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Нерухомість
Продам
 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 у.о.
(050) 3780433.
 Однокімн.кв., центр Луцька, є газ,
вода, можливість добудови, город,
сарай. (099) 3235624
Двокімн.кв., привокзальний р-н,
52 кв.м, кімнати ізольовані, два
балкони, євроремонт, 360000грн.
(063) 9900444
 Двокімн.кв., вул.Арцеулова, 74.7 кв.м,
в зданій новобудові, 4/9-пов. цегл. буд.,
автономне опалення, без посередників. (099) 1455573; (095) 8405060
 Трикімн.кв. вул.Новочерчицька,
1/5-пов. цегл. буд., житлова пл.67 кв.м,
є лоджія, балкон, від власника, ціна за
домовленістю. (050) 7267118; (097)
4086553
Трикімн.кв., вул.Коперніка,
3/3-пов. цегл. буд., 78/58/13 кв.м,
житловий стан, автономне опалення, камін, 450000грн, торг, від
власника. (095) 5785390
 Чотирикімн.кв. 8/9-пов. цегл. буд.,
вул.Вавілова, 78 кв.м, кімнати роздільні,
лоджія, балкон, Можливий обмін.
(0332) 245355; (050) 1889936
 Чотирикімн.кв., просп.Соборності
(поблизу "Аверсу"), 78.2 кв.м, 8/9-пов.
цегл. буд., кімнати ізольовані, балкон,
лоджія засклені, паркет, жилий стан,
ціна за домовленістю. (050) 7399299
 Луцьк, вул.Чернишевського, будинок
поблизу госпіталю МВД, земельна ділянка 0.115га, є газ, поруч вода. (050)
5444706, Лариса
 Масив Лаврів, приватизовану дачну
ділянку 0.24га, півтораповерховий
будинок, 6х5 кв.м, підвал на весь
будинок, прибудований сарай 6х1.5м,
надвірні споруди. Розгляну варіанти.
(095) 8755638; (050) 6611200
 Камінь-Каширський продається
будинок. (097) 6578580, Ірина
 Половину будинку, смт.Рокині, заг.
пл.53.5 кв.м, земельна ділянка 0.1303га,
окремий вхід, подвір'я, льох, сарай
криниця, є можливість добудови,
поруч церква, зупинка, асфальтований доїзд, від власника, торг. (095)
4790158; (099) 7510170
 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
Луцьк, вул.Малоомелянівська, 2-й провулок, поблизу вул.Львівської, будинок
цегляний, двоповерховий, жилий, з
ремонтом, 11.5х11.5м, усі комунікації,
ціна за домовленістю, без посередників. (095) 9153471
 Торчин, центр міста, вул.Незалежності, 104/2, будинок газифікований, 57
кв.м. (095) 2568947

 Баківці, терміново будинок 110 кв.м,
капітальний ремонт, ділянка 0.50га,
надвірні споруди: літня кухня, сарай,
приміщення для бані, 0.25га огороджено залізобетонним парканом, двір
вимощений бруківкою 340 кв.м. (066)
4355082

Магазин
 Продам. Контейнер на ринку "Завокзальний", сектор "Б", 2.38 кв.м, недорого. (098) 7360303; (095) 4486096;
(095) 7008910

 Продам або здам кафе, площею 48
кв.м, можливість добудови. (099)
0254470, після 13.00

 Смт.Сенкевичівка, вул.Шевченка, частину цегляного будинку, 55 кв.м, підведений газ, земельна ділянка 0.25га,
приватизована. (096) 3359785

 Нежитлові приміщення по просп.
Молоді та просп.Соборності. Продам.
Два контейнери на ринку "Центральний". (050) 6902620

 10км від Луцька, с.Сапогів, будинок
дерево+цегла, 10х8м, 63 кв.м, газ, вода,
каналізація, євровікна, земельна ділянка 0.40га, приватизована, сад, місце під
забудову, центр села, 152000грн, торг.
(095) 7720276; (098) 9442527

 Бутік в ТЦ "Ювант", на 2-му поверсі,
24 кв.м. (050) 5819214

 Рокині, масив Рибкомбінат, по
ковельській трасі, дачну ділянку, приватизовану, 10км від Луцька, поряд
р.Сарнівка, водоспад (гребля), автобусна зупинка біля заправки "WOG".
(050) 5286339

