЗІЛ-131 дизель, кунг.  (050) 
7072204; (096) 1686911

  Продам. Двигуни ЯМЗ-238, 236, 
240 та запчастини до них; ремонт 
двигунів.  (095) 5233549; (093) 
6387592

  Продам. Запчастини до а/м 
Фольксваген-Пассат, 1999р.: двигун 
2.5л, дизель, КПП-автомат, шкіряний 
салон-седан, інші запчастини.  
(067) 3612522; (097) 6138242

  Куплю. УАЗ або Ниву. Розгляну 
усі варіанти.  (050) 7072204; (096) 
1686911

  Продам. Опель-Омега 1988р. 2.0л. 
інжектор, червоний металік, тита-
нові диски, магнітола. Терміново.  
(097) 8309476; (066) 1206630

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. Комбайни зернозбираль-
ні: "Вольво", "Клаас", "Джон Дір", MF 
та інші; прес-підбирачі; картоплез-
биральні комбайни, на замовлення 
з-за кордону.  (050) 1849978; (098) 
7421737

  Продам. Джон Дір-430 комбайн 
зернозбиральний, свіжопригнаний 
з Німеччини, жатка 2.7м.  (063) 
2031784

  Продам. Зернозбиральний ком-
байн Клас МЕРКАТОР, свіжопригна-
ний з Німеччини, двигун Мерседес, 
ширина захвату жатки 2.7м.  (063) 
2031784

  Продам. Комбайн зернозбираль-
ний Клас Домінатор 38, свіжоприг-
наний з Німеччини, в ідеальному 
стані (як новий).  (063) 2031784

  Продам. Клас Консул комбайн 
зернозбиральний, свіжопригнаний 
з Німеччини, від першого власника, 
в ідеальному стані.  (063) 2031784

Будівництво

 ПРОДАМ. БЛОК-ХАУС ВАГОН-
КА, ФАЛЬШ-БРУС, ДОШКА ДЛЯ 
ПІДЛОГИ. ЗАВЖДИ В НАЯВНОСТІ. 
 (095) 7699473; (098) 9071417

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

камінь", цеглу "рваний камінь", 
3.5грн/шт., бруківку, залізо-

бетонні огорожі, бетонні кана-
лізаційні люки, сходи та інші 

бетонні вироби. Висока якість, 
доставка. Робочі дні понеділок-

п'ятниця, 8.00-16.00. Вихідні 
субота-неділя.  (0332) 290078; 

(050) 3780078; (098) 0800078

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

Кована брама від 3000грн. Кузня 
"Файна ковка". Каталог з цінами на 
сайті www.fayna-kovka.prom.ua  

(050) 2962314; (097) 6139185

Французькі натяжні СТЕЛІ від 
економних до розкішних, екс-

клюзивна комбінація кольорів, 
якісний фотодрук, встанов-

лення будь-яких світильників, 
стельових карнизів та поклейка 

плінтусів. Стелями можна пи-
шатися!   (0332) 269182; (066) 

5922882; (097) 6808868

  Продам. Пісок, щебінь цеглу, чор-
нозем, грунт для вимощування, гній, 
жом, вивіз сміття.  (099) 3255776

  Продам. Пісок дрова рубані, ще-
бінь, відсів, бій будівельних відходів, 
з доставкою.  (050) 3381564; (098) 
7585943

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

  Послуги "бобкетом" розгортаємо 
щебінь, навантажуємо землю, роз-
вантажуємо цеглу, піноблоки, бру-
ківку. Земельні роботи гусеничним 
та колісним "бобкетом". Послуги ева-
куатором, буром.  (050) 8483994

 ПРОДАМ. БЛОКИ З РАКУШ-
НЯКУ. ВИСОКОЇ ЯКОСТІ. МІЦНІ, 
РІВНІ, ВІДБІРНІ. ДОСТАВКА.  
(068) 1659117; (093) 2650115

 ПРОДАМ. МЕТАЛОЧЕРЕПИ-
ЦЮ ПРОФНАСТИЛ, "RUUKKI 
FINNERA", "SYPER KATEPAL", 
ПОВНА КОМПЛЕКТАЦІЯ ДАХУ. 
ЗАМІРИ ТА ДОСТАВКА.   (096) 
9035429; (099) 6274707

  Продам. Відсів, щебінь пісок, це-
глу червону, білу; дрова, торфобри-
кет, торфокрихту, чорнозем, жом, 
землю на вимощування. Вивіз буді-
вельного сміття.  (099) 7282934 

Продам. Цеглу білу та червону, 
щебінь, відсів, пісок, чорнозем, 

гній, земля на вимостку, тор-
фокрихту, дрова, торфобрикет; 
вивіз будівельного сміття. До-

ставка по місту безкоштовно.  
(050) 5694813; (096) 5045231 

  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. Пісок дрібний та круп-
ний, 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, бу-
товий камінь, відсів, глину, цемент, 
чорнозем, торфокрихту, торфо-
брикет, дрова, гній, жом, землю на 
вимостку; вивіз будівельного сміття. 
 (050) 6097986; (098) 9125884

Бруківка вібропресована, сер-
тифікована - виготовлення та 

багаторічний досвід професій-
ного вкладання з вібротрам-
бовкою та "бобкатом". Низькі 

ціни, доставка. Цемент, щебінь, 
відсів.  (099) 4937752; (093) 

7165575

 ЦЕГЛА ЧЕРВОНА ТА БІЛА, ПІ-
СОК, ЩЕБІНЬ, ВІДСІВ, КЕРАМЗИТ, 
ТОРФОБРИКЕТ, ДРОВА, ТОР-
ФОКРИХТА, ЧОРНОЗЕМ, СИРИЙ 
ЖОМ, ГРУНТ НА ВИМОСТКУ. 
ВИВІЗ БУДІВЕЛЬНОГО СМІТТЯ.  
(095) 5355663; (097) 7516430

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

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

  Продам. Щебінь різних фракцій, 
відсів, пісок, цеглу червону, білу; 
чорнозем, торф, жом, земля на ви-
мостку. Можлива доставка. Послуги 
самоскидами, 8, 15, 30т.  (050) 
5299520

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

Ремонтні роботи: шпаклівка, 
штукатурка, гіпсокартон, 

плитка, ламінат, шпалери та 
ін. Досвід роботи, різний об'єм 

і складність робіт; ремонт 
"під ключ".  (095) 7293777, 

Олександр

  ЗОВНІШНІ ТА ВНУТРІШНІ 
РОБОТИ, ПОКРІВЕЛЬНІ, БЕТОННІ, 
КЛАДКА, УТЕПЛЕННЯ ФАСАДІВ, 
СТЯЖКА, ПЛИТКА, САНТЕХНІКА, 
ЕЛЕКТРИКА, ГІПСОКАРТОН ТА ІН. 
ДОСТАВКА МАТЕРІАЛІВ, ВСТА-
НОВЛЕННЯ ДВЕРЕЙ, ЗАМКІВ, 
ЗАВІСІВ.  (098) 3995421 

  Лицювання плиткою. Якість, 
гарантія, великий досвід роботи за 
кордоном.  (050) 9153347

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

Якісний ремонт житловий 
приміщень: шпаклювання, фар-
бування стін та стелі; вкладання 
плитки, підлоги, ламінату, ціни 

помірні.  (050) 6683238

Робота

Потрібні робітники на збір 
помідорів, огірків, грибів, пар-
ники, теплиці, м'ясний, рибний 
цех, ферми, будівельники, с/г 

робітники, догляд за садом, з/п 
висока, житло, харчування, ві-

зова підтримка надається, наяв-
ність закорд. паспорту.  (066) 
7466549; (096) 4932837, Ольга

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

Охоронна фірма ТзОВ "КОН-
ЛЕКС", візьме на роботу охорон-
ників та охоронниць. Бажано з 
досвідом роботи, відповідаль-

ність.   (0332) 787966; (067) 
3618852

  Робота для студентів в офісі.  
(066) 1959121

  Потрібен офіс-менеджер, з/п 
висока, можна без досвіду роботи, 
співбесіда.  (066) 1959121

  ЗБІР яблук обрізання дерев, 
парники, ферми, м'ясокомбінати 
(різні спеціальності, з/п висока), 
овочебази, с/г роботи,  польові 
роботи, будівельники, зварювальни-
ки, електрики та слюсарі, наявність 
закордонного паспорту, візова 
підтримка.   (050) 7325315; (096) 
8708768

  РОБОТА ЗА КОРДОНОМ. РОБО-
ЧІ ЗАПРОШЕННЯ НІМЕЧЧИНА: 
ДОГЛЯДАЛЬНИЦІ, БУДІВЕЛЬ-
НИКИ; ПОЛЬЩА: ЗВАРЮВАЛЬ-
НИКИ, ВОДІЇ-ДАЛЕКОБІЙНИКИ, 
БУДІВЕЛЬНИКИ, ОПІКУНКИ, 
С/Г РОБОТИ. ЛІЦ.АВ 585191, 
10.07.12Р., МСПУ. ( (0332) 723738 
(ЛУЦЬК); (099) 3469381, ЛУЦЬК, 
ВУЛ.КАФЕДРАЛЬНА, 25

  Візьму на роботу водія-далекобій-
ника, кат. E.  (050) 2764534; (067) 
3615154

  Потрібні на роботу: продавець, 
помічник кухаря, офіціант, охоро-
нець. Доїзд додому, харчування. 
Мінімальна заплата 3000грн.  
(097) 8580666; (066) 1936066

 Фірма візьме на роботу: директо-
ра, диспетчера-логіста та водія кат.Е, 
наявність закордонного паспорту 
обов'язкова.  (0332) 724009; (093) 
7954805; (050) 5047007

  Візьму на роботу в офіс порядну, 
комунікабельну людину.  (050) 
5549419

  ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ 
У САЛОН КРАСИ МАЙСТРА 
МАНІКЮРУ ТА ПЕДИКЮРУ (НА 
ВИГІДНИХ УМОВАХ) І ПЕРУКАРЯ. 
 (050) 9208000

  Потрібні: аніматор в дитячу кімна-
ту (кафе), адміністратори залу, офі-
ціанти, кухарі, бармени, помічники 
барменів. піцмайстри, суші-майстри, 
кухарі-кондитери, прибиральниці-
посудомийниці; водій з власним 
а/м.  (099) 7522226; (099) 5055556; 
(095) 6551001; (066) 1244446

  Надомна робота 2500грн/місяць. 
Подробиці поштою. Вкласти два 
конверти на адресу: а/с 2075, МП 
"Новація" Маріуполь, 87502.  (097) 
2483324

 ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ НА 
РИНОК "ЗАВОКЗАЛЬНИЙ", З/П 
ВИСОКА.  (095) 8926383

  Потрібні на роботу в продуктові 
магазини продавець, бухгалтер. 
Вимоги: досвід роботи знання про-
грами 1С.  (050) 8608406

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

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

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

  ВІЗЬМУ НА РОБОТУ ЛЮДЕЙ З 
АКТОРСЬКИМИ ЗДІБНОСТЯМИ, 
ДЛЯ ГАСТРОЛЕЙ ПО УКРАЇНІ, 
З/П 3200-3700ГРН + ВІДРЯДНІ ТА 
ПРОЖИВАННЯ.   (050) 6524253

  ВІЗЬМУ НА РОБОТУ ПРЕДСТАВ-
НИКА НА ТЕЛЕФОН ДЛЯ РОБОТИ 
З КЛІЄНТАМИ, З/П ВІД 2600 ДО 
3100ГРН.   (097) 6421622; (099) 
4806347

  На роботу в кав'ярню потріб-
ні баристи. Досвід роботи не 
обов'язковий.  (050) 3384826

  ЗАПРОШУЮТЬСЯ ДО СПІВПРА-
ЦІ АКТИВНІ ЛЮДИ. ДОДАТКОВИЙ 
ДОХІД ДЛЯ МЕДПРАЦІВНИКІВ 
(ГРАФІК ВІЛЬНИЙ, БЕЗ ВІДРИ-
ВУ ВІД РОБОТИ). ДОДАТКОВА 

ІНФОРМАЦІЯ ЗА НОМЕРАМИ. 
 (050) 4959436; (067) 3344137; 
(063) 1295611

  В СТОЛЯРНИЙ ЦЕХ ПОТРІБЕН 
ПРАЦІВНИК, З/П ЗА ДОМОВЛЕ-
НІСТЮ.  (066) 6815059; (063) 
8619064

  Робота в офісі декілька напрям-
ків діяльності, можлива часткова 
зайнятість та отримання офіційного 
доходу.  (067) 3601314

Фермер

Продам. Мальок коропа, 
м.Луцьк.  (067) 3612790

  Продам. Саджанці голландської 
малини, сортові, можлива гуртова 
партія.  (0332) 757593; (067) 
3329246

 ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 
"АННАСТАСІЯ" (ТРОСТЯНЕЦЬ). 
ПРОПОНУЄ СОРТОВІ САДЖАНЦІ: 
СМОРОДИНИ, ЯБЛУНІ, ГРУШІ, 
МАЛИНИ, АГРУСУ, ПОРИЧКИ, 
ПОЛУНИЦІ, ВИНОГРАДУ, ЛОХИ-
НИ, КЛЮКВИ. ДОСТАВКА. МЕД 
НАТУРАЛЬНИЙ.  (063) 2276552; 
(095) 8971026

  Продам. Мотокультиватор АЛ-КО, 
4.5к.с; дачний контейнер без місця, 
 (0332) 248477; (099) 2445497

  Куплю картоплю.   (095) 
1230089; (098) 0404542

Різне

Котли твердопаливні фірми 
"Rakoczy" виробництво Польща, 

ціни помірні.  (066) 3542104; 
(093) 4457097

  Продам. Меблі в зал спальню, 
кухню; холодильник, телевізор, 
пральну машину, все б/в.  (066) 
7037555

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

  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

  Купуємо металобрухт дорого. Ліц. 
серія АЕ №271216 від 10.10.2013.  
(050) 2893864; (067) 9144931

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

Купуємо дорого брухт чорних 
металів. Можливий самовивіз 
та демонтаж. Будь-яка форма 
оплати. Ліц. АВ №611361 від 
17.10.2012р. МЕРТУ. ( (068) 

6877712; (066) 2551771, Луцьк, 
вул.Ранкова, 1, (р-н цукрового 

заводу)

Куплю. Макулатуру плівку, 
пластмасу. Дорого.  (095) 

7719337

Відомості.інфо

№42 (734) 

30 жовтня - 5 листопада 2014 року

http://www.vidomosti.info/ Магазин10 Прийом оголошень за телефоном (0332) 200-650

Прийом оголошень 
за телефоном 
(0332) 200-650

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


