
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., Володимир-Волин-
ський, 5/5-пов. цегл. буд., з меблями,  
 (03342) 33370 Володимир-Волин-
ський; (093) 9708848

  Двокімн.кв., вул.Чекаліна, 8, 1/2-пов. 
цегл. буд., сонячна сторона, кімнати 
прохідні 24.5 кв.м, кухня 4.6 кв.м, 
опалення газове, пічне, центральна 
каналізація, санвузол, є льох, сарай, 
з/д 0.02га, 230000грн.  (0332) 236042; 
(050) 7007390

  Двокімн.кв., вул.Арцеулова, 74.7 кв.м, 
в зданій новобудові, 4/9-пов. цегл. буд., 
автономне опалення, без посередни-
ків.   (099) 1455573; (095) 8405060

  Трикімн.кв., смт.Рокині, 10км від 
Луцька, дворівневу, в котеджному 
будинку, 65 кв.м, а/о, свердловина, 
приватизована ділянка 0.07га, інфра-
структура.  (066) 9307073

  Трикімн.кв., вул.Карпенка-Карого, 23, 
частковий ремонт, панельний будинок, 
два балкони.  (0332) 744039; (099) 
3495244

  Трикімн.кв., вул.Винниченка, 5-й 
поверх, перепланована з ремонтом, 
560000грн.  (0332) 241808; (097) 
8884271; (050) 3784822

  Чотирикімн.кв., м.Ківерці, вул.
Шевченка, в двоповерховому будинку, 
на 1-му поверсі, всі комунікації, нова 
сантехніка, всі дерев'яні двері, поруч з 
будинком 2 сараї і цегляний гараж.  
(095) 3500023

  Торчин, будинок одноповерховий 
1979р., з усіма вигодами, гараж, два 
сараї, садок, 350000грн.  (0332) 
241808, після 19.00; (050) 3784822; (097) 
8884271

  Рожище, половину будинку без 
ремонту, газ, вода, каналізація, поруч 
зупинка.  (063) 1783288

  Рованці, будинок до 100 кв.м, 
дерев'яний обкладений цеглою, 3 
кімнати, ванна, кухня, міський водогін, 
сучасне опалення, пластикові вікна, 
присадибна ділянка 0.38га, 700000грн. 
 (095) 3923077; (050) 2632178

  Луцьк. Поблизу кінотеатру "Промінь", 
будинок 4 кімнати + тимчасівка, ді-
лянка 0.05га, приватизована, 2 входи, 
можна на 2 сім'ї, 460000грн або продам 
по частинах, 2 кімнати 220000грн. 
Можливий обмін.  (0332) 243749; 
(066) 6283386

  Продається половина будинку в цен-
трі смт Локачі. Загальна площа 80 кв. м. 
Зроблений капітальний ремонт. Є вода, 
газ, автономне опалення, каналізація, 
пластикові вікна.  (050)3780433

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

  Продам. Луцьк, центр міста, будинок, 
газ, світло, вода. Терміново.  (050) 
7357200

  Смт.Рокині, половину будинку, заг.
пл.53.5 кв.м, земельна ділянка 0.1303га, 
від власника, без посередників.  (095) 
4790158; (099) 7510170, після 19.00

 Масив Промінь, дачу, земельна ді-
лянка 0.10га, ціна за домовленістю.  
(0332) 262932; (095) 4326342

  Промінь, дачу, є цегляний будинок, 
світло, вода, насадження.  (067) 
9782816; (095) 1353851

 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 

  Луцьк, між вул.Дубнівською та 
Рівненською, земельну ділянку 0.07га, 
є забудови, світло, вода, газ поруч, при-
ватизовану.  (099) 7030553

  Луцьк, земельну ділянку 0.06га, по 
вул.Офіцерській.  (067) 9782816; (095) 
1353851

  Струмівка, вул.Сільська, земельну 
ділянку 0.12га, під забудову.  (095) 
1810298

Продам дві земельні ділянки по 
25 сот. під забудову в с.Трилісці та 

с. Топільне Рожищенського р-ну 
Волинської обл. Поряд комуніка-

ції, асфальтований під’їзд. Ціна 
по 40 тис. грн. за кожну.  (067) 