 Здам квартиру студентам-заочникам.
(093) 6976663

 Сирники, земельну ділянку 0.17га,
поряд з трасою Луцьк-Ковель, поруч
ліс, річка. (098) 4252192, Сергій
 Продам. Рованці, поблизу заправки
"Укрнафта", по 0.10га, 2 ділянки №
15, 16, с.Голишів, земельну ділянку
0.1631га, комунікації поруч; с.Вербаїв
Луцького р-ну, з/д 0.204га, комунікації
поруч; с.Мстишин, з/д 0.17 + 0.23га,
комунікації поруч. Можливий обмін
на бус W LT-35, Мерседес-Спринтер.
(050) 3783171
 Продам. Вербаїв, земельну ділянку
0.58га, під ведення с/г господарства
ОСГ, друга лінія, поблизу р.Стир,
102000грн. Можливий обмін на бус W
LT-35, "Мерседес-Спринтер". (050)
3783171
 25км від Луцька, земельну ділянку
0.25га, під забудову. (066) 9522319
 4-ри суміжні земельні ділянки по
0.135га, с.Богушівка, ціна за домовленістю. (097) 3408920
 Велика Городниця, 11км від Луцька,
земельну ділянку 0.20га, під забудову, приватизовану, є світло, вода,
53000грн. (099) 6461466
 Луцьк. Поблизу кінотеатру "Промінь",
будинок 4 кімнати + тимчасівка, ділянка 0.05га, приватизована, 2 ізольовані
входи, можна на 2 сім'ї або продам по
частинах. Можливий обмін на квартиру
з доплатою. (0332) 243749; (066)
6283386
 Маяки, земельну ділянку 0.12га, під
забудову, гарне місце, поряд комунікації, 5 хв до Луцька, усі документи,
60000грн, торг, терміново, від власника. (050) 3780825; (050) 3780267
 БОГОЛЮБИ, ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ
0.45ГА, ПІД ЗАБУДОВУ ЖИТЛОВОГО
БУДИНКУ, 1-ША ЛІНІЯ, КОМУНІКАЦІЇ
ПОРУЧ, ЦІНА ЗА ДОМОВЛЕНІСТЮ.
(067) 3824959

