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Нерухомість
Продам
Однокімн.кв. Терміново, вул.Кравчука, 10, поблизу паспортного столу,
без посередників, 6/9-пов. цегл.
буд., 36 кв.м, кухня 6.5 кв.м. (050)
2532372
 Однокімнатн. кв., в цегляному будинку
на вулиці Г.-Артемовського. Загальна площа 32,1 кв.м. Четвертий поверх. Сонячна
сторона, засклений балкон, ремонт,
газова колонка, лічильник на воду. Ціна
32 тисячі. (050) 3780433.
 Однокімн.кв., центр, 2/5-пов. цегл. буд.,
31 кв.м, у хорошому стані, ціна за домовленістю. (050) 6535891; (097) 7453900

 Острожець, приміщення комерційне,
центр, 15км від Луцька, 170 кв.м, двір, два
гаражі, з/д 0.05га. Мож. перепланування
під квартири, 1900грн/кв.м. (097)
9087241; (067) 6820345
 Магазин смт.Олика, площа 93 кв.м, приватизований, всі вигоди, зручний доїзд.
(099) 0118405; (096) 2592546
 Технічне приміщення, с.Залісці,
Рожищенського р-ну, 35км від Луцька,
заг.пл.1750 кв.м. (066) 7112790; (050)
5585262
 Складське приміщення, 5 км від Луцька
по трасі Луцьк-Дубно, приватизоване,
цільове призначення - столярний цех, та
приватизована з/д 0.32га, ціна за домовленістю. (050) 6985989; (067) 3615154

 Однокімн.кв., просп.Перемоги, 4/5-пов.,
цегл. буд, 32кв.м., паркет, броньовані двері, ціна за домовленістю. (099) 0200961;
(098) 8134430

 Або здається в спільне використання
земельна ділянка під забудову 0.14га,
в районі комплексу "Срібні лелеки",
земельна ділянка вільна від забудови,
ціна за домовленістю. (095) 1341499
Олександр

 Однокімн.кв., просп.Перемоги, район
ЗОШ №5, 3/5-пов. цегл. буд., 32/17/7 кв.м,
євроремонт, вмонтована кухня, меблі,
побутова техніка, засклений балкон,
248000грн, від власника. (050) 3785173

 Або здається в оренду приміщення
підвальне 110 кв.м, вул.Чорновола, 2-б,
є окремий вхід зі сторони ГМ "Там-Там",
ціна за домовленістю. (095) 1341499
Олександр

 Двокімн.кв., 4/5-пов. цегл. буд., заг.
пл. 48.6 кв.м, поблизу ЗОШ №18. (050)
2894873

 Приміщення в м.Любомль, 180кв.м.,
за адресою вул.Богдана Хмельницького, 6. Ціна договірна. (095) 1341499
Олександр

 Двокімн.кв., пр.Волі, р-н кафе "Сніжинка", 41.2 кв.м, косметичний ремонт, місце
для забудови, сонячна сторона, власник,
ціна за домовленістю. (099) 6342985
 ДВОКІМН.КВ., 40.8 КВ.М, НА ПЕРШОМУ ПОВЕРСІ, В ЦЕНТРІ ЛУЦЬКА, БЕЗ
ПОСЕРЕДНИКІВ, МОЖНА ПІД ОФІС.
(099) 4439345, АНАТОЛІЙ

 Трикімн.кв., 40-б квартал, вул.Конякіна,
62 кв.м, 3/9-пов. пан. буд., ціна за домовленістю. (066) 3461400

Куплю
 Окрему малосімейку, недорого, без
посередників. (050) 5864825; (067)
3701051

 Чотирикімн.кв., вул.Карпенка-Карого,
96.9 кв.м, в тому числі 16.1 кв.м не житлова, 1/9-пов. пан. буд., загальний та окремий вхід, 2 лоджії, лічильники, ремонт,
вмонтована кухня, ел/бойлер 80л, ціна за
домовленістю. (050) 1512607, 3173802