3320567

  Рованці (Боратин), земельну ділянку, 
приватизовану від власника.  (095) 
6526372

  Голишів, земельну ділянку під забу-
дову, 0.27га, усі комунікації біля ділян-
ки, асфальтований доїзд, документація, 
2800грн/0.01га.  (066) 2914364; (093) 
0578369

  ТАРАСОВЕ, ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯН-
КУ 0.15ГА.  (095) 5599992; (097) 
5455553

  Рожище, земельну ділянку 0.10га, 
приватизована.  (098) 4190345

  Боратин, земельну ділянку 0.12га, на 
межі Луцька, асфальтований доїзд, по-
ряд є світло, 57000грн.  (099) 7777718

  БОГОЛЮБИ, ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ 
0.45ГА, ПІД ЗАБУДОВУ ЖИТЛОВОГО 
БУДИНКУ, 1-ША ЛІНІЯ, КОМУНІКАЦІЇ 
ПОРУЧ, ЦІНА ЗА ДОМОВЛЕНІСТЮ.  
(067) 3824959

  Або здам, обміняю 2 нових павільйо-
ни на ринку м.Ківерці, вул.Шевченка, 
під ключ, 33 кв.м, частини по 16.5 кв.м, 
окремі входи, ел/лічильники, стелі, 
стіни з металопрофілю, великі вітрини, 
захисні ролети, 45000грн, торг.  (050) 
4645704, Сергій

  Павільйон на ринку "Пасаж", у хоро-
шому місці.  (066) 1771782

Здам

  Однокімн.кв., в р-ні кінотеатру "Про-
мінь", на тривалий термін, 1000грн + 
комунпослуги.  (097) 4215245

  Здам. Подобово однокімн.кв.  (095) 
5522586

  Тимчасівку, вул.Ковельська, 177, 
для молодої сім'ї, без дітей, 2 кімнати, 
кухня, усі зручності.  (097) 6819168

  Здам. В оренду кабінет на два робо-
чих місця перукаря та робоче місце 
майстра манікюру.  (050) 6767121

  Здам. Складські приміщення в 
оренду, поблизу ринку "Завокзальний" 
та приміщення з оглядовою ямою. Здам 
в оренду земельну ділянку вул.Лідав-
ська, для комерційного використання. 
 (050) 1725868

  В оренду контейнер на ринку "Цен-
тральний", р-н "гуманітарки", 6 кв.м, 
800грн а також 3-т контейнер під склад, 
300грн.  (099) 2751808

Зніму

 ДОБРОПОРЯДНА СІМ'Я, БЕЗ ДІ-
ТЕЙ, ЗНІМЕ ЖИТЛО У ЛУЦЬКУ, ЗА 
ДОСТОЙНУ ТА ВЧАСНУ ОПЛАТУ. 
РОЗГЛЯНЕМО РІЗНІ ВАРІАНТИ.  
(050) 3783577; (067) 7091218; (063) 
8674432

Послуги

Не вистачає комфорту в домі? 
Допоможе «Домашній майстер»! 

Пропонуємо послуги сантехні-
ків, електриків, вантажників, 

зварювальників, столярів, 
оздоблювальників, налаштову-
вачів комп'ютерів. Пропозиції 

надсилайте на e-mail: 0668891420@
mail.ru. Працюємо без вихідних. 

Будемо раді вашому дзвінку! 
(066) 8891420, (095)4437301, 

(0332)29-09-01

Кована брама від 3000грн. Кузня 
"Файна ковка". www.fayna-kovka.prom.

ua  (050) 2962314; (097) 6139185

Усунення засмічень, видалення жиру, 
бруду та нальоту. Гарантія якості.  

