
Нерухомість

Продам

  Однокімн.кв., м.Ківерці, вул.Заліз-
нична, заг.пл.21 кв.м. (050) 8851110

  Однокімн.кв., р-н Київського майда-
ну, 2/2-пов. цегл. буд., 35/18/10.1 кв.м, 
автономне опалення, в дворі цегляний 
гараж, ділянка для городу, є підвал. 
(050) 4380485; (063) 8014360

  Продам. Однокімн.кв. новобудова,  
вул.Травнева, поблизу Миколаївської 
церкви, заг.пл. 39 кв.м, 2/9-пов., зручне 
транспортне сполучення, автоном-
не опалення, лічильники: вода, газ; 
засклена лоджія, будинок цегляний, 
утеплений, високі стелі, металеві вхідні 
двері, стяжка, штукатурка, здача чер-
вень 2015р. Забудовник «Житлобуд-2». 
(050) 6415645

  28км від Луцька по рівненській трасі, 
будинок цегляний, у хорошому стані, 
надвірні споруди, газ, вода, земельна 
ділянка 0.60га, садок, асфальтований 
доїзд. (050) 5913678; (050) 9693688

Боратин, будинок 298 кв.м, неза-
вершене будівництво, земельна 
ділянка 0.25га. (096) 6359139; 

(098) 8905532

  Продам. Або обміняю Боратин, 
земельну ділянку 0.24га, 0.12га, при-
ватизовану, під житлову забудову, 
зручний доїзд, комунікації, є сусіди. 
(099) 7777718, Власник

  Городок, 5км від с.Забороль, земель-
ну ділянку 0.20га під забудову та 0.24 
с/г призначення, все приватизовано, 
від власника, торг. Можливий обмін 
на а/м, розгляну ін. варіанти. (095) 
5785390

  Продам. Будинок, в районі вул.Львів-
ської, одноповерховий, 4 кімнати, 
кухня, санвузол, сарай, два гаражі, зе-
мельна ділянка 0.06га. Ціна договірна. 
(066) 8326503, Валентина

  Продам. Або здам, Липини, будинок 
новобудову, 135 кв.м, вмебльований, 
земельна ділянка 0.12га, завершений, 
всі комунікації, гараж, підвал, огорожа, 
бруківка, сигналізація, камін, кондиці-
онер. (050) 2111457

  Липини, будинок, новобудова, 120 
кв.м, накриття «Катепал», земельна ді-
лянка 0.08га, є сарай, гараж, накриття 
для 4-х а/м, мансарда 30 кв.м, бруківка, 
огорожа, асфальт, усі комунікації. 
(050) 2111457

  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; (098) 
8404235

  Ківерці, будинок, шлаково-цегля-
ний, 85 кв.м, 4 кімнати, кухня, ванна, 
є газ, вода, земельна ділянка 0.06га, 
цегляний сарай, літня кухня. Власник. 
(095) 2487253; (096) 2464895 

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

Здам

  Здаю квартири подобово, є мангал, 
бесідка, автостоянка, звітні документи, 
р-н Теремно. (050) 2350880

  Візьму на квартиру двох дівчат 
вул.Клима Савури 4/4-пов. буд., , по-
близу ЗОШ №5. (0332) 234392, Алла 
Василівна

  Здам. Двокімн.кв., з меблями, після 
євроремонту, 3-й поверх, ліфт, р-н ЛПЗ 
(кінцева зупинка тролейбуса). (095) 
7774150

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

  Здам. Двокімн.кв., новобудова, вул.
Набережна 2, євроремонт, автономне 
опалення, меблі, побутова техніка. 
(050) 5441989

  Здам. Двокімн.кв., Луцьк, вул.Арцеу-
лова, є все, дорого. (050) 2111457

Здам в оренду приміщення під 
офіс або магазин площею 100кв.м, 
просп.Соборності, 9. Сигналізація, 

ремонт. (050) 0846222

  Здам. В оренду гараж, вул.Мамсуро-
ва, район ЛПЗ. (099) 0771760

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

кв.м, вихід на центральну вулицю, 
Інтернет, сигналізація, пожежна 
охорона, автостоянка, новий ре-