 Візьму на картиру працюючого хлопця
або студента. (0332) 210096

 Чотирикімн.кв., вул.Теремнівська,
93, кімнати ізольовані, 88 кв.м, 1/5-пов.
цегл. буд., ціна за домовленістю. (050)
9502662

 Двокімн.кв., вул.Гаврилюка, центр
міста, вмебльовану. (050) 3786033;
(050) 2154102

 Рожище, двоповерховий будинок 230
кв.м, надвірні споруди, є трифазна лінія,
вода, газ. Можливий обмін на однокімн.
кв. (03368) 21521 (Рожище); (096)
6953624
 Рожище, будинок 60.1 кв.м, три кімнати,
кухня, коридор, хлів, льох, огорожа, криниця, світло, документи на газ, земельна
ділянка 0.10га, від власника. (050)
9403929; 9521484
 Луцьк, Чернишевського, будинок,
поблизу госпіталю МВД, земельна ділянка 0.115га, є газ, поруч вода. (050)
5444706, Лариса
 Гаразджа, будинок, незавершене будівництво, накритий металочерепицею, усі
комунікації, асфальтований доїзд, гарне
місце розташування, ціна за домовленістю. (099) 0200961; (098) 8134430
 ПОБЛИЗУ ДУБНІВСЬКОГО КІЛЬЦЯ,
БУДИНОК, НЕЗАВЕРШЕНЕ БУДІВНИЦТВО, ЗРОБЛЕНІ ЧОРНОВІ РОБОТИ, ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА 0.10ГА, Є
ЖИТЛОВА ТИМЧАСІВКА ТА НАДВІРНІ
СПОРУДИ, ЦІНА ЗА ДОМОВЛЕНІСТЮ.
(066) 1576045
 Будинок цегляний, центр, р-н вул.Івана
Франка, 2 входи, 4 кімнати, з/д 0.04га,
приватизована, 2 хліви, тимчасівка,
552000грн. Можна кімнати окремо:
3 кімнати 392000грн, 2-296000грн,
1-200000грн. Можливий обмін. (0332)
243749; (050) 2558518
 Продається половина будинку в центрі
смт Локачі. Загальна площа 80 кв. м.
Зроблений капітальний ремонт. Є вода,
газ, автономне опалення, каналізація,
пластикові вікна.  (050)3780433
 Малий Окорськ, будинок з мансардою,
на березі озера, 160 кв.м, телефон, світло
(трифазна лінія), газ, вода, опалення, з/д
1.17га, огорожа, сад, господарські будівлі,
ціна за домовленістю. (050) 6325824
 Рованці, земельна ділянка 0.13га, всі
комунікації, асфальтована дорога, ціна
за домовленістю. (050) 1677857; (050)
7215147

Здам, Зніму
 Двокімн.кв., поблизу Покровської церкви, для сім'ї без дітей. (050) 3781034

 Продам. Нові автомобілі "Опель" "КІА",
"Шевроле", "Чері", від 800грн/місяць в
кредит під 5% річних. Зимові шини у подарунок. (099) 0200961; (098) 8134430

 Продам. Автономні та допоміжні обігрівачі. (095) 2458140; (097) 2447555

 Продам. Розкидач ПРТ-10, зварювальний агрегат САК; фрезу шир.2.1м,
двигун ЯМЗ-238; КамАЗ-5320 1987р. на запчастини; трактор ЮМЗ ЕО 2621 та Т-150;
стрілу та ківш до навантажувача К-701.
Запчастини ЗІЛ МАЗ. КамАЗ-55102 1988р.,
рама, документи до нього, Причіп ПТС-6.
(067) 3626361

 Продам. Трактор Т-40; КПП в зборі до
трактора Т-40 та передній ведучий міст в
зборі. (095) 4062800
 Ремонт а/м після ДТП, витягування
на професійному стенді, зварювально-рихтувальні роботи, підготовка до
фарбування та фарбування, полірування,
антикорозійна обробка; ремонт бамперів. (066) 1090191
 ПОСЛУГИ ШИНОМОНТАЖУ, ЯКІСНО
ДОСТУПНІ ЦІНИ. ПРОДАМ ГУМУ Б/В,
ВЕЛИКИЙ ВИБІР. (099) 3599435

