
Нерухомість

Продам

  Однокімн.кв., 28 кв.м, вул.Кривий Вал, 
12, 2/2-пов. цегл. буд., стелі 3.7м, телефон, 
Інтернет, автономне опалення, метало-
пластикові вікна, поністю вмебльована, 
кухня, гарна ванна кімната, 2-й поверх 
над частиною квартири, де розташо-
вана спальня, у тихому дворі є цегляна 
кладова, 6 кв.м, з броньованими дверима. 
Заходь і живи! (067) 3321005

  Однокімн.кв., р-н ТЦ "Нова Лінія", 1-й по-
верх, 32 кв.м, ремонт. (050) 0894195

  Трикімн.кв., Київський майдан, 8/9-пов. 
цегл. буд., 480000грн. (095) 5862658

Поблизу дубнівського кільця, не-
завершене будівництво, 150 кв.м, 

коробка, газ, вода, світло підведене, 
земельна ділянка 0.12га. (096) 

6359139, Юрій; (098) 8905532

  Литовеж Іваничівського р-ну, будинок 
цегляний, 10х9м, земельна ділянка 0.33га, 
сад. (066) 1708171; (093) 1522471; (068) 
0471605

 Масив Струмівка, дачу, будинок 
цегляний, двоповерховий, 6 кімнат, на 2 
входи, земельна ділянка 0.14га, є дерева, 
кущі, підведено газ, воду, світло, 300м 
до зупинки. (0332) 259321, після 20.00; 
(095) 5745228

  Струмівка, вул.Скляренка, 23, земельну 
ділянку 0.12га, дуже добре місце для 
забудови, електрика підведена, 500м від 
рівненського кільця, 50м від асфальтова-
ного доїзду. (067) 3321005

Луцьк, 500м від гот. "Лучеськ", 
земельну ділянку 0.25га, комуні-

кації поряд. (067) 3320824; (099) 
2683796

  12км від Луцька, с.Городниця, будинок 
дерев'яний, 69 кв.м, 3 кімнати, газове 
опалення, світло, льох, сарай, земельна 
ділянка 0.18га, приватизований, від влас-
ника. (095) 8517608

  У межах м.Луцька, земельну ділянку 
0.103га, вул.Трутковського, 33, 500м від 
вул.Львівської. (067) 3321005

  Піддубці, вул.Новокотівська 37, земель-
ну ділянку 0.23га, 500м від Свято-Покров-
ської церкви 1745р., 100м неасфальтова-
ного доїзду, 10км від рівненського кільця, 
зроблено техумови на електрику. (067) 
3321005

  Поблизу с.Промінь, дачу, земельна 
ділянка 0.06га, невеликий будинок 3х3м, 
є вода, світло в будинку, 60000грн торг. 
(066) 6209598

  Приватизовану, земельну ділянку 
0.15га, смт.Рокині, Луцького р-ну (р-н 
школи). (098) 2680485

Продам. Рибне господарство 11га, 
25км від Луцька, стави зариблені 
100%. Можливий обмін на авто-

мобілі, розгляну варіанти. (096) 
6359139

  25км від Луцька, будинок, є газ, вода, усі 
надвірні споруди, асфальтоване подвір'я, 
ціна за домовленістю. (050) 8062883

  Забороль, земельну ділянку 0.10га, 
приватизовану, ціна за домовленістю. 
(066) 8880442

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

  Р-н Великого Омеляника, земельну ді-
лянку 0.32га, під с/г діяльність, можливість 
зміни цільового призначення, 60000грн, 
торг. (050) 7166989

  Продам. Гараж цегляний в 
кооп."Транспорт", р-н автозаводу, 6х3.5м, 
оглядова яма, підвал. (050) 6857370; 
(095) 7103769

  Продам. Бутік 12 кв.м, у хорошому місці, 
висока стеля, кладовка, примірочна, 
м.Рівне, речовий ринок, вул.Замкова. 
(067) 9119336

Здам
  Візьму на квартиру одного хлопця, 

чесного, порядного, бажано студента, без 
шкідливих звичок, 33-й квартал. (099) 
6465730