монт. Крім продуктового магазину 
та секонд-хенду. (050) 6415645

  Здам. В оренду приміщення під 
склад м.Луцьк, 40, 50 та 80 кв.м. (099) 
2686484

  Здам. Напівпідвальне приміщення 
поблизу ТЦ «Слон», нове, з ремонтом, 
120 кв.м, витяжка, автономне опален-
ня, сигналізація, 2 санвузли, можна під 
медицину, 90грн/кв.м, торг. (097) 
1611965 

Послуги

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

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

  Послуги весільного кортежу «Мі-
цубісі-Паджеро», вагон, білий колір, 
шкіряний салон, великий люк. (050) 
8483994

  Вантажні перевезення по місту, 
області, Україні: фури, рефи, ізо-
терми, евакуатор, зерновози, 
кран-маніпулятор. Домашні, дачні, 
складські, офісні переїзди. (050) 
6430345; (096) 3469651

Ремонт пральних машин-авто-
матів: «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

  Скошування трави, бур’янів, різної 
величини, обприскування гербіцидом 
від зілля (хімія замовника). Порізка 
дров. Ел/зварювання металоконструк-
цій (хвіртки, драбини та ін.) (066) 
1468931; (096) 8754749

Усунення засмічень, видалення 
жиру, бруду та нальоту. Гарантія 

якості. (050) 7360805; (096) 
4996132

  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»

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

М’які та корпусні меблі на за-
мовлення: дивани, куточки, кухні, 
шафи купе, вітальні, дитячі, офісні 
меблі. Розробляємо декілька про-
ектів на Ваш вибір. Замір, монтаж 
та доставка безкоштовно. (097) 

1661081; (099) 0914626

Виготовляємо: дачні будинки, 
каркасні бані, кіоски, павільйони, 

контейнери, битовки, буд. вагончи-
ки, гаражі, блок-пости та ін. метало-

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

Автомото

Продам авто ВАЗ 2115, 2006 р.в., 
об’єм двигуна 1,5 л.,пробіг 40 тис.км. 
Легкосплавні диски, тоновані вікна, 

антикорозійна обробка кузова.
Гаражне зберігання. Ідеальний стан. 

(099)781-48-85

  Продам. ВАЗ-21013 1984р., бежевий, 
у хорошому стані, 1 власник, гаражне 
зберігання. (0332) 260264; (050) 
7351369

  Обміняю ВАЗ-21013 1987р., на 
корову або коня. (095) 7417798; 
(050) 5872723

  Продам. Форд-Транзит, 1991р, 
2.5дизель, 5ст-КПП, пасажир, білий, 
в хорошому стані, на ходу. (066) 
8384796, Сергій

  Продам. Косарку тракторну, навісну, 
сегментну, шир. захвату 2м. (096) 
6142117

Комбайни зернозбиральні, карто-
плезбиральні, прес-підбирачі, 

картоплекопачки, трактори, косарки 
та інша техніка. (067) 3910253; 

(066) 8701542 

  Ремонт ходової, розвал сходжен-
ня. Зварювальні роботи. Форма 
оплати будь-яка. (099) 7541615; (067) 
7473739

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

Трактори Т-25, комбайни, сівалки, 
прес-підбирачі, саджалки, куль-

тиватори та ін. техніку, нову та б/в 
з Польщі. (067) 1253737 ; (099) 

0834091

  Продам. ВАЗ-2115 2001р., зелений 
колір, 84000грн. (066) 3146142, 
Андрій  

Будівництво

Продам. Бутовий камінь, пісок, 
щебінь, відсів, цеглу червону, білу, 
цемент, гній; дрова, торфобрикет, 
торфокрихту, чорнозем, землю на 
вимощування. Вивіз будівельного 

сміття. (066) 8465604; (068) 
7999678

  Продам. Брус дубовий, 14х14, 12х12, 
10х10, довж. 2, 3 та 4м; шпали залізо-
бетонні під фундаменти (огорожі); 
металеві та азбестоцементні труби. 
(0332) 757593; (067) 3329246

  Здам. В оренду будівельне ришту-
вання. (098) 9871424; (098) 9871425

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

Свердловини, міні-башти, глибин-
ні помпи «під ключ». Бочки пласт-
масові 220л; «куби» 1000л. Плівка 

теплична 4-сезонна польського 
виробництва, шир.6, 8, 12м. 
(050) 6709075; (097) 4824071