Будівництво
Продам. Дошку 50, 40, 30, 25мм,
балки, крокви, рейку, альтанки та
ін. Порізка лісу-кругляку. (050)
6473657; (093) 1159621

 В оренду офісне приміщення по
вул.С.Бандери, 40 кв.м, ремонт, меблі,
Інтернет, сигналізація. (050) 3341507

 Здам в оренду, кіоск 10 кв.м., в центрі
м.Ківерці, на пероні залізничного вокзалу. (0332) 712700; (066) 0926953
В оренду офісні, виробничі приміщення по вул.Запорізькій (р-н
Теремно), площею від 20 до 100
кв.м, опалення, зручна транспортна
розв'язка, автостоянка, цілодобова
охорона. (066) 4963220; (067)
3348810

Продам в упаковці та без, на
цементний розчин та клей, замовлення від 1-го куб.м. та більше,
доставка безкоштовна. (03366)
93381 (Ратно); (097) 3532712, www.
bilorusblok.vneti.com.ua, e-mail:
office_ura@mail.ru

 В оренду торговий павільйон на
зупинці громадського транспорту, по вул.
Конякіна. (066) 7046412
 В оренду гараж цегляний, утеплений, є
яма, світло, 48 кв.м, кооп."Граніт", р-н ЛПЗ.
(099) 3599435
 ЗНІМУ квартиру або частину будинку
на тривалий термін, без посередників,
розгляну усі пропозиції. (095) 8678582

Купуємо заготовку палетну:
1200х143х22, 1200х98х22,
800х143х22. (050) 7350160; (067)
7535538
 Продам. Цеглу б/в та бій цегли, м.Луцьк.
Панелі перекриття, перемички, прогони.
(067) 7530291
 Продам. Пиломатеріали обрізні та необрізні, хвойних порід, будь-яких розмірів.
Прийму замовлення на пиломатеріали.
(096) 5419477; (099) 7082353

 Забороль, приватизовану земельну
ділянку 0.35га, під забудову, асфальтований доїзд, 100м від центральної дороги.
(050) 9569131

 Луцьк, поблизу ринку "Завокзальний",
земельну ділянку 0.11га, для комерційного призначення. (050) 1725868

Супутникове телебачення. Продаж,
гарантія, сервісне обслуговування.
Послуги електрика. Продаж, монтаж кондиціонерів. (0332) 285556;
(066) 1980828
 Бригада різноробочих виконає такі
види робіт: навантаження, розвантаження та ін. (099) 4313520, Андрій

 Продам. Дошку обрізну, 30мм, 850грн/
куб.м та необрізну дошку 20мм, 400грн/
куб.м. (099) 7082353; (096) 5419477
 Гараж металевий, дачний будинок
(торговий кіоск). Шпали залізобетонні;
двотаври металеві, 2шт., 3.50.28х0.12.
(0332) 757593; (067) 3329246
 Продам. Гараж ківерцівський, без
місця, розм.6.5х3.3м, жерсть 2мм. Капот
ГАЗ-24. (050) 5544727; (095) 8222271
 Продам. Відсів, щебінь, пісок дрібний
та крупний, цегла біла та червона, глина,
чорнозем, торфокрихта, дрова, вугілля.
(050) 1566665; (067) 3618487

Виготовлення кованих виробів.
Кузня "Файна ковка". , www.faynakovka.prom.ua (050) 2962314;
(097) 6139185
 Продам. В мішках та насипом: пісок,
щебінь, відсів, керамзит а також цегла
нова та б/в, біла і червона, земля, глина,
дрова дубові. Можлива доставка на поверх, вивіз сміття. (050) 7227271; (096)
8000567