 ОГОЛОШЕННЯ
Волинський аукціонний центр проводить аукціон з продажу майна зі зниженням початкової ціни на 30%:
лот І – автомобіль ВАЗ 21053, 1994 р.в., державний реєстраційний № 05-85 ВНВ.
Об’єм двигуна – 1197 см3, пробіг – 271287 км, тип – седан, колір – сафарі.
Первісна вартість – 27928,00 грн., сума зносу – 27928,00 грн.
Транспортний засіб в не робочому стані. Кузовні складові мають поверхневі та
наскрізні корозійні пошкодження, двигун не робочий – потребує ремонту, пофарбування кузова має дефекти фарбового покриття, забруднена і пошкоджена
оббивка салону. Початкова ціна – 5676,00 грн. без врахування ПДВ.
лот ІІ – автомобіль ВАЗ 21061, 1999 р.в., державний реєстраційний № АС 54-39 АС.
Об’єм двигуна – 1600 см3, пробіг – 145481 км, тип – легковий седан, колір – фіолетовий. Первісна вартість – 13482,00 грн., сума зносу – 13482,00 грн.
Транспортний засіб в робочому стані. Кузовні складові мають поверхневі та
наскрізні корозійні пошкодження, двигун в підтьоках масла – потребує ремонту,
пофарбування кузова має дефекти фарбового покриття, забруднена і пошкоджена оббивка салону. Початкова ціна – 8297,00 грн. без врахування ПДВ.
лот ІІІ – автомобіль ВАЗ 21065, 2000 р.в., державний реєстраційний № 333-60 ВК.
Об’єм двигуна – 1451 см3, пробіг – 151024 км, тип – седан, колір – червоний.
Первісна вартість – 16417,00 грн., сума зносу – 16417,00 грн.
Транспортний засіб в робочому стані. Кузовні складові мають поверхневі та
наскрізні корозійні пошкодження, двигун в підтьоках масла – потребує ремонту,
пофарбування кузова має дефекти фарбового покриття, забруднена і пошкоджена оббивка салону. Початкова ціна – 7777,00 грн. без врахування ПДВ.
лот ІV– автомобіль ВАЗ 21099, 1998 р.в., державний реєстраційний № АС 54-36 АС.
Об’єм двигуна – 1500 см3, пробіг – 195356 км, тип – легковий оперативний, колір
– зелений. Первісна вартість – 22142,00 грн., сума зносу – 22142,00 грн.
Транспортний засіб не находу, із слідами пошкоджень аварійного характеру. Крім
того можливі приховані дефекти елементів, які знаходяться в зоні аварійного пошкодження, то розмір і характер яких визначиться при проведенні відновлювального ремонту автомобіля. Початкова ціна – 1468,00 грн. без врахування ПДВ.
лот V – автомобіль ГАЗ 31029, 1993 р.в., державний реєстраційний № 004-76 ВК.
Об’єм двигуна – 2445 см3, пробіг – 312289 км, тип – седан, колір – чорний.
Первісна вартість – 34486,00 грн., сума зносу – 34486,00 грн.
Транспортний засіб в не робочому стані. Кузовні складові мають поверхневі та наскрізні корозійні пошкодження, двигун не робочий, в підтьоках масла – потребує
ремонту, пофарбування кузова має дефекти фарбового покриття, забруднена і
пошкоджена оббивка салону. На автомобілі зняті генератор і стартер, які знаходяться в багажному відділені. Початкова ціна – 6864,00 грн. без врахування ПДВ.
лот VІ – автомобіль ГАЗ 3110, 1999 р.в., державний реєстраційний № 555-65 ВК.
Об’єм двигуна – 2445 см3, пробіг – 297583 км, тип – седан, колір – білий. Первісна
вартість – 22295,00 грн., сума зносу – 22295,00 грн.
Транспортний засіб в робочому стані. Кузовні складові мають поверхневі та
наскрізні корозійні пошкодження, двигун в підтьоках масла, стукіт в передній підвісці – потребує ремонту, пофарбування кузова має дефекти фарбового покриття,
забруднена і пошкоджена оббивка салону. Початкова ціна – 9411,00 грн. без
врахування ПДВ. Балансоутримувач: Державна фінансова інспекція у Волинській
області. Грошові кошти в розмірі 567,60 грн. (лот №1), 829,70 грн. (лот №2), 777,70
грн. (лот №3), 146,80 грн. (лот №4), 686,40 грн. (лот №5), 941,10 грн. (лот №6), що
становить 10% від початкової ціни об’єкта аукціону (гарантійний внесок) та плата
за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. вносяться на:
р/р 26003203233 в ВОД ВАТ „Райффайзен Банк Аваль”, МФО 380805, код 21733635.
Отримувач: ПАТ ДАК “НМАЦ“ – філія “Волинський аукціонний центр”.
Аукціон відбудеться через 15 робочих днів після публікації інформації за
адресою: м.Луцьк, вул.Мельнична, 13. Кінцевий термін прийняття заяв та плата
грошових внесків – за три робочі дні до початку аукціону.
Заяви на участь в аукціоні приймаються у робочі дні з 9.00 до 17.00 за адресою:
м.Луцьк, вул.Мельнична, 13, тел. для довідок: (0332) 244-188, 242-065.
Ознайомитися з об’єктами продажу можна в робочі дні за місцем їх знаходження:
пр-т.Грушевського, 3 а, м. Луцьк.

Здам
 Здам двокімн.кв.  (066) 3580374

 Продам. Нові та б/в: холодильники,
морозильні камери, газові плити, витяжки, з Німеччини та Голландії. (050)
1621061
 Продам. Офісні столи з тумбами, 4шт.
(450грн/комплект); дитяче ліжечко;
пеленальний столик. (050) 3341507

Кредити до 8000грн без довідки
про доходи. Безкоштовне і швидке
оформлення. Кредитуємо підприємців і пенсіонерів. "А-Банк",
м.Луцьк, вул.Винниченка, 25.
Ліц.№16 від 09.10.2009р., НБУ.
(066) 4869012; (096) 7438977,
Микола

 Здам квартиру лише для студентівзаочників. (095) 7284372

 Подобово однокімн.кв. (095)
5522586

Здам в оренду виробничо-складські приміщення площею 100-1500
кв.м. Бокси для ремонту автомобілів. Зручне місце розташування,
охорона, ціна за домовленістю.
(050) 3782022