  ЗДАМ ОДНОКІМН.КВ., З ЄВРОРЕ-
МОНТОМ, ПРОСП.ПЕРЕМОГИ, ВСІ 
МЕБЛІ ТА ТЕХНІКА, ДЛЯ СІМ'Ї, 1800ГРН. 
(063) 1272007

  Візьму хлопця на квартиру, на підселен-
ня до одного хлопця,без господарів, р-н 
ЛПЗ. (0332) 721320; (066) 4269391

  Здам. Тимчасівку, Луцьк, р-н вул.Львів-
ської. (096) 6903999

  Здам. Однокімн.кв. та двокімн.кв., 
р-н 33-го кварталу, подобово. (095) 
7420603; (050) 9401666; (097) 3181145

   Здам. Квартиру ТІЛЬКИ для студентів-
заочників. (063) 4575913

  Візьму на квартиру дівчину; здам в 
оренду гараж. (050) 7146113; (066) 
7083812

  Здам. Луцьк, будинок у приватному 
секторі, 2 кімнати, усі комунікації. (0332) 
760660; (095) 9267012 

Послуги

Ландшафтний дизайн: озеленення, 
альпінарії, квітники, декоративні во-
дойми, струмки, водоспади. Сучасні 

технології, індивідуальний підхід, 
якісно. Консультація безкоштовна. 
(068) 0098705; (066) 4445751; (097) 

8078341

  Ремонт побутових холодильників, мо-
розильних камер, імпортних, вітчизняних, 
заміна компресорів, термостатів, заправ-
ка фреоном, виклик майстра платний. 
(050) 6313413

Пам’ятники. Виготовлення, вста-
новлення, гарантія, розстрочка без 
переплати, догляд. м. Луцьк, вул. Б. 

Хмельницького, 34. (0332) 28-50-31; 
(0332) 28-72-28; (097) 323-90-75

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

Кредити до 8 000грн 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

Супутникове телебачення. Продаж, 
гарантія, сервісне обслуговування. 

Послуги електрика. Продаж, монтаж 
кондиціонерів. (0332) 285556; (066) 

1980828

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

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

  Виготовлення корпусних меблів з 
ДСП на замовлення, за індивідуальним 
дизайном та розмірами, швидко, якісно 
за розумну ціну. (066) 0421517

Кухні від 1850грн/пог.м, шафи-купе від 
1500грн/пог.м. Договір, гарантія. Виїзд 

дизайнера, розробка проекту, до-
ставка, встановлення - безкоштовно. 
Знижка 30% 1.03-31.03.2014р. (098) 
7239028; (099) 2783674; (093) 8302371

Виготовляємо: дачні будинки, каркасні 
бані, кіоски, павільйони, контейнери, 
битовки, буд. вагончикигаражі, блок-

пости, гаражі та ін. металоконструкції. 
Якісно, надійно, вчасно!!! (095) 

7699473; (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"

Утеплення фасадів, монтаж, демонтаж 
конструкцій, фарбування, фасадів і 
дахів, ремонт та герметизація між-

панельних швів, миття скляних повер-
хонь, кронування та обрізання дерев 

у важкодоступних місцях.  (066) 
0000547; (097) 7687775; (098) 6818857

Потрібен паспорт та код. Ліц. №222 від 
17.10.2011р., НБУ. (097) 8055414; (095) 

8817173; (095) 3000962

Автомото
  Продам. Трактор МТЗ-80 1992р., мала 

кабіна, двигун Д-240; патрон токарний 
300, з зворотніми кулачками; КПП, блок 
циліндрів, головка та ін,  до МТЗ-80 та 
радіатор до ЗІЛ-130. (099) 7359139; (098) 
5169673

  Продам. Фіат-Тіпо "Fiat-Tipo" 1.4л, бен-
зин, зелений, хетчбек, 1993р., у хорошому 
стані, ц/з, після капремонту, 28000грн, 
торг. (099) 7915900

Продам. Трактор Т-25 1994р. з 
кабіною, Т-25 1990р. без кабіни у від-
мінному стані; комбайни картопле- 
та зернозбиральні, прес-підбирачі, 