Продам. Цуценят лабрадора, без
документів, 3 хлопчики та дівчинку,
1600грн. (050) 1405495
 Працевлаштування за кордоном, робочі запрошення (6 місяців, рік), Інтернет
реєстрація, анкети, страховки. Вакансії
у Польщі: будівельники, зварювальники, токарі, водії-далекобійники, с/г
роботи, ферми та ін. Ліц. АВ№585191, від
10.07.12р., МСПУ. (0332) 723738 (Луцьк);
(050) 3731019, Луцьк, вул.Кафедральна, 25
На роботу у кафе (р-н Львівської)
потрібен офіціант можна без досвіду
роботи, графік роботи 9.30-22.00.
(066) 9307231
 Візьму на роботу пилорамників, р-н
КХП-2. Продам Двигун, 37кВт, 1500об./хв.
(050) 3789040; (0332) 269104
На роботу потрібні бармени та
офіцанти. (099) 5055556

 Продам. Цеглу червону, білу; щебінь
різних фракцій, відсів, пісок, чорнозем,
торф. Можлива доставка. (050) 5299520

 Потрібні на роботу бармен та кухар
в бар "Хутір" по вул.Володимирській.
(095) 8100567

Французькі натяжні стелі. Якісно.
(0332) 269182; (066) 5922882; (097)
6808868

 Запрошуємо на роботу монтажників
водопостачання, опалення, каналізації.
(097) 2882434, Роман

 Пісок, щебінь, камінь бутовий, каміньракушняк, цеглу, відсів. Чорнозем,
торфобрикет, торфокрихту, дрова дубові.
Жом, гній. Доставка. (050) 5688324;
(096) 6018876

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

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

 Потрібен на роботу водій на автомобіль Супер-МАЗ з напівпричепом "Крона"
категорія D. (099) 7280363

 ПРОДАМ. МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЮ, ПРОФНАСТИЛ, "RUUKKI FINNERA", "SYPER
KATEPAL", ПОВНА КОМПЛЕКТАЦІЯ
ДАХУ. ЗАМІРИ ТА ДОСТАВКА БЕЗКОШТОВНО. (098) 3586246

 Работа дома для всей семьи. Доход
2500грн/месяц. Подробности почтой. От
Вас: вложить 2 конверта. , 87502, Мариуполь Донецкой обл, а/я 2075 "Новация",
e-mail:novaship@list.ru

 Продам. Металочерепицю, металопрофіль, комплектуючі різних країн-виробників, широкий вибір, низькі ціни. Заміри,
кошторис, доставка безкоштовна. (050)
7015157; (096) 7157343

 ВІЗЬМУ НА РОБОТУ АКТОРІВ У
ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР, ДЛЯ ГАСТРОЛЕЙ
ПО УКРАЇНІ, З/П 2500-3200ГРН + ВІДРЯДНІ. (050) 7451303

 Продам. Цеглу червону, білу, пісок,
відсів, щебінь, бутовий камінь, чорнозем,
глину, торфокрихту, торфобрикет, землю
на вимостку, вивіз будівельного сміття.
(050) 9734616
 Продам альтанку нову дерев'яну 2х2м.
(097) 6869922

 Проводимо набір страхових агентів
у страхову компанію "Європейський
страховий союз" у м.Луцьк та Волинській
обл., досвід роботи не обов'язковий. Ваш
дохід залежить лише від Вашої наполегливості та активності! (050) 3788645;
(050) 5320684
 Потрібен продавець мобільних телефонів та аксесуарів у ТЦ "Буратіно" та
"Адреналін Сіті", "Глобус". (099) 7777718
 В бар потрібні: офіціанти, кухарі,
бармени, адміністратор, прибиральниця; продавець-консультант у магазин.
(050) 5686600; (099) 6373869; (099)
7910735

Послуги "бобкетом", розрівнювання
земельних ділянок, навантажування землі, розвантажування піддонів
цегли, піноблоків, бруківки. Послуги
евакуатором, копаємо котловани.
(050) 8483994

 Луцьк, земельну ділянку по вул.Офіцерській. (067) 9782816; (095) 1353851

 Земельну ділянку 1га, поруч з
трасою Луцьк-Дубно, 10км від Луцька,
фасад 150м, зручне місце для бізнесу,
590/0.01га. (097) 9087241; (067) 6820345

Виготовляємо металеві та дерев'яні
конструкції: дачні будинки, бані,
магазини, кіоски, павільйони,
гаражі, шиномонтажі, автомийки,
міні-офіси, вольєри, ангари та ін.
Доставка по Україні, безкоштовна,
низькі ціни. (098) 9071417