Усунення засмічень, видалення
жиру, бруду та сторонніх тіл. (050)
7360805; (096) 4996132

Автомото
 Продам. До ГАЗ-24: диски 2шт., нові;
гуму зимову, шиповану, R14, 205х70,
нову, 1шт.; кермову сошку нову; двигун
Мерседес, 2.0л, бензин, з навісним,
1200грн. (066) 4107394

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 автомобіль ГАЗ-24, 1974 р.в.,
білий, на ходу. Потребує частково зварювальних робіт, двигун після капремонту, нові шини, страховка. Ціна 700
у.о (можливий торг). (095)2262311,
(096)6682199

 В оренду перукарське місце у салоні
краси, усі зручності + пральна машина.
(097) 5059707; (066) 1699359

 Продам. ФольксвагенТранспортер-Т4 2003р., 2.5тді, вантажопасажирський, білий колір, 72000грн.
(096) 5419477; (099) 7082353

Послуги
 Ремонт телевізорів, встановлення
кольору та звуку, заміна кінескопу,
гарантія, виїзд до замовника. (098)
3770120; (050) 8887903
Адвокат Деркач Денис Володимирович м. Луцьк, вул. Б.
Хмельницького 42, 3 поверх, каб.
5, антиколекторська діяльність, представництво в судах,
юридична допомога в цивільних,
адміністративних, господарських
та кримінальних справах, юридичне обслуговування фірми, інші
види юридичної допомоги  (067)
3342761.
Ремонт холодильників морозильних камер на дому у замовника,
пенсіонерам дешевше. (095)
0588758; (097) 2622653
Підготовка дітей до школи, репетиторство для учнів 1-5-х класів,
допомога при виконанні домашніх
завдань зі всіх предметів, в/о, досвід роботи. (050) 7595080

 Продам. До ВАЗ-2101-2106, 5-ст.
КПП, з кожухом "Полонез", передня
підвіска без балки, кардан, кермовий
механізм, задній міст в зборі, диски,
4-ст.КПП та багато ін. (068) 2328887;
(050) 6474484
 Продам. ВАЗ-2109 1992р., центральний замок, сигналізація, панель
"Опель". (097) 4470488
 Продам. Пежо-Боксер 1999р., 2.5л,
турбодизель, максі-база, гума R16,
48960грн. Можливий обмін на зерно
ячменю, гречки, гороху, кукурудзи,
пшениці, цукор та крупи. (050)
3783171
 Продам КПП до ЗІЛ-130 та редуктор
моста. (096) 5419477; (099) 7082353
 Продам. Трактор Т-25; плуги 2х30,
двигун Д-240. (050) 1669111; (096)
1399028
 Продам. Трактор МТЗ-82 1996р.,
Т-150 з двигуном ЯМЗ-238; зернозбиральний комбайн "Джон-Дір-965Н", є
січкарня. Комбайн картоплезбиральний "АННА". (096) 7538061
 Продам. Розкидач ПРТ-10, зварювальний агрегат САК; фрезу шир.2.1м,
двигун ЯМЗ-238; КамАЗ-5320 1987р.
на запчастини; трактор ЮМЗ-ЕО-2621;
стрілу та ківш до навантажувача К-701.
Запчастини ЗІЛ, МАЗ. КамАЗ-55102
1988р., рама з документами. (067)
3626361

Виготовлення кованих виробів. Кузня
"Файна ковка". www.fayna-kovka.
prom.ua (050) 2962314; (097)
6139185
 Продаж та виготовлення піддонів,
палетної дошки, будь-яких розмірів,
під замовлення, ціна за домовленістю.
(099) 0293353; (068) 6299599

 Продам. ЗІЛ-ММЗ 1989р., двигун
дизельний. Причіп ПТС-6 та ГКБ-819.
(067) 3626361
Продам. Терміново комбайн
"Вольво 800", з кабіною, жатка
2.7м. (098) 8729430
 Куплю. Відпрацьовані акумулятори,
дорого, приїду, заберу. (068) 9359909
 КУПЛЮ АВТО МОЖНА АВАРІЙНЕ, У БУДЬ-ЯКОМУ СТАНІ. (095)
7976157