(050) 7360805; (096) 4996132

Виготовляємо металеві та дерев'яні 
конструкції: дачні будинки, бані, 

магазини, кіоски, павільйони, гаражі, 
автонавіси, шиномонтажі, автомийки, 

міні-офіси, вольєри, ангари та ін. 
Доставка по Україні, безкоштовна, 

низькі ціни.  (098) 9071417

  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"

  Виготовлення м'яких меблів, ліжок, 
матраців за індивідуальними замовлен-
нями. Розробка моделей будь-яких 
розмірів, функціональності і дизайну 
"під клієнта". Ремонт та реставрація.  
(067) 3021203; (063) 6201867

  Реставрація та перетягування м'яких 
меблів. Можлива зміна дизайну, роз-
міру.  (0332) 263641; (095) 4183085

Кухні, спальні, вітальні, прихожі, 
дитячі, офісні меблі. Якість висока, 

ціни помірні. Договір, гарантія. Виїзд 
дизайнера, розробка проекту, достав-

ка, встановлення - безкоштовно.  
(099) 2783674; (095) 4828391, Луцьк, 

вул.Винниченка, 14-а, кім.16

  Відео-, фотозйомка урочистих подій. 
Виготовлення альбомів, виїзд по об-
ласті. www.Youtube 11jodya.  (050) 
1772873, Ігор; (097) 6107769

Ремонт холодильників морозиль-
них камер на дому у замовника, 
пенсіонерам дешевше.  (095) 

0588758; (097) 2622653 

  Обрізка дерев будь-якої складності, 
чищення, підрізання. Можливий вивіз 
вантажним а/м.  (095) 8588014; (066) 
0469908

Кредити до 8000грн без довідки 
про доходи. Безкоштовне і швидке 

оформлення. Кредитуємо під-
приємців і пенсіонерів. "А-Банк", 

м.Луцьк, вул.Винниченка, 25. 
Ліц.№16 від 09.10.2009р., НБУ. 
 (066) 4869012; (096) 7438977, 

Микола

Автомото

  Продам. ВАЗ-21099 2005р., інжектор, 
1.5л, у відмінному стані, м.Луцьк, 
38000грн.  (067) 7357216; (099) 
2625227, Анатолій 

  Продам. Опель-Аскона 1987р., 
2.0л, інжектор, хетчбек, сірий колір, 
23000грн, торг.  (066) 6104510

  Продам. ГАЗ-53 1984р., термобуда, 
газ-бензин, 7 полегшених балонів, у 
хорошому стані, 14000грн. Терміново. 
 (095) 1518031

  Продам. Трактор, власного виробни-
цтва.  (067) 1913671

  Продам. Трактор МТЗ-82 1995р., 
64000грн.  (096) 5419477; (099) 
7082353

  Продам. Зернозбиральний комбайн 
"Форд-Шрід-512, -514", шир. жатки 4.2м, 
80000грн.  (050) 5461385

  Продам. Трелювальну лебідку лісову, 
виробник Польща, до МТЗ-82, ЮМЗ та 
стрічкову пилораму Нamech.  (063) 
2562256

Комбайни зернозбиральні, карто-
плезбиральні, прес-підбирачі, 

картоплекопачки, трактори, косарки 
та інша техніка.  (067) 3910253; (066) 

8701542 

  КУПЛЮ а/м в будь-якому стані 
(після ДТП, не на ходу), на українській 
реєстрації, можна в кредиті, розгляну 
будь-які варіанти.  (095) 2423274; 
(098) 5228975 

Будівництво

Французькі натяжні СТЕЛІ. Якісно.  
 (0332) 269182; (066) 5922882; 

(097) 6808868

  Продам. Відсів, щебінь, пісок дрібний 
та крупний, цегла біла та червона, 
глина, чорнозем, торфокрихта, дрова, 
вугілля.  (050) 1566665; (067) 3618487

Французькі натяжні стелі, 80 грн. м 
кв.  (0332) 251097, (050) 3781732, 

(050)4380766

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

 ПРОДАМ. ПІНОБЛОКИ 20Х30Х60, 
12Х30Х60 ТА ШЛАКОБЛОКИ. МОЖ-
ЛИВА ДОСТАВКА.  (067) 7282946

  Продам. Зрізане дерево липи, 
ялини самовивіз з приватного сектору, 
с.Затурці.  (097) 4729104; (097) 
3207266

  Виготовлення євродерев'яних 
вікон та балконних рам (зі склом, 
склопакетами), обшивання вагонкою, 
якісно, недорого.  (095) 8975952; 
(096) 9690596 

  Продам. Цеглу червону та білу, пісок, 
щебінь, відсів, керамзит, торфобрикет, 
дрова, торфокрихту, чорнозем. Вивіз 
будівельного сміття.  (095) 5355663; 
(097) 7516430

Бруківка вібропресована, виготов-
лення та професійне вкладання 

з вібротрамбовкою. Низькі ціни, 
доставка. Цемент, щебінь, відсів.  