Піноблоки та газоблоки виробник:
Білорусь, Обухів, Бровари, з доставкою. (0332) 93818 (Ратно); (097)
7171691; (099) 3627425

Послуги

 У садовому товаристві Коршів-2,
земельну ділянку 0.12га, приватизовану.
(050) 8231291

 Продам. Пару робочих коней, недорого. (067) 4356307

 ПРОДАМ. БЛОКИ БУДІВЕЛЬНІ
20Х20Х40, ЦІНИ ВИРОБНИКА,
ДОСТАВКА. (067) 3320755; (050)
0592394

 В оренду офісне приміщення заг.
пл. 56.7 кв.м, просп.Грушевського, 3,
приміщення вмебльоване на 5 робочих
місць, автономне опалення, охорона.
Наявний вуличний сіті-лайт та 2 фасадні
лайт-бокси, ціна за домовленістю. (067)
3320675; (097) 4885445
 Здам. Складські приміщення в оренду,
поблизу ринку "Завокзальний". Здам в
оренду земельну ділянку для комерційного використання. (050) 1725868

 Шукаю старого або нового господаря
знайденому 6.11.12р., на просп.Волі, поблизу маг."Фокстрот" цуценяті: хлопчик,
чорної масті, з жовтими підпалами,
метис вівчарки, 1.5-2 місяці, був в шкіряному нашийнику. (050) 2048880, Марія

 Продам. Фольксваген-Транспортер-Т4
2003р., 2.5тді, вантажопасажирський,
білий колір, 89600грн. (096) 5419477;
(099) 7082353

Частину будинку в приватному
секторі, заг.пл.60 кв.м, окремий вхід,
вмебльована, усі вигоди, є стоянка
для а/м. (050) 4380212

В оренду приміщення 11 та 7 кв.м,
у центрі міста, вул.Лесі Українки.
(0332) 725495; (095) 4225630

Фермер

 Продам. Москвич, у хорошому стані.
(067) 4356307

 Здається трикімн.кв., в р-ні Київського
майдану. (067) 6722117; (099) 1430001

 Здам в оренду офісні приміщення
14, 20, 40 кв.м., різні поверхи, по вул.
Винниченка, 65. Ціна договірна. (095)
1341499 Олександр

 ШУКАЮ роботу психолога, соціального працівника, вік 22 роки, в/о
гуманітарна (закінчила у 2012р., Східноєвропейський національний університет
ім.Лесі Українки, факультет психології
з відзнакою), володію ПК (Word, Excel,
Internet Explorer). (098) 9801120

 Куплю "Москвич" на запчастини.
(066) 2222656

 Продам. Трактор Т-25; плуги 2х30, двигун Д-240. (050) 1669111; (096) 1399028

 Трикімн.кв., вул.Гулака-Артемовського,
5/9пов. цегл.буд, 82/52/12, житловий стан,
косметичний ремонт, дві засклені лоджії,
408000грн, торг, від власника. (050)
3785173

 Володимир-Волинський, будинок
поблизу цукрового заводу, є газ, вода,
каналізація, земельна ділянка 0.12га.
(03342) 35482 (Володимир-Волинський); (097) 9917366

Автомото

 Продам. Міні-трактори б/в, з фрезою,
Японія; надаю послуги по ремонту тракторів. (050) 6473540; (093) 2745688

290-860

 ЗАПРОШУЄМО СПРОБУВАТИ СЕБЕ
В РЕКЛАМНО-ПОСЕРЕДНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. ЧАСТКОВА ЗАЙНЯТІСТЬ.
МОЖЛИВІСТЬ РЕАЛІЗУВАТИСЯ ЛЮДЯМ ЗІ ЗНАННЯМ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ.
ВИМОГИ: ВМІННЯ СПІЛКУВАТИСЬ ТА
ЛИСТУВАТИСЬ В ІНТЕРНЕТІ. (050)
4381031

 Перетягування м'яких меблів, матраців,
переробка форми під сучасний дизайн,
виготовлення за каталогом. (0332)
240275; (050) 9209673