Продам. Вагонку, дошку для під-
логи, фальш-брус, блок-хаус, мон-

тажну рейку. Доставка. (066) 
1922029; (067) 2740222

  Продам. Пісок, щебінь, цеглу, бій 
цегли, бутовий камінь, відсів, глину, 
цемент, чорнозем, торфокрихту, 
торфобрикет, дрова, гній, землю на 
вимостку. Доставка в мішках. Вивіз 
будівельного сміття. (050) 6097986; 
(098) 9125884

 ПІДПРИЄМСТВО ПРОДАЄ ТА 
ЗДІЙСНЮЄ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПІСКУ, 
ЩЕБНЮ ТА ВІДСІВУ, ВАНТАЖНИ-
МИ АВТОМОБІЛЯМИ В/П 30ТОН. 
(0332) 797578; (067) 3615920

БЛОКИ БУДІВЕЛЬНІ (стінові, для 
огорожі, перестінні, «рваний 

камінь»), цеглу «рваний камінь», 
бруківку, залізобетонні огорожі, 

бетонні каналізаційні люки, сходи 
та інші бетонні вироби. Постій-

но куплю піддони, 80х120см. 
(0332) 290078 (Луцьк); (050) 

3780078; (098) 0800078

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

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

  Продам. Вапно, пісок, щебінь різних 
фракцій, цеглу червону, білу, відсів, 
чорнозем, глину,  землю на вимостку, 
торфокрихту, з доставкою, дрова, гній. 
Вивіз будівельного сміття, м.Луцьк. 
(050) 5396261

  Свердловини на воду, насоси, об-
слуговування. (067) 3326421; (050) 
2742458

 ПРОДАМ. КАМІНЬ ПРИРОДНИЙ: 
РІЧКОВИЙ, ПІЩАНИК, АНДЕЗІТ, 
КВАРЦИТ, ПЛИТКУ, СОЛОМКУ, ГАЛЬ-
КУ, ФОРМАК, КРИХТУ, ВАЛУНИ, 
ШАШКУ, БУТ, МОРСЬКУ ГАЛЬКУ; 
ЛАКИ ТА ПРОПІТКИ ДЛЯ КАМЕНЮ, 
ВНУТРІШНІХ ТА ЗОВНІШНІХ РОБІТ. 
(067) 7531556; (095) 8414490

  Продам. Пісок, щебінь, відсів, камінь 
різних фракцій, цеглу білу та червону, 
дрова, гній, чорнозем, торф, землю на 
вимостку. Вивіз будівельного сміття. 
(050) 8063379; (096) 1963561

  Продам. Відсів, щебінь, бутовий 
камінь, пісок, цемент, цеглу червону, 
білу; дрова, торфобрикет, торфо-
крихту, чорнозем, жом, землю на ви-
мощування. Вивіз будівельного сміття. 
(099) 7282934 

  Продам. Дошку для підлоги, вагонку 
(сосна, вільха, липа), плінтус, налич-
ник, блок-хаус; бесідки, столи, лавки, 
пиломатеріал обрізний, необрізний та 
ін. (050) 3785150

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

  Продам. Щебінь різних фракцій, від-
сів, пісок, цеглу, чорнозем. Можлива 
доставка, послуги самоскидом. (050) 
5299520; (096) 4296975

  Продам. Дошку для підлоги, вагонку 
(сосна, вільха, липа), плінтус, налич-
ник, блок-хаус; бесідки, столи, лавки, 
пиломатеріал обрізний, необрізний та 
ін. (050) 3785150

Стандартні 20х20х40 та «рваний 
камінь» 20х10х40, доставка. (067) 

3320755; (050) 0592394; (067) 
3320830

  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

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

  Продам. Метал б/в: кутник, швелер, 
трубу, лист, балки, трос, профіль, кру-
ги, редуктори, диски, двигуни, куль-
тиватори, плуги, борони та ін. (096) 
0141211; (066) 7813611; (093) 8367902, 
Максим., Луцьк, вул.Індустріальна, 2-б, 
понеділок-субота, 9.00-18.00

Продам. Цеглу червону, нову з 
доставкою, помірні ціни, можливе 

вивантаження. (066) 9615533; 
(068) 8707545

  Куплю. Вагончик, в-ва Луцького 
автозаводу або кунг. (0332) 757593; 
(067) 3329246

  Продам. Металочерепицю, профнас-
тил, «Ruukki Finnera», «Syper Katepal», 
повна комплектація даху. Заміри та 
доставка. (096) 7458757