(099) 4937752; (093) 7165575

  Продам. Дошки обрізні та необрізні, 
балки, крокви, свіжопил та сухі, дрова, 
власне виробництво, м.Луцьк, просп. 
Перемоги, 20.  (099) 5010907; (097) 
7348322

  Продам. Дешево, смугу металеву, 
20х4мм, цеглу вогнетривку, б/в; диски 
імпортні до "Лади"; шкіряний куточок 
(3+2+1) 12000грн; телевізор; ліжко 
двоспальне з матрацом + 4 шухляди; 
радіотелефони.   (0332) 244078

  Продам. Пиломатеріали обрізні та 
необрізні, хвойних порід, будь-яких 
розмірів. Прийму замовлення на 
пиломатеріали.  (096) 5419477; (099) 
7082353

 ПРОДАМ. МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЮ, 
ПРОФНАСТИЛ, "RUUKKI FINNERA", 
"SYPER KATEPAL", ПОВНА КОМПЛЕК-
ТАЦІЯ ДАХУ. ЗАМІРИ ТА ДОСТАВКА 
БЕЗКОШТОВНО. ( (099) 2757631; 
(096) 8990250

  Продам. Дошку обрізну, 30мм, 
850грн/куб.м та необрізну дошку 20мм, 
350грн/куб.м.  (099) 7082353; (096) 
5419477

  Продам. Металочерепицю, метало-
профіль, комплектуючі різних країн-ви-
робників, широкий вибір, низькі ціни. 
Заміри, кошторис, доставка безкоштов-
на.  (050) 7015157; (096) 7157343

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, сер-

тифікати. Силікатна цегла, Хотислав, 
РБ.  (03366) 93381 (Ратно); (097) 

3532712, www.bloku.blox.ua, e-mail: 
office_ura@mail.ru

ПІНОБЛОКИ ТА ГАЗОБЛОКИ вироб-
ник: Білорусь, Обухів, Бровари; це-
гла жовто-піщаного та червоного 
кольору, Білорусь, м.Мінськ, з до-
ставкою.  (03366) 93818 (Ратно); 

(097) 7171691; (099) 3627425

  Продам. Пісок дрібно та крупнозер-
нистий, щебінь різних фракцій, відсів, 
цеглу, доставка. Вивезу сміття.  (050) 
9049130; (063) 4117874; (097) 5590422

Продам. Лист оцинкований, 
плоский, рифлений, від 30грн/кв.м, 
Металочерепиця, металопрофіль, 

Польща, Німеччина, від 40грн/кв.м. 
Мінвата "Роквул", за гуртовими 
цінами.  (067) 3344873; (050) 

7249777; (097) 9143605

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

  Дахи будь-якого типу та складності, 
різними покрівельними матеріала-
ми: євроруберойд, металочерепиця 
та інші. Ліц. АВ№587561 ДАБІУ, від 
15.06.11р.  (050) 7732853

  Будуємо будинки від фундамента 
до конька, фундамент і коньок безко-
штовно. Швидкість і якість гарантуємо. 
Ліц. АВ№587561 ДАБІУ, від 15.06.11р.  
(050) 7732853, Віктор

  Бригада покрівельників з великим 
досвідом роботи проводить ремонт 
дахів, євроруберойдом: магазини, 
садочки, козирки, балкони, будинки, 
гаражі, квартири, вагончики.  (095) 
1736796; (066) 4401148; (093) 0541571

  Циклювання будь-якої підлоги 
професійною барабанною машин-
кою, вкладання паркету, ламінату, 
євродошки та ін. підлог, шпаклювання 
та лакування. Надаємо консультації з 
закупівлі матеріалів. Всі види ремонт-
но-будівельних робіт.  (0332) 788769; 
(066) 4881782; (097) 5383021