різні марки; борони, косарки 
роторні, кінні; плуги, саджалки, 

культиватори, сівалки та ін. з Польщі. 
(099) 0834091; (067) 1253737

  Продам. Деу-Ланос, по запчастинах, 
м.Луцьк. (066) 6911154; (098) 2678020; 
(093) 1179353

  Продам. Мотоцикл вантажний "Мура-
вей", у хорошому стані, на ходу, з доку-
ментами. Можливий обмін на авто з моєю 
доплатою. Терміново. (096) 6983633

  Продам. Комбайни, трактори, преси, са-
джалки та ін. с/г техніку з Польщі. Продам. 
Комбайн зернозбиральний "Вольво-830", 
жатка 2.7м, у хорошому стані, свіжоприг-
наний. (099) 0834091; (067) 1253737

  Продам. Косарки роторні, кінні, 
грабарки, борони, копачки, культиватори, 
плуги, сівалки, обприскувачі, саджалки. 
Комбайни картоплезбиральні "Анна", 
"Болько", "Карлик", "Грімме" та ін.  (050) 
2305189; (098) 0841006

  Продам. Трактор Т-25 1993р., з кабіною, 
у відмінному стані та Т-25 без кабіни 1984 
та 1990р. Картоплекопачки дво-, одно-
рядні, нові та б/в; преспідбирачі "Клаас", 
"Сіпма", "Вельгер" та ін.  (050) 2305189; 
(098) 0841006

Комбайни зернозбиральні, картоплез-
биральні, прес-підбирачі, картопле-
копачки, трактори, косарки та інша 

техніка. (067) 3910253; (066) 8701542 

  Продам. Трактори Т-25 1980-2000р., 
пригнані, з Польщі, у хорошому стані. 
Плуги, культиватори, можлива доставка.  
(067) 3610506; (067) 2862999

Будівництво
  Продам. Дошки обрізні та необрізні, 

балки, крокви, свіжопил та сухі, дрова, 
власне виробництво, м.Луцьк, просп.Пе-
ремоги, 20. (099) 5010907; (097) 7348322

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

(050)4380766

  Продам. Пісок, щебінь, цеглу, відсів, 
глину, чорнозем, дрова, гній, жом, землю 
на вимостку; вивіз будівельного сміття. 
(050) 6097986; (098) 9125884

Продам. Дошку обрізну (фрезу), віль-
хову 1-, 2-го сорту. (067) 3518655

  Послуги "бобкетом", розгортаємо 
щебінь, навантажуємо землю, роз-
вантажуємо цеглу, піноблоки, бруківку. 
Земельні роботи гусеничним та колісним 
"бобкетом". Послуги евакуатором, буром. 
(050) 8483994

  Продам. Цеглу, пісок, щебінь, відсів, 
глину, чорнозем, дрова, гній, жом, землю 
на вимостку; вивіз будівельного сміття. 
(066) 7181178; (066) 7181172

  Продам. Пісок, щебінь, відсів, камінь 
різних фракцій, пісок в мішках, цегла чер-
вона, біла, чорнозем, дрова. Доставка. Ви-
віз будівельного сміття.  (099) 3374034; 
(096) 9943100

  Продам. Металочерепицю, металопро-
філь, комплектуючі різних країн-вироб-
ників, широкий вибір, низькі ціни. Заміри, 
кошторис, доставка безкоштовна. (050) 
7015157; (068) 0274679

Блоки будівельні (стінові, для огоро-
жі, перестінні), "рваний камінь", 
бруківку, залізобетонні огорожі, 

бетонні каналізаційні люки, сходи та 
інші бетонні вироби. Висока якість, 

доставка. (0332) 290078; (050) 
3780078; (098) 0800078

  БЛОК-ХАУС, ВАГОНКУ ТА ДОШКУ 
ДЛЯ ПІДЛОГИ. (095) 7699473; (098) 
9071417

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

  Продам. Пісок крупно дрібнозернис-
тий, щебінь різних фракцій, відсів, цеглу, 
доставка. Вивезу сміття. (050) 9049130; 
(063) 4117874; (097) 5590422