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

  Продам. Камінь бутовий, цеглу, ще-
бінь різних фракцій, відсів, пісок, торф, 
чорнозем, землю на вимощування. 
(096) 4296975; (050) 5299520

 МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ ТА ПРОФНАС-
ТИЛ (ПОЛЬЩА, НІМЕЧЧИНА). ВОДО-
СТІЧНІ СИСТЕМИ, КОМПЛЕКТУЮЧІ 
ДО ДАХУ. ЗАМІРИ ТА ДОСТАВКА. 
(098) 7768836; (068) 7388692

  Продам. Цеглу М-75, з доставкою 
та вивантаженням маніпулятором. 
(095) 5880602; (097) 6304255

Бруківка вібропресована, 
сертифікована - виготовлення та 

багаторічний досвід професійного 
вкладання з вібротрамбовкою та 
«бобкатом». Низькі ціни, достав-

ка. Цемент, щебінь, відсів. (099) 
4937752; (093) 7165575

  Продам. Металочерепицю, ме-
талопрофіль, від виробника, повна 
комплектація даху, низькі ціни. Заміри, 
кошторис, доставка безкоштовна. 
(050) 7015157; (068) 0274679

  Заміна труб, лічильників, монтаж 
опалення, котлів, колонок, тепла 
підлога, водопровід, якість. Ліц.АА 
№068300, ВОДА. (0332) 231510; (050) 
9071397

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

Послуги бобкетом: земельні 
роботи, планування території, 

розвантаження піддонів наван-
тажування сипучих матеріалів 

(095) 1155068

 Мурую каміни, печі, барбекю, оздо-
блення, вкладаю дерев’яні підлоги, 
обшиваю вагонкою. (050) 3378455; 
(096) 4750392

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

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

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

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

 Мурую груби, печі, каміни. (098) 
9373239

Робота

Потрібні працівники на обрізання 
дерев, сортування овочів, сухих 

кормів, теплиці, парники (по-
мідори, огірки), птахоферми, до-

помога по кухні, візова підтримка, 
доїзд до роботодавця надається. 
(099) 0000293; (097) 3113136 

  Візьму на роботу в ательє швачку, 
центр м.Луцьк. (050) 9405305, Луцьк

  В ковбасний цех потрібні: торгові 
агенти, прибиральниці, коптильники, 
в’язальники, формувальники, фарше-
складач, бухгалтер з досвідом роботи з 
ПДВ. (0332) 719069

Візьму на постійну або тимчасову 
роботу ШВАЧКУ з досвідом робо-

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

  На постійну роботу потрібні офіці-
анти, кухарі, прибиральниця. (096) 
5890333

  Потрібні на роботу працівники 
будівельних спеціальностей. (066) 
0903685

  Потрібен продавець дитячого одягу, 
на ринок «Центральний» або у ТЦ 
«Ювант» м.Луцьк, з/п за домовленістю. 
(066) 3585656

  Робота в офісі без вікових обмежень, 
можливий основсний та додатковий 
дохід. (050) 5549419

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

  Компанія шукає вантажника-комп-
лектувальника продуктів харчу-
вання (чіпси, сухарики, крупи), з/п 
від 1900грн. (066) 3778161; (097) 
4488510

  Візьму на роботу водія «Мерседес 
-814» (без спалки)  для поїздок у по-
стійні відрядження за кордон. (050) 
3398350, 9.00-18.00

  Потрібні на літній сезон (оз.Світязь), 
кухар-офіціант, покоївка, завгосп-
різноробочий. (093) 4904325; (067) 
7959196; (050) 8387078

Потрібні на роботу електро-, газо-
зварювальники, 3-5-го розряду, 

м.Луцьк. (066) 0289175

На літній період з 10.06 по 31.08, 
в супермаркет на оз.Світязь по-

трібні касири, кухарі, менеджери 
торгового залу. Оплата праці 

достойна. Проживання та харчу-
вання за рахунок фірми. (095) 

6185026

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

Для роботи в барах на літній пері-
од з 10.06 по 31.08, на оз.Світязь 

потрібні офіціанти, кухарі, посудо-
мийниця. Оплата праці достойна. 

Проживання та харчування за 
рахунок фірми. (095) 6185026

  ВІЗЬМУ НА РОБОТУ ПРАЦІВНИКІВ 
НА ПИЛОРАМУ. (050) 2390173

  Візьму на роботу автоелектрика, 
токаря, екскаваторника-тракториста. 
(050) 5863682

Робота в Польщі. Терміново!  
Збирання полуниці та інше. Візова 
підтримка, доїзд. Ліц.АЕ №637143 

від 09.04.2015р., ДСЗ. (050) 
8402281; (067) 8318540

  Запрошуємо на роботу у салон кра-
си майстра-перукаря. (050) 9208000

Потрібен двірник по обслугову-
ванню прилеглої території торго-
вого комплексу. (066) 0289175

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, візова 

підтримка надається, наявність 
закорд. паспорту. (066) 7466549; 

(096) 4932837, Ольга

  Робота. М’ясокомбінати (різні 
спеціальності, з/п висока), теплиці, 
збір полуниці, черешні, с/г роботи, 
водії кат.С. Е, будівельники різних спе-
ціальностей, наявність закордонного 
паспорту, візова підтримка. (050) 
7325315; (096) 8708768

Фермер

  Продам. Саджанці голландської 
малини. Обрізання фруктових дерев. 
(0332) 757593; (067) 3329246

  Продам. Зерно кукурудзи, шафу, 
тумбу, запчастини до «Москвича». 
(0332) 760753; (095) 8369530

  Продам. Дрібну картоплю. (050) 
5637480

  Продам свинину за оптовими ціна-
ми.(095)8821965

Різне

  Продам. Меблі нові, Білорусь: 
спальні, ліжка, дитячі. (0332) 240275; 
(050) 9209673

  Куплю меблі б/в, холодильник, 
газову плиту, шифер б/в, м’яку частину. 
(0332) 760753; (095) 8369530

  Купуємо вторсировину (макулатура, 
стрейч-плівка, плівка ВТ, пластмаса) 
за високими цінами. (0332) 285361; 
(063) 5993185; (095) 0377091  

  КУПЛЮ РАДІОДЕТАЛІ, МОЖЛИВО 
НА ПЛАТАХ, ОСЦИЛОГРАФ, ЧАС-
ТОТОМІР, ГЕНЕРАТОР СИГНАЛІВ. 
(050) 5424961

  Куплю. Макулатуру, плівку, пластма-
су. Дорого. (095) 7719337

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

Відомості.інфо
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http://www.vidomosti.info/ Магазин6 Прийом оголошень за телефоном (0332) 200-650

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

У Луцьку відзначатимуть День пам’яті та примирення і 70-
ту річницю Перемоги над нацизмом у Європі

Міський голова Микола Романюк підписав розпорядження, яким 
передбачено ряд заходів з нагоди Дня пам’яті та примирення і 70-ї 
річниці Перемоги над нацизмом у Європі. 
Так, 8 травня о 10 годині відбудеться панахида за загиблими та 
покладання квітів до пам’ятного знаку “Поранений солдат” на 
меморіальному комплексі “Вічна Слава”. 
У цей же день о 12 годині - покладання квітів до братських могил, 
пам’ятників та пам’ятних знаків у мікрорайонах міста.
Також 8 травня о 22 годині відбудеться мистецька акція “Перша хвилина 
миру”. 
9 травня о 10 годині відбудеться вшанування пам’яті жертв Другої 
світової війни та покладання квітів на меморіальному комплексі “Вічна 
Слава”. 
Також 9 травня о 16 годині у парку культури та відпочинку імені Лесі 
Українки розпочнеться святковий концерт. 
У  бібліотечних закладах міста відбудуться виставки літератури, зустрічі 
з ветеранами, години пам’яті, інші тематичні заходи, присвячені Дню 
пам’яті та примирення та 70-й річниці Перемоги над нацизмом у 
Європі.
У загальноосвітніх навчальних закладах, позашкільних установах міста 
проведуть тиждень Пам’яті, тематичні заходи, пов’язані з історичними 
подіями Другої світової війни, зустрічі з ветеранами війни, виховні 
години з залученням бійців АТО, в тому числі демобілізованих, екскурсії 
на тематичні виставки в обласний краєзнавчий музей, акцію “Лист – 
подяка ветерану”.
9 травня буде забезпечено безкоштовний проїзд ветеранів війни, 
учасників бойових дій та осіб прирівнених категорій у міському 
пасажирському транспорті та таксі.

Відділ інформаційної роботи міської ради
(777904, 777946, 724727, 720665)