  Послуги кваліфікованого сантехніка, 
усі види робіт.  (066) 0813938

  Циклювання, шпаклювання, лаку-
вання паркету та фарбованих дошок 
новими барабанними та дисковими 
машинами.  (0332) 293990; (099) 
6427274; (094) 9084990

  Циклювання (шліфування) підлоги, 
плоскошліфувальною та барабанною 
машинами, вкладання паркету, дошки, 
ламінату; лакування та шпаклювання. 
 (066) 1668415; (067) 8043815

  Утеплення будинків пінопластом; 
"короїд", "баранек", фарбування фаса-
дів.  (050) 8257924, Вадим

Робота

Працівники на м'ясокомбінат, 
птахоферму, на збір грибів, сорту-
вання саджанців, садівники, на с/г 
роботи, парники, теплиці; швачки, 
кухарі та помічники кухаря, водії, 

житло, харчування, візова підтрим-
ка надається, наявність закордон-

ного паспорту.  (067) 8100781; 
(099) 7816496

  Потрібна хатня робітниця (приготу-
вання їжі, прибирання, прасування), 
8.00-17.00, понеділок-п'ятниця, 1500-
2000грн (від якості).  (050) 3781243

 ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ ПО-
РЦІЙНОГО МОРОЗИВА З КІОСКУ, 
БАЖАННЯ ПРАЦЮВАТИ, ЧЕСНІСТЬ, 
БАЖАНО ДОСВІД РОБОТИ В ТОРГІВ-
ЛІ, ПОТИЖНЕВИЙ ГРАФІК, З/П ВИ-
СОКА, ЗА ДОМОВЛЕНІСТЮ.  (093) 
7505665, ЮЛІЯ; (050) 7454666

  На роботу потрібні: посудомийниці, 
бармени, офіціанти, кухарі та водії з 
власним а/м.  (095) 6551001

  Робота: теплиці (огірки, помідори), 
ферми, м'ясокомбінати, птахофер-
ми, с/г роботи, збирання полуниці, 
будівельники різних спеціальностей, 
наявність закордонного паспорту, ві-
зова підтримка.  (050) 7325315; (096) 
8708768; (066) 0549826

  Працевлаштування за кордоном, 
робочі запрошення (6 місяців, рік), 
Інтернет реєстрація, анкети, страховки. 
Вакансії у Польщі: будівельники, зварю-
вальники, токарі, водії-далекобійники, 
с/г роботи, ферми та ін. , Луцьк, вул.
Кафедральна, 25. Ліц.АВ 585191, 
10.07.12р., МСПУ.  (0332) 723738 
(Луцьк); (050) 3731019

  В продуктовий гастроном потрібен 
продавець, р-н ЛПЗ, 33-й квартал та 
залізн.вокзал. Продавець чаю та кави, 
33-й квартал.  (099) 7777718

Візьму на роботу водія з власним 
вантажним а/м від 0.75 до 1.5т, гра-

фік понеділок-субота, 8.00-14.00, 
з/п 3000грн + пальне.  (066) 

4354539; (067) 6741243

  Робота в дома Не важка та цікава 
(оператор по обробці кореспонден-
ції)! Від ПП "Новація". З/п 2500грн/міс. 
Регіон, стать, вік будь-які. Від Вас: 2 
конверти на адр. Інформацію надсила-
ємо безкоштовно!, 87502, Маріуполь 
Донецької обл., а/я 2075 "Новация"

  Потрібен водій на вантажний а/м, з 
досвідом роботи по країнах Європи, 
наявність візи.  (050) 2674847

  Потрібні співробітники в інформа-
ційній сфері, різні вакансії, повна або 
часткова зайнятість.  (095) 3661654, 
Вікторія

  ВІЗЬМУ НА РОБОТУ ЛЮДЕЙ З 
АКТОРСЬКИМИ ЗДІБНОСТЯМИ, 
ДЛЯ ГАСТРОЛЕЙ ПО УКРАЇНІ, З/П 
2500-3200ГРН + ВІДРЯДНІ.  (050) 
4806347

  В ковбасний цех потрібен: форму-
вальник ковбасних виробів, обвальник 
м'яса, помічник фаршескладача, вантаж-
ник, бухгалтер. Потрібен персональний 
водій директора.  (0332) 719069

  Потрібен на роботу двірник.  (050) 
8011927

На роботу потрібні домогоспо-
дарки для прибирання котеджів, 

наявність закордонного паспорту, 
з/п від 8000грн гарантована, спів-

бесіда з прямим роботодавцем. 
Вимоги: порядність, без шкідливих 

звичок.  (050) 5165552

  Потрібні: посудомийниці, бармени, 
офіціанти, кухарі та водії з власним 
а/м.  (066) 1244446

Візьму на роботу в автомайстерню 
рихтувальника та працівника по 

підготовці до фарбування а/м, 
м.Луцьк.  (050) 5153819

  Оголошується конкурс на заміщення 
вакантної посади менеджера логіста 
транспортно-експедиційної компанії, 
з досвідом роботи в даній сфері від 
1-го року, офіційне працевлаштування, 
нормований робочий день.  (067) 
2497323

  На роботу потрібні: посудомийниці, 
бармени, офіціанти, кухарі та водії з 
власним а/м.  (099) 7522226

  На роботу потрібні: посудомийниці, 
бармени, офіціанти, кухарі та водії з 
власним а/м.  (099) 5055556

  В бар потрібні: офіціанти, кухарі, 
бармени, адміністратор, прибираль-
ниця, продавець та бухгалтер.  (050) 
5686600; (099) 6373869; (099) 7910735

Терміново візьму в салон краси 
майстра перукаря-універсала, на 
вигідних умовах та манікюрницю. 
Здам в оренду робоче місце перу-

каря.  (050) 5564835

  Візьму на роботу в кафе бармена, з/п 
від 1500грн за 2 тижні та кухаря, з/п 
2000грн за 2 тижні.  (050) 4384845

Фермер

  Продам пшеницю яру та озиму.  
(095) 5344932

 ПРОДАМ. МОРКВУ КОРМОВУ ТА 
СОЛОМУ В ТЮКАХ.  (095) 5599992; 
(066) 8896244

  Продам. Кормовий буряк і дрібну 
картоплю.  (0332) 268383; (099) 
5636659

  Продам. Пару коней, можна окремо; 
упряж, віз, недорого. Терміново.  
(067) 3613956

  Куплю КАРТОПЛЮ.  (050) 9816534; 
(099) 6429596

Різне

  Продам. Кухню (фасад з натурально-
го дуба), б/в, у хорошому стані; офісні 
меблі: столи, тумби, пенал для одягу, 
стільці; пеленальний столик 70х80см. 
 (050) 3341507

  Продам. Терміново недорого меблі 
системи "Борис", 7м, з кутовою шафою. 
Гірка з 3-х систем (шпон під дуб), 2.7м, 
стіл комп'ютерний, виготовлений на 
замовлення, з навісними полицями, у 
хорошому стані.  (0332) 740441; (099) 
3289520

  Продам. Верстат фугувальний, 2.10-
0.40м.  (050) 7189173

  Продам. Інвалідний візок, Італія: 
новий 2012р., складний, мобільний 
тип "Surace", модель"Squillo".  (095) 
8744150

  Продам. Коляску для двійнят ТАКО 
(Польща, 2011р.), сіро-салатова, у від-
мінному стані.  (0332) 737803; (050) 
8257774, Алла

  Продам. Верстат для нарізання 
чашок в оциліндрованих колодах, з 
фрезами, діам. 15, 18, 20см, 6000грн.  
 (096) 5419477; (099) 7082353

  Продам. Обладнання для пекарні: 
піч, тістоміс, розстойка, форми для 
хліба, візки, борошнопросіювач, столи. 
Або здам в оренду.  (050) 5461385

  КУПЛЮ. Металевий, розбірний 
гараж, без місця.  (050) 7677147

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 

  Куплю холодильну вітрину-при-
лавок, 2шт. та пластмасові ящики під 
м'ясо.  (067) 3342415

  Куплю клітку для перевезення вели-
ких свиней.  (067) 3342415

  Віддам грайливе кошеня у добрі 
руки. 2 місяці, привчене до туалету.
(097) 8635830
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