 Кована брама від 3000грн. Кузня 
"Файна ковка". Каталог з цінами на 

сайті www.fayna-kovka.prom.ua (050) 
2962314; (097) 6139185

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

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

РАКУШНЯК КРИМСЬКИЙ. Блоки з 
ракушняку (Крим). Висока якість. 
Міцні, рівні, відбірні. Ціна від ви-

робника. Доставка. (068) 1659117; 
(063) 3102170

  Продам. Вікна дешево, 5шт., подвій-
них, двері вхідні, котел газовий, все б/в. 
(050) 9405305

  ВИКОНУЄМО РЕМОНТНО-ОЗДО-
БЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ: ГІПСОКАРТОН, 
ШПАКЛЮВАННЯ, ФАРБУВАННЯ, 
ПЛИТКА, ЛАМІНАТ, ВАГОНКА ТА ІН., 
ПОСЛУГИ САНТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРИКА, 
ОПЕРАТИВНО, ЯКІСНО, ДОСТУПНО. 
(099) 2759777; (067) 1751116

  БЕТОННІ РОБОТИ РІЗНОЇ СКЛАД-
НОСТІ, КЛАДКА ГАЗОБЕТОННИХ 
БЛОКІВ, ЦЕГЛИ. МОНТАЖ ВЕНТИЛЬО-
ВАНИХ ФАСАДІВ ТА УТЕПЛЕННЯ ФАСА-
ДІВ, ПОКРІВЛІ БУДЬ-ЯКОЇ СКЛАДНОС-
ТІ. (066) 7461107

  ВИГОТОВЛЕННЯ АКСЕСУАРІВ З ЛИС-
ТОВОГО МЕТАЛУ ДЛЯ ДАХІВ, ФАСАДІВ, 
ТА ОГОРОЖ, БУДЬ-ЯКОЇ СКЛАДНОСТІ. 
(066) 7461107

  Виконуємо ремонтно-покрівельні ро-
боти з євроруберойду та металопрофілю, 
ремонт старих покрівель, дахів, балконів, 
гаражів.  Гідроізоляція фундаментів. 
Промислова побілка приміщень.  (050) 
2065385

(099) 7401095; (097) 8544994

 Шпаклюю стелі, стіни, відкоси, клею 
шпалери. (0332) 252391; (067) 1259857

  Ремонтно-будівельні роботи; шпаклю-
ємо стелі та стіни, лицювання плиткою, 
штукатурні роботи, клеємо шпалери, 
гіпсокартон різної складності, декора-
тивні штукатурки, обшиваємо вагонкою, 
вкладання підлоги, ламінат, паркетна 
дошка. (0332) 299602; (066) 7549017

  Ремонт квартир офісів будинків, деко-
ративні штукатурки, послуги електрика, 
сантехніка. (050) 3399161; (050) 0757527

  ДАХИ ремонт та перекриття єврору-
беройдом: будинки, квартири, магазини, 
гаражі, склади, дачі, балкони. Металопро-
філь, металочерепиця, ондулін, шифер, 
ринви, козирки, підвіконня. Монтаж та 
доставка. (066) 4401148; (096) 7685558

  Свердловини на воду, насоси, обслуго-
вування. (067) 3326421; (050) 2742458

  Заміна труб, лічильників, унітазів, уми-
вальників, радіаторів, монтаж опалення, 
котлів, колонок, бойлерів, каналізація, 
тепла підлога, водопровід, якість вища 
за ціну. Ліц.АА №068300 24.04.04р., ВОДА. 
(0332) 231510; (050) 9071397

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

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

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

Циклювання підлог; ІЧ опалення 
та інші види; ремонтно-будівельні 
роботи. Продаж пиломатеріалів. 
(099) 2754900; (0332) 285420

  Виконуємо ремонтно-будівельні 
роботи: євроремонт, вкладання плитки, 
ламінату, шпаклювання, штукатурка, 
гіпсокартон, поклейка шпалер, усі види 
фасадних робіт, мурування камінів, та 
ін. (068) 6859771; (068) 0557257; (066) 
2928985