 Продам. Трактор ДТ-20, у хорошому
стані, є запчастини та плуг. (098)
5853504; (066) 6278978

Виготовляємо металеві гаражі
будь-яких розмірів, помірні ціни,
індивідуальний підхід до кожного
клієнта. Доставка та встановлення
БЕЗКОШТОВНО. (098) 9071417;
(050) 6407504

Прийом оголошень за телефоном (0332)

 Спилювання дерев різних розмірів
та вивіз сміття, ціна за домовленістю.
(0332) 793927; (066) 7990637

 Продам. Трактор Т-25 1988р., у
хорошому стані, 1800мотогодин. Гума до
трактора Т-25. на 11.2. (067) 3610506

 Двокімн.кв., просп.Волі, 60/18, 1/5-пов.
цегл. буд., 40.1 кв.м, можна під офіс, ціна
за домовленістю. (067) 9782816; (095)
1353851
 Трикімн.кв., вул.Шопена, 13/44, у хорошому стані, 2/3-пов. цегл. буд., 86.2 кв.м,
ціна за домовленістю. (067) 9782816;
(095) 1353851

Магазин

 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 фарбованих дошок новими
барабанними та дисковими машинами.
(0332) 293990; (099) 6427274; (094)
9084990
 Каміни, печі, барбекю, коптильні.
Проектування, будівництво та ремонт.
(050) 3378455; (050) 3786320

Робота
 Волинська дирекція Українського
державного підприємства поштового
зв’язку “Укрпошта” запрошує на роботу
з офіційним працевлаштуванням:
- листонош у відділення зв’язку м.Луцька
та Луцького району – відділення
зв’язку Підгайці, Піддубці. Вимоги до
претендента: освіта середня. Доставка
поштових відправлень, газет, журналів,
пенсій, товарів народного споживання.
- водія автотранспортних засобів з категоріями „В” та „С”. м.Луцьк, вул. Кривий
Вал, 19, відділ кадрів, (0332) 29-38-59,
24-43-65.
 Візьму на роботу водія-далекобійника,
кат.С, D, E. (050) 2764534; (067) 3615154
Потрібні робітники на збирання овочів, яблук у садах, помідорів, огірків,
грибів. Парники, теплиці, м'ясні цехи
та птахоферми, с/г роботи; будівельники, різноробочі, наявність закордонного паспорту. (096) 2301681;
(099) 4304509, Андрій

Деревообробне підприємство
візьме на роботу верстатника деревообробних верстатів, підсобних
робітників, електрика 4-ї групи допуску, з/п за домовленістю. (0332)
750614; (050) 6450492
 На роботу потрібен вантажник в
овочевий павільйон на ринку "Пасаж".
(050) 9557260
 Творча робота для молодих енергійних
людей, з акторськими здібностями,
постійні відрядження по Україні. З/п
2000-2800грн/місяць + відрядні. (096)
9051734
 ВІЗЬМУ НА РОБОТУ БУХГАЛТЕРА
ДЛЯ ВЕДЕННЯ ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА. (095) 5599992; (097)
5455553

 Продам. Корову тільну сьомим телям,
Луцький р-н. (067) 6713250
 Продам. Тільну телицю, вік 1.9 роки,
с.Коршовець, Луцького р-ну. (095)
0138507
 Продам. Пшеницю, картоплю. (067)
6713250
 Продам. Свині живою вагою. Моркву
столову. (095) 4341888; (099) 6344340
 Продам. Жом, дрова, торфобрикет,
торфокрихта. Доставка. (095) 5355663;
(097) 7516430
 Продам. Картоплю в великій кількості:
"Слов'янка", "Санте", "Бєлароса", "Тайфун",
"Овація", насіннєву, високої продуктивності. (050) 2362734
 Продам. Саджанці голландської малини, сортові, можлива гуртова партія.
(0332) 757593; (067) 3329246
 СОРТОВІ САДЖАНЦІ: СМОРОДИНИ,
ЯБЛУНІ, ГРУШІ, МАЛИНИ, АГРУСУ,
ПОРИЧКИ, ПОЛУНИЦІ, ФУНДУКА.
МОЖЛИВА ДОСТАВКА. Ф/Г "АННАСТАСІЯ". (0332) 712367 (ЛУЦЬК); (063)
2276552; (095) 8971026
 Продам. КОРМОЗАПАРНИКИ 100л,
виробництво Польща, 1000грн. Можливі
варіанти доставки. (066) 8263933,
Микола; (068) 1383616
 Куплю КАРТОПЛЮ.  (050) 9816534;
(099) 6429596