Будівництво
 Продам. Блоки з ракушняку,
20х20х40, без посередників, з доставкою. (095) 7169510; (097) 7660368
 Свердловини та їх обслуговування, у
Волинській обл. (050) 5178751; (096)
4633888; (066) 5726636
Супутникове телебачення. Продаж,
гарантія, сервісне обслуговування.
Послуги електрика. Продаж, монтаж
кондиціонерів. (0332) 285556; (066)
1980828
 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"
 Відео-, фотозйомка урочистих подій. Виготовлення альбомів, виїзд по
області. www.Youtube 11jodya. (050)
1772873, Ігор; (097) 6107769
 Реставрація та перетягування м'яких
меблів. Можлива зміна дизайну, розміру. (0332) 263641; (095) 4183085

Продаж. 1-ї та 3-ї категорії, в упаковці
та без, на цементний розчин та клей,
замовлення від 1-го куб.м. та більше,
доставка безкоштовна. Кваліфікована
консультація, розвантаження, сертифікати. Силікатна цегла, Хотислав,
РБ. (03366) 93381 (Ратно); (097)
3532712, www.bloku.blox.ua, e-mail:
office_ura@mail.ru
 ПРОДАМ. МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЮ,
ПРОФНАСТИЛ, "RUUKKI FINNERA",
"SYPER KATEPAL", ПОВНА КОМПЛЕКТАЦІЯ ДАХУ. ЗАМІРИ ТА ДОСТАВКА
БЕЗКОШТОВНО. (099) 2757631;
(096) 8990250
 Труби на свердловини, глибинні
насоси, міні-башти, встановлення "під
ключ". (0332) 780189 (Луцьк); (050)
6709075

 Кімнату р-н Київського майдану.
(050) 9989392

 Чотирикімн.кв., Київський майдан,
євроремонт, кухня вмонтована,
частково вмебльована, холодильник,
телевізор. (067) 9497733; (099)
6695781, Ірина

290-860

 Продам. Трелювальну либідку лісову
"Uniforest", до МТЗ-82, ЮМЗ. (063)
2562256

Торгове приміщення біля ТЦ "Гостинець", площею 54 кв.м. (050)
6722567; (050) 9253939

 Продам. 30км від Луцька, будинок
з надвірними спорудами, світло, газ,
вода, зручний доїзд, ціна за домовленістю. (050) 0687395; (068) 6299599

 Маяки, земельну ділянку 0.11га,
під забудову, приватизовану. (050)
5286339

Прийом оголошень за телефоном (0332)

ПІНОБЛОКИ ТА ГАЗОБЛОКИ виробник: Білорусь, Обухів, Бровари; цегла жовто-піщаного та червоного
кольору, Білорусь, м.Мінськ, з доставкою. (03366) 93818 (Ратно);
(097) 7171691; (099) 3627425
 Блоки ракушняку 20х20х40. Можлива доставка. (067) 7824404; (066)
1325025
 Продам. Цеглу червону та білу, пісок,
щебінь, відсів, керамзит, торфобрикет,
дрова, торфокрихту, чорнозем. Вивіз
будівельного сміття. (095) 5355663;
(097) 7516430
 Виготовлення та встановлення
дерев'яних сходів з різних порід
деревини, за індивідуальними замовленнями. Власне виробництво, заміри,
помірні ціни. (099) 9246770, www.
lioksa-mebli.at.ua

 Продам. Пиломатеріали обрізні та
необрізні, хвойних порід, будь-яких розмірів. Прийму замовлення на пиломатеріали. (096) 5419477; (099) 7082353
 Продам. Дошку обрізну, 30мм, 850грн/
куб.м та необрізну дошку 20мм, 350грн/
куб.м. (099) 7082353; (096) 5419477
 Продам. Верстат для нарізання
чашок в оциліндрованих колодах, з
фрезами, діам. 15, 18, 20см, 6000грн.
(096) 5419477; (099) 7082353
 Продам. Металочерепицю, металопрофіль, комплектуючі різних країн-виробників, широкий вибір, низькі ціни.
Заміри, кошторис, доставка безкоштовна. (050) 7015157; (096) 7157343
 Продам. Труби профільні ВГП, ДН та
ін. металопрокат. (050) 1933114
 Продам. Відсів, щебінь, пісок дрібний
та крупний, цегла біла та червона,
глина, чорнозем, торфокрихта, дрова,
вугілля. (050) 1566665; (067) 3618487
Французькі натяжні СТЕЛІ. Якісно.
(0332) 269182; (066) 5922882;
(097) 6808868
Газоблоки різних виробників,
20х30х60, 10х20х60; цемент, цегла
лицювальна, керамічна, недорого. Можлива доставка. (099)
5356875; (097) 2099525
 Продам. Пісок дрібно та крупнозернистий, щебінь різних фракцій, відсів,
цеглу, доставка. Вивезу сміття. (050)
9049130; (063) 4117874; (097) 5590422
Всі види ремонтно-будівельних
робіт: внутрішні роботи, утеплення, лицювання плиткою, малярні,
сантехнічні, штукатурні роботи.
(066) 2222313
 Послуги сантехніка.  (050) 8329361
 Циклювання будь-якої підлоги професійною барабанною машинкою, вкладання паркету, ламінату, євродошки та
ін. підлог, шпаклювання та лакування.
Надаємо консультації з закупівлі матеріалів. Всі види ремонтно-будівельних
робіт. (0332) 788769; (066) 4881782
 Здам в оренду бетонозмішувач, 120л,
40грн/доба, доставка на об'єкт. (050)
6446840; (096) 1292588
 Виконуємо всі види ремонтно-будівельних робіт "під ключ"; гіпсокартон,
шпаклювання, стяжка, ламінат, плитка,
мозаїка. (050) 5676596
 Будуємо будинку від фундамента до
конька, фундамент і коньок безкоштовно. Швидкість і якість гарантуємо. Ліц.
АВ№587561 ДАБІУ, від 15.06.11р. (050)
7732853, Віктор
Ремонтно-будівельні роботи,
кваліфікована бригада майстрів,
зразки робіт, доставка матеріалів.
Якість, гарантія, великий досвід
роботи за кордоном. (050)
9153347
 Циклювання, шпаклювання, лакування паркету та фарбованих дошок
новими барабанними та дисковими
машинами. (0332) 293990; (099)
6427274; (094) 9084990
 Дахи будь-якого типу та складності,
різними покрівельними матеріалами:
євроруберойд, металочерепиця та інші.
Ліц. АВ№587561 ДАБІУ, від 15.06.11р.
(050) 7732853
 Заливаємо бетонно-монолітні сходи,
будь-якої складності, утеплення дахів,
горищ мінватою, утеплення фасадів
пінопластом, підшивка вагонкою, досвід, консультації безкоштовно. Послуги
виконроба. (050) 7628395

Різне
 Продам. Телевізори діаг.72см та 52см.
(066) 6184057; (093) 7538744
 Продам системний блок ПК, 1500грн.
(098) 2645425
 ПРОДАЄМО ТА ЗДАЄМО В ОРЕНДУ
МЕТАЛОШУКАЧІ, НИЗЬКІ ЦІНИ, ВЕЛИКИЙ ВИБІР. WWW.MADZHAK.COM
(095) 8288066; (098) 0353350
 Загублений задній бампер, синього
кольору на трасі Турійськ-Луцьк, прохання повернути за винагороду. (066)
1951589

 Продам. Баян "Рубін", трирядний.
(050) 4382739
 Куплю. Б/в газові балони, 50грн;
автоклав з нержавійки, радянського виробництва, кутник металевий, 25-35мм
(можна кусками) у м.Луцьку. (0332)
718090; (050) 5451245
 Куплю. Металеві розбірні стелажі;
соломорізку ручну або з двигуном
(500грн); ел/бурякорізку 800грн; запчастини нові до газових приладів (котлів,
колонок, газових плит). (0332) 789388;
(097) 1406715
 ВТРАЧЕНЕ ПОСВІДЧЕННЯ УЧАСНИКА БОЙОВИХ ДІЙ АБ 022037 ВІД
01.10.2004Р., ВИДАНЕ ВІЙСЬКОВИМ
КОМІСАРІАТОМ М.ЛУЦЬКА, НА ІМ'Я
ЦЕХАНА АНДРІЯ ЄВГЕНОВИЧА,
ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ.
 Втрачене посвідчення дитини з багатодітної сім'ї, видане Луцькою міською
радою від 01.09.2010р., №АС 000266 на
ім'я Журби Назара Даниловича, вважати
недійсним.
ПрАТ "УСК" Княжа Вієнна Іншуранс
груп просить вважати втраченими та недісними наступні Зелені
картки (вся Європа + Росія) Серія та
номер 7337145-7337147; 7337149;
7337152;7337154; 7337157;
7337159-7337160; 7337204;
7337219; 7337301-7337311;
7727117-7727126; 77271597727163; 7727168-7727171;
7733535-7733545; 77381027738108; 7738114-7738120;
7738122-7738129; 8136264,
8138997, 8139000; 8136308,
8144161, 8632645; 84583218458325; 8632655, 8642511;
8638681-8638684; 86425388642539; 8644036-8644037;
8644050, 8644084, 8647616.
ПрАТ "УСК" Княжа Вієнна Іншуранс
груп просить вважати втраченими
та недісними наступні Зелені картки (Білорусь та Молдова + Росія)
Серія та номер 7360158, 7360269,
7360305; 7741818-7741828;
7741830-7741832; 77440137744015; 7744024-7744030;
7754136-7754140; 7754150,
7756330; 7756332-7756333;
7756387, 7756394, 7758191;
7758199-7758205; 7758208.
ПрАТ "УСК" Княжа Вієнна Іншуранс
груп просить вважати втраченими
та недісними наступні Зелені картки
(вся Європа + Росія) Серія та номер
UA015/ 8850138; UA015/ 8850136;
UA015/ 8845931; UA015/ 8845928;
UA015/ 8845923-8845925; UA015/
8845904; UA015/ 8845878-8845879;
UA015/ 8845876; UA015/ 88458448845847; UA015/ 8845835-8845838;
UA015/ 8845827-8845830; UA015/
8840553; UA015/ 8833386; UA015/
8827416; UA015/ 8827414; UA015/
8833066; UA015/ 8850162-8850180;
UA015/ 8850141-8850160; UA015/
8848710-8848712; UA015/ 8825890;
UA015/ 8825867-8825870; UA015/
8825845-8825847; UA015/ 8825529;
UA015/ 8649557; UA015/ 8649486;
UA015/ 8646248-8642650; UA015/
8646232-8646239; UA015/ 8646060;
UA015/ 8645994; UA015/ 86427408642741; UA015/ 8642730; UA015/
8629751; UA015/ 8628230; UA015/
8464274; UA015/ 8464271-8464272;
UA015/ 8464267-8464269; UA015/
8464259; UA015/ 8848966; UA015/
8827220.
ПрАТ "УСК" Княжа Вієнна Іншуранс
груп просить вважати втраченими
та недісними наступні Зелені картки (Білорусь та Молдова + Росія)
Серія та номер UA015/ 8663757;
UA015/ 8663748-8663752; UA015/
8662655; UA015/ 8662648; UA015/
8660157-8660160; UA015/ 8660110;
UA015/ 8656246-8656247; UA015/
8652606.
ПрАТ "УСК" Княжа Вієнна Іншуранс
груп просить вважати втраченими
та недісними наступні Договори
стр-ня відповід.громадян…під
час їх перебування за кордоном
Серія та номер 14/04-6 № 529528529529; 14/04-6 № 532870; 14/04-6
№ 532865; 14/04-6 № 529535;
14/04-6 № 529498; 14/04-6 №
529494-529495; 14/04-6 № 537730537731; 14/04 № 515962; 14/04-6 №
529563-529564; 14/04-6 № 529561;
14/04-6 № 540751-540760; 14/04-6 №
540738-540742; 14/04-6 № 540731540732; 14/04-6 № 540728-540729.
ПрАТ "УСК" Княжа Вієнна Іншуранс
груп просить вважати втраченими та недісними наступні Поліси
ОСЦПВ Серія та номер АВ/ 20284282028436; АВ/ 2028422-2028426; АВ/
2028411-2028412; АВ/ 2028382; АВ/
1959304; АВ/ 1841811; АА/ 7483788;
АА/ 7482470-7482479; АВ/ 20285092028511; АВ/ 2016461-2016462; АВ/
2001295-2001296; АВ/ 20012622001263; АВ/ 2001148-2001149; АВ/
1986648.
 Продам. У зв'язку з закриттям магазину. Дешево нові: дизельні мотоблоки
з повітряним охолодженням та навісне
обладнання, мотокоси, газонокосарки,
бурякорізки, млини 160-1200кг/год.
(050) 5451245; (097) 1406715