  СВЕРДЛОВИНИ НА ВОДУ. ОБСЛУ-
ГОВУВАННЯ. ПРИЯМКИ, НАСОСИ, 
ВОДА "ПІД КЛЮЧ". ЯКІСТЬ ГАРАНТУЮ. 
(095) 5755705

  Клеємо шпалери швидко та якісно. 
(095) 5178413, Олександр

  СВЕРДЛОВИНИ НА ВОДУ. ШВИДКО 
ТА ЯКІСНО. (096) 3918453

Робота

Працівники на збір яблук, помідорів, 
огірків, грибів, парники, теплиці, 

м'ясний цех, ферми, будівельники, 
с/г робітники, догляд за садом, з/п 
висока, житло, харчування, візова 

підтримка надається, наявність 
закорд. паспорту. (095) 5566113; 

(067) 8100781

  Підприємство у м.Луцьку візьме на ро-
боту офіс-менеджера, бажано з досвідом 
прямих продаж (не кадрове агентство). 
(093) 6976965

Для партнерської співпраці у 
міжнародну компанію "Forever 

living Produkts" потрібні амбітні та 
цілеспрямовані люди які мріють 
про власний бізнес та фінансову 

незалежність. (050) 6950787; (068) 
8702987, Олена

  Робота: теплиці парники, ферми, 
овочебази, м'ясокомбінати, риббаза (різні 
спеціальності, з/п висока), с/г роботи, 
перебирання яблук, швачки, наявність 
закордонного паспорту, візова підтримка.  
(050) 7325315; (096) 8708768

  Найму няню з досвідом роботи для жін-
ки похилого віку, можливе проживання. 
(0332) 232183; (099) 3233240

  Потрібні кухарі, офіціанти. (0332) 
757565; (066) 8709333; (066) 8709399

  На постійну роботу візьмемо автослю-
саря. (0332) 234474

  Сезонна робота на Світязі, помічниця 
по господарству. (050) 7576215, Олена

  Потрібні на роботу: бармен, адміні-
стратор, офіціанти, кухар та музичний 
колектив, з досвідом роботи. (0332) 
255298; (095) 4580758

  Потрібен на роботу кондитер-технолог, 
бажано з досвідом роботи 3-5 років, з/п за 
домовленістю. (093) 8124356, Вадим

  Візьму на роботу працівників на порізку 
ДСП, поклейку кромки, на повний робо-
чий день. (050) 5198223; (050) 2442688

  Візьму на роботу в ательє швачку. 
(050) 9405305

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

  Працевлаштування за кордоном, 
робочі запрошення (6 місяців, рік), 
Інтернет реєстрація, анкети, страховки. 
Вакансії у Польщі: швачки, будівельники, 
зварювальники, водії-далекобійники, 
с/г роботи, ферми та ін. Ліц.АВ 585191, 
10.07.12р., МСПУ. (0332) 723738 (Луцьк); 
(099) 3469381

Салон "МиЛена" запрошує на роботу 
перукарів з досвідом та косметолога. 

(050) 4758570, Олена

  ВІЗЬМУ НА РОБОТУ ВОДІЯ-ДАЛЕ-
КОБІЙНИКА З ДОСВІДОМ РОБОТИ. 
(050) 6775800

  Робота вдома неважка та цікава (оброб-
ка кореспонденції), від ПП "Новація", з/п 
2500грн/місяць. Регіон, стать, вік, будь-які. 
Від Вас: два конверти на адресу: 87502, 
Маріуполь Донецької обл., а/я 2075. 
Інформацію надсилаємо безкоштовно! 
novaship@list.ru.

  Сезонна робота: збір спаржи, полуниці, 
огірків, проживання та харчування за 
рахунок роботодавця, наявність закор-
донного паспорту. (096) 0848454; (093) 
5336200; (099) 0278579

  На роботу потрібні: аніматор в дитячу 
кімнату (кафе), адміністратори залу, 
офіціанти, кухарі, бармени, піцмайстри, 
суші-майстри, кухарі-кондитери, приби-
ральниці-посудомийниці, водії з власним 
а/м (бус). (099) 7522226; (099) 5055556;  
(095) 6551001; (066) 1244446

 ФІРМА ВІЗЬМЕ НА РОБОