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Нерухомість
Продам
 Однокімн.кв., малосімейку, 5/5-пов.
цегл. буд., вул.Щусєва, р-н ЗОШ №17,
ціна за домовленістю. (050) 7623874
 Продам. Однокімн.кв. новобудова,
вул.Травнева, поблизу Миколаївської
церкви, заг.пл. 39 кв.м, 6/9-пов., зручне
транспортне сполучення, автономне опалення, лічильники: вода, газ;
засклена лоджія, будинок цегляний,
утеплений, високі стелі, металеві вхідні
двері, стяжка, штукатурка, здача червень 2015р. Забудовник «Житлобуд-2».
(050) 6415645
 Продам. Двокімн.кв., 57 кв.м, просп.
Волі, 15, 2/5-пов. цегл. буд. (095)
4681619
 Будинок в с. Борохів Ківерцівського р-ну, 10 км від м. Луцька. Площа
100кв.м, 0,3 га землі, всі надвірні
споруди, газ, вода, телефон. Стан
відмінний, ремонту не потребує, недорого. (097)3270741, (050)0773763,
(063)1208910
 Недобудований будинок в центрі
м.Луцьк, район вулиці Коперника,
недобудовані надвірні споруди, 0,15га
землі. (067)8723327, (095)5427795,
(093)4455950
 Двокімн.кв., вул.Лесі Українки, 1/2пов. цегл. буд., 38 кв.м, вис. стелі 3.5м,
автономне опалення, ремонт. (0332)
712099; (067) 3321386
 Двокімн.кв., с.Підгайці, Луцького
р-ну, з євроремонтом та частково
вмебльовану. (050) 5147270, Віталій

Магазин
 26км від Луцька, будинок цегляний,
півтораповерховий, 13х11м, усі вигоди, котли на газ та тверде паливо, літня
кухня сарай, підвал, сад, город біля
хати, асфальтований доїзд. Можливий
обмін на квартиру. (097) 2290300;
(066) 6942533

 Візьму на роботу в офіс порядну, комунікабельну людину. (050) 5549419
 Потрібні: аніматор в дитячу кімнату
(кафе), адміністратори залу, офіціанти,
кухарі, бармени, помічники барменів.
піцмайстри, суші-майстри, кухарікондитери, прибиральниці-посудомийниці; водій з власним а/м. (099)
7522226; (099) 5055556; (095) 6551001

 Прилуцьке, земельну ділянку
0.10га, є фундамент 10.5х10.5м, льох,
світло, газ, вода, с.Прилуцьке. (099)
0528473, власник
 Продам. Великий Омеляник, вул.
Нагірна, 21, земельну ділянку 0.15га
для с/г робіт. (099) 1674534; (066)
7442208
 ПРОДАМ. ГАРАЖ В ЕЛІТНОМУ Р-НІ МІСТА ЛУЦЬКА (РАЙОН
«ПОРТ СІТІ», ВУЛ.ЛИПИНСЬКОГО,
О.ГОНЧАРА), ЦЕГЛА, ВИСОКИЙ, 23
КВ.М, ЯМА, СВІТЛО. (050) 7010097

Три в одному дачний будинок + баня
+ альтанка. Дачні будинки, котеджі,
магазини, супермаркети, зупинки,
ангари, автомийки, шиномонтаж,
гаражі, будвагончики, бані, металоконстр., альтанки та ін. Розбірні, різних форм. Доставка та встановлення
безкоштовно. (050) 1009091; (097)
9312504

 Візьму на підселення, (квартира
без комунальних зручностей) одну
працюючу дівчину або студентку, вул.
Коперніка. (050) 2532197
 Здам в оренду 5 гектарів землі,
перших 5 років орендну плату не беру,
знаходиться поблизу с.Сенкевечівка,
горохівського р-ну. (0332) 263671;
(095) 3705788
 Здаю квартири подобово, є мангал,
бесідка, автостоянка, звітні документи,
р-н Теремно. (050) 2350880
Здам в оренду приміщення під
офіс або магазин площею 100кв.м,
просп.Соборності, 9. Сигналізація,
ремонт. (050) 0846222
В оренду виробничо-складські
приміщення площею 100-600
кв.м. Бокси для ремонту автомобілів. Зручний доїзд, охорона, ціна
від 10грн/кв.м. (050) 3782022

 Трикімн.кв., вул.Ярощука, 81.3 кв.м,
4/4-пов. цегл. буд., автономне опалення. (0332) 712099; (067) 3321386

Послуги

 Луцьк, вул.Тарасова, половину
будинку, євроремонт, гараж, земельна
ділянка 0.05га, літня кухня. (050)
5524607; (096) 4425800
 Забороль, земельну ділянку під забудову 0.11га, біля ставка, є світло, газ.
(095) 3467898; (097) 5004056

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

Автомото
 Комбайни зернозбиральні:
«Вольво», «Клаас», «Джон Дір», MF та
інші; прес-підбирачі; картоплезбиральні комбайни, на замовлення з-за
кордону, доставка по Україні. (050)
1849978; (098) 7421737

Супутникове телебачення. Продаж,
гарантія, сервісне обслуговування.
КОНДИЦІОНЕРИ - продаж, монтаж.
(0332) 285556; (066) 1980828

 ПРОДАМ. ЦЕГЛУ БІЛУ, ЧЕРВОНУ,
ВІДСІВ, ПІСОК, КЕРАМЗИТ, ЩЕБІНЬ,
ЧОРНОЗЕМ, ТОРФОКРИХТА, ГРУНТ
НА ВИМОСТКУ, ДРОВА, ТОРФОБРИКЕТ. ДОСТАВКА ПО МІСТУ
БЕЗКОШТОВНА, ВИВІЗ БУДСМІТТЯ.
(066) 7100861; (063) 6151146

Ремонт пральних машин-автоматів: «Сіменс», «Бош», «Індезіт»,
«Арістон», «Кайзер», «Ханса»,
«Ардо», LG, «Самсунг», «Занусі»,
«Електролюкс», AEG та ін. на дому,
гарантія. Продаж запчастин.
(099) 0273489; (095) 3507374;
(068) 0747490

 ПРОДАМ. ЗАПЧАСТИНИ ДО ПРЕСПІДБИРАЧІВ ТА ІНШОЇ С/Г ТЕХНІКИ,
НОВІ ТА Б/В. (096) 6196407
 Зернозбиральний комбайн «Джон
Дір-935», свіжопригнаний з Німеччини,
в ідеальному візуально та технічному
стані, в комплекті ріпакова приставка,
подрібнювач соломи. (063) 2031784

 Зернозбиральний комбайн «MasseyFerguson-330», від першого власника,
ідеальний стан (як новий), подрібнювач соломи. (063) 2031784
Виготовляємо: дачні будинки,
каркасні бані, кіоски, павільйони,
контейнери, битовки, буд. вагончики, гаражі, блок-пости та ін. металоконструкції. Якісно, надійно, вчасно!!!
(095) 7699473; (098) 9071417
 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 «МеморіалГруп»

Будівництво
Бруківка вібропресована,
сертифікована - виготовлення та
багаторічний досвід професійного
вкладання з вібротрамбовкою та
«бобкатом». Низькі ціни, доставка. Цемент, щебінь, відсів. (099)
4937752; (093) 7165575

 МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ ТА ПРОФНАСТИЛ (ПОЛЬЩА, НІМЕЧЧИНА). ВОДОСТІЧНІ СИСТЕМИ, КОМПЛЕКТУЮЧІ
ДО ДАХУ. ЗАМІРИ ТА ДОСТАВКА.
(098) 7768836; (068) 7388692

 Робота! Персонал в офіс, на постійній основі, без вікових обмежень.
Можливий додатковий дохід. (095)
1894379
 Пропонуємо роботу в офісі з персоналом, без вікових обмежень та досвіду роботи, навчання безкоштовне,
деталі за телефоном. (096) 6572520
 ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ, З ДОСВІДОМ
РОБОТИ, Р-Н ВІДРОДЖЕННЯ.
(095) 4715531

 ПОТРІБЕН ПРАЦІВНИК В КАМЕНЕОБРОБНИЙ ЦЕХ, ВИМОГИ: ВМІННЯ
КОРИСТУВАТИСЯ БОЛГАРКОЮ,
БЕЗ ШКІДЛИВИХ ЗВИЧОК, З/П ЗА
ДОМОВЛЕНІСТЮ. (0332) 294360;
(050) 6951217

 Компанія запрошує до співпраці
активних, енергійних людей (робота в
декількох напрямках, в інформаційній
сфері). Гнучкий графік роботи, офіційне працевлаштування. (095) 0065023

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

 ПРОДАМ САДЖАНЦІ ПЛОДОВИХ ТА ДЕКОРАТИВНИХ РОСЛИН.
ЩЕПЛЕННЯ, ПОСАДКА ТА ФОРМУВАННЯ КРОНИ ПЛОДОВИХ ДЕРЕВ,
ДЕКОРАТИВНЕ ОФОРМЛЕННЯ
ПРИСАДИБНИХ ДІЛЯНОК. (0332)
716494, ПЕТРО ІВАНОВИЧ; (050)
1304794; (099) 2747734

Шпаклювання та монтаж гіпсокартону, з а доступну ціну. Якість
наша - спокій та оплата Ваші.
(099) 7401095, Сергій

Робота

 Продам. Брус дубовий, 14х14, 12х12,
10х10, довж.3.0 та 4.0м; шпали залізобетонні під фундаменти (огорожі);
металеві та азбестоцементні труби.
(0332) 757593; (067) 3329246

 Потрібен на роботу водій-вантажник. (050) 7075157; (050) 1065649

Свердловини, міні-башти, глибинні помпи «під ключ». Бочки пластмасові 200л; «куби» 1000л. Плівка
теплична 4-сезонна польського
виробництва, шир.6, 8, 12м. ((050)
6709075; (097) 4824071, Луцьк,
вул.Городецька, 17

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

Потрібні робітники на збір
помідорів, огірків, грибів, парники, теплиці, м’ясний, рибний
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

 КУПЛЮ РАДІОДЕТАЛІ, МОЖЛИВО
НА ПЛАТАХ, ОСЦИЛОГРАФ, ЧАСТОТОМІР, ГЕНЕРАТОР СИГНАЛІВ.
(050) 5424961
 Куплю. Макулатуру, плівку, пластмасу. Дорого. (095) 7719337

Можливий самовивіз. АЕ№271264
28.10.2013р. МЕРТУ. (095) 5106889
 Купуємо вторсировину (макулатура
від 2грн/кг, стрейч-плівка 6грн/кг,
плівка ВТ 8грн/кг) за високими цінами.
(0332) 285361; (063) 5993185; (095)
0377091

 ПОТРІБНІ НА РОБОТУ ШИНОМОНТАЖНИКИ ВАНТАЖНИХ А/М.
(050) 1849595; (067) 9297744

 Візьму на роботу продавця в продовольчий магазин. (050) 5424990

 Свердловини на воду, вода «під
ключ». Швидко та якісно. (096)
3918453

 Продам. Меблі б/в, недорого: стінка
«Зальбург», Німеччина, 4м; стінка для
школяра, 3м; пеленальний столик з
комодом; спальний гарнітур з кутовою
шафою, світлий; диван кутовий, Білорусь. (0332) 737309; (068) 0351629

 Робота для активних людей, без
вікових обмежень в інформаційній
сфері. Перспектива кар’єрного росту,
можливість отримання офіційного доходу та додаткового заробітку. (093)
8302468; (095) 8401444

 Мурую каміни, печі, барбекю, оздоблення. (050) 3378455; (096) 4750392

 Виконуємо всі види ремонтнобудівельних робіт: шпаклювання,
вкладання плитки, ламінату, послуги
електрика, сантехніка, фундаменти,
дахи, огорожі всіх видів, бетонні сходи,
утеплення фасадів та ін. внутрішні
роботи. (099) 3355066; (067) 2899960
Кована брама від 3000грн. Кузня
«Файна ковка». Каталог з цінами
на сайті www.fayna-kovka.prom.ua
(050) 2962314; (097) 6139185

 Робота в офісі, декілька напрямків
діяльності, можлива часткова зайнятість та отримання офіційного доходу.
(067) 3601314; (050) 9200495

 Робота. М’ясокомбінати (різні
спеціальності, з/п висока), овочебази,
обрізання дерев, парники, ферми, с/г
роботи, водії кат.С. Е, будівельники,
зварювальники, електрики та слюсарі,
наявність закордонного паспорту,
візова підтримка. (050) 7325315;
(096) 8708768

 Послуги електрика у квартирах,
будинках, на дачах: заміна старої ел/
проводки, заміна та встановлення
світильників, вимикачів, розеток та ін.
роботи. (050) 2454323; (096) 4869454
(066) 2436960

 РОБОТА ЗА КОРДОНОМ. РОБОЧІ
ЗАПРОШЕННЯ НІМЕЧЧИНА, АНГЛІЯ:
ДОГЛЯДАЛЬНИЦІ, БУДІВЕЛЬНИКИ; ПОЛЬЩА: ЗВАРЮВАЛЬНИКИ,
ВОДІЇ-ДАЛЕКОБІЙНИКИ, БУДІВЕЛЬНИКИ, ОПІКУНКИ, С/Г РОБОТИ. ЛІЦ.
АВ 585191, 10.07.12Р., МСПУ. ((0332)
723738 (ЛУЦЬК); (099) 6142874;
(097) 4453925, ЛУЦЬК, ВУЛ.КАФЕДРАЛЬНА, 25

 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

 Свердловини на воду. Обслуговування. Приямки, насоси, вода
«під ключ». Якість гарантую. (095)
5755705

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

Волинський аукціонний центр проводить повторний аукціон з продажу
майна, що належить територіальній громаді сільської ради в особі
Гораймівської сільської ради Маневицького району Волинської області:
Продавець — Гораймівська сільська рада Маневицького району Волинської
області, код ЄДРПОУ – 04334270.
лот І – житловий будинок загальною площею 93,1 кв.м.
Місцерозташування – вул. Героїв Майдану, 14, с. Гораймівка, Маневицького
району, Волинської області.
Загальна площа – 93,1 кв.м. (веранда – 29,3 кв.м.; кухня – 5,7 кв.м.; кімната – 22,0
кв.м.; коридор – 11,0 кв.м.; коридор – 3,7 кв.м.; кладова – 5,8 кв.м.; кладова – 5,8
кв.м.; кімната – 5,1 кв.м.), об’єм – 245,0 куб. м., рік побудови – 1968, кількість
поверхів – 1. Конструктивні елементи: фундамент – бетон, стіни – пластини
дерев’яні; перекриття – дерево; покрівля – сталь покрівельна; підлога – дошки
товщ.28м.м. Середньозважений фізичний знос – 55,0%.
Початкова ціна лоту – 17988,00 грн. без врахування ПДВ.
Площа земельної ділянки для обслуговування об’єкту – 0,25 га.
Кадастровий номер земельної ділянки – 0723681900:01:002:0097.
Питання землекористування вирішується покупцем після укладання договору
купівлі-продажу відповідно до вимог ст.91 Земельного кодексу України.
Грошові кошти в розмірі 1799,00 грн., що становить 10% від початкової ціни
об’єкта аукціону та плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. вносяться на:
р/р 26003203233 в ПАТ „Райффайзен Банк Аваль” у м.Києві, МФО 380805, код
21733635. Отримувач: ПАТ ДАК “НМАЦ“ – філія “Волинський аукціонний центр”.
Аукціон відбудеться через 20 днів після публікації інформації за адресою: м.Луцьк,
вул.Мельнична, 13. Кінцевий термін прийняття заяв та плата грошових внесків –
за три дні до початку аукціону. З питань подачі документів для участі в аукціоні,
розрахунків та для отримання іншої додаткової інформації звертатись у філію
“Волинський аукціонний центр” за вищевказаною адресою в робочі дні з 09.00.
год. до 16.00. год., тел. для довідок: (0332) 244-188. Ознайомитися з об’єктом
продажу можна в робочі дні з 09.00.год. до 18.00. год. за місцем його знаходження.

та інші бетонні вироби і бетонна
галантерея

200-650

 Потрібен продавець у продуктовий
магазин, робота по тижнях, м.Луцьк,
з/п 2000грн за місяць. (050) 6635653

 С/г роботи, м’ясокомбінати, овочебази. З/п висока, наявність закордонного паспорту, візова підтримка.
(066) 0321909; (093) 8317549

 ГБО. Встановлення газобалонного
обладнання на а/м та його ремонт.
(096) 0877321; (050) 3781081

 Луцьк, масив Маяк, вул.Дубнівська,
дачну ділянку 0.06га, є невеликий
цегляний будинок, світло, вода, сад.
(099) 6282420

 Луцьк, будинок р-н цукрового заводу, вул.О.Ольжича, 5 кімнат, кухня
дві веранди, усі комунікації крім води,
ділянка 0.06га, 5хв до зупинки, недорого, ціну зменшено. (095) 2091502,
власник

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

Комбайни зернозбиральні, картоплезбиральні, прес-підбирачі,
картоплекопачки, трактори, косарки
та інша техніка. (067) 3910253;
(066) 8701542

 Луцьк, поблизу цукрового заводу,
будинок 4 кімнати, 100 кв.м, земельна
ділянка 0.12га, є хлів, гараж, тимчасівка, газ, криниця. (050) 5703171

 Новосілки Горохівського р-ну,
будинок цегляний 9х11м, усі зручності,
ремонт, меблі, побутова техніка, є
газ, вода, водяне та пічне опалення,
колонка, надвірні цегляні споруди, вся
техніка для обробітку землі, ціна за
домовленістю. (095) 0018365; (099)
0412905; (098) 8404235

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

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

 Продам. Дискову борону БДТ-3 до
тракторів МТЗ, ЮМЗ; запчастини до
МТЗ: двигун Д-240 під стартер, корпус
моста, КПП, проміжки, радіатор та
ін; ступиці до причепа ПТС-4; причіп
2ТПС-4; культиватор КПС-4.2, стрільчатий. (099) 7359139

 Дачний масив Діброва, будинок
двоповерховий, цегляний, є газ, свердловина, каналізація, 3 фази, земельна
ділянка 0.06га. (095) 1450042

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

 ПРОДАМ. ВАГОНКУ (СОСНА,
ВІЛЬХА), БЛОК-ХАУС, ФАЛЬШ-БРУС,
ДОШКУ ДЛЯ ПІДЛОГИ. ЗАВЖДИ В
НАЯВНОСТІ. (095) 7699473; (098)
9071417

 Трикімн.кв., 1/5-пов. буд., Луцьк,
вул.8-го Березня, 54 кв.м. Можливий
обмін на однокімн.кв., з доплатою.
(0332) 783288; (099) 3248309

 Трикімн.кв., в центрі міста, вул.Вавілова, 66/39/8 кв.м, цегляний будинок,
домофон, бойлер, лічильники, балкон
металопластиковий, лоджія, металопластикові вікна. (095) 7476930;
(068) 5741432

 Офіційне працевлаштування в
офісі незалежно від віку, з можливістю
додаткового заробітку і кар’єрного
росту. (050) 9610108; (096) 2169214

 Продам. Цеглу червону, шифер,
дошки, крокви, балки, панелі ПКЖ,
все б/в, на постійній основі. (095)
8628799; (096) 9595194

Здам

 ТРИКІМН.КВ., 9/9-ПОВ. ЦЕГЛ.
БУД., 65 КВ.М, КИЇВСЬКИЙ МАЙДАН, ЧАСТКОВО ВМЕБЛЬОВАНУ.
АГЕНСТВАМ НЕ ТУРБУВАТИ. (050)
5819214, ВЛАСНИК

 Трикімн.кв., 45 кв.м, р-н авіазаводу,
євроремонт, будинку до 30-ти років,
автономне опалення, сарай з підвалом, кладова, місце під гараж, грядка,
терміново, недорого. (066) 6756710;
(095) 6721198

Прийом оголошень за телефоном (0332)

Фермер

 Продам. Кормовий буряк. (095)
0909967
 Продам. Свиню тушкою, вигодувана на натуральних кормах. (096)
9053752
 Мінеральні добрива, мікродобрива, засоби захисту рослин, насіння,
корм для тварин, с/г техніка. (095)
8966592; (067) 2406402
 Продам. Саджанці голландської
малини. Прищеплення та обрізання
фруктових дерев. (0332) 757593;
(067) 3329246
 Куплю. Зерно пшениці, ячменю,
вівса, кукурудзи, третикале. (067)
3320832

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
 Втрачений державний акт І-ВЛ
№019591 на землю, прохання повернути за винагороду. (095) 1626451
 Втрачений студентський квиток КВ
№09601341, виданий Київським національним університетом імені Тараса
Шевченка, від 01.09.2013р., на ім’я
Житинської Юлії Вікторівни, вважати
недійсним.
Ліквідатором ТОВ «Луцький
м’ясокомбінат №1» (код ЄДРПОУ
34396602, Волинська обл.,
м.Луцьк, вул.Лідавська, 2) проводиться конкурс із визначення
торгуючої організації, яка буде задіяна як організатор проведення
торгів (аукціону) з продажу майна
боржника у процедурі банкрутства. Пропозиції щодо порядку,
умов та строків проведення торгів
(аукціону), суми винагороди,
інформація щодо досвіду роботи
з проведення аукціонів, наявність
ліцензії на здійснення діяльності
тощо, приймаються за адресою:
43025, м.Луцьк, просп.Волі, 19/4
(електронна адреса jurposlugi@
ukr.net) протягом 7 днів з дня
публікації оголошення.
«Держінформ’юст» оголошує про
проведення електронних торгів
з продажу предмету іпотеки:
нежитлове приміщення складу,
заг. пл.1012.3 кв.м, за адресою:
Волинська обл., Ковельський р-н,
смт.Люблинець, вул.Заводська,
буд.Б. Дата торгів: 27.03.2015р. о
09:00 год. Дод. інформація: https://
torgi.minjust.gov.ua лот 50962.
Оздоровчий центр, заг.пл.175.0
кв.м, за адресою: Волинська обл.,
Ківерцівський р-н, с.Прилуцьке,
вул.Травнева, буд. 2. Дата торгів:
27.03.2015р. о 09:00год. Дод.
інформація: https://torgi.minjust.
gov.ua лот 50953.

КУПУЄМО
ДОРОГО
МАКУЛАТУРУ,
ПЛІВКУ,
ПЛАСТМАСУ
(066)6835262

Різне
 Продам. Меблі в зал, спальню, кухню; холодильник, телевізор, пральну
машину, все б/в. (066) 7037555
 Продам. Побутову техніку, ел/інструмент та м’які меблі з Німеччини, б/в та
нові: холодильники, пральні машини,
мікрохвильові печі, дивани, болгарки,
газові колонки та ін. (067) 3322259;
(050) 9683831
 Продам. Озоновий очисник води
овочів та фруктів. При очищені гинуть
мікроби та розпадаються хімічні сполуки. (068) 8556988

Прийом оголошень
за телефоном
(0332) 200-650

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