Різне
 Продам. Стінку світлого кольору,
виробник Польща, у хорошому стані, 3
секції, довж.2.9м (050) 3341507
 Продам. Ліжко дерев'яне, з ясена,
2.2х1.75м, 6000грн, матрац 1800грн;
куточок кухонний, з столом,(ясен),
3000грн; вітальню 1900грн. (095)
2426750; (067) 4163850
 Продам. Стоматологічне крісло
(Польща), мобік Chiranа, світильник
стоматологічний, столик стоматолога,
зубопротезний інструмент "Самсон",
шліф-мотор, паяльник, кювети, бюгелі та
ін. (066) 7179600; (063) 0515566
 Продам. Телевізор "Самсунг", 4-та серія, 26", б/в 1.5 років, у хорошому стані.
(095) 5315072
 Продам. Техніку б/в: телевізор "Панасонік", плазма 100см; пральну-машину,
посудомийну машину, ел/духовку, холодильник, котел газовий. (098) 9722828
 Побутова техніка з Німеччини. Гарантія, безкоштована доставка по місту.
(096) 7149357; (066) 7021026
 Віддам грайливе кошеня у добрі
руки. 2 місяці, привчене до туалету.
(097) 8635830
 Верстат для нарізання чашок в оциліндрованих колодах, з фрезами, діам. 15,
18, 20см, 6500грн. Верстат торцювальний для поперечного торцювання
деревини, 4500грн. (096) 5419477;
(099) 7082353
 КУПЛЮ СТАРІ ГАЗОВІ КОЛОНКИ, ГАЗОВІ ПЛИТИ, КОТЛИ, ХОЛОДИЛЬНИКИ, ПРАЛЬНІ МАШИНИ (УСІХ ВИДІВ),
ЛАМПОВІ ТЕЛЕВІЗОРИ, НЕРОБОЧІ
КОНДИЦІОНЕРИ. (098) 6730579

 Потрібні робочі усіх будівельних
спеціальностей у монтажно-будівельну
компанію. Надаємо житло, заробітна
плата 2 рази у місяць. (044) 5830643;
(097) 5885233, e-mail: info@usmi.com.ua;
сайт usmi.com.ua
 Монтажно-будівельна компанія запрошує на роботу: малярів, плиточників,
гіпсокартонників, працівників внутрішніх
робіт. Надаємо житло, заробітна плата
2 рази у місяць. (044) 5830643; (097)
5885233, e-mail: info@usmi.com.ua; сайт
usmi.com.ua
 Монтажно-будівельна компанія запрошує: зварювальників, монтажників,
сантехніків.
 Надаємо житло, заробітна плата 2 рази
у місяць. (044) 5830651; (063) 6995977,
e-mail: info@usmi.com.ua; сайт usmi.
com.ua
Потрібні на роботу офіціанти, кухарі,
адміністратори, посудомийниця та
покоївка. (0332) 255298
 Потрібен на роботу охоронець на
автопарковку, 40-60р. (099) 3060090;
(0332) 240113
Потрібні чоловіки-різноробочі у
склад-магазин, відповідальні до 35
років. (050) 2363095; (096) 1949124

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) 767992; (095) 4091285;
(098) 5266032; (067) 6492168; (095)
1264199
 Втрачений договір купівлі-продажу житлового будинку за адресою:
с.Городок, вул.Центральна, 15, посвідчений приватним нотаріусом Зінчук,
Луцького районного округу, 02 березня
2001р., реєстр. №196, на ім'я Барабаш
Микола Сергійович, вважати недійсним.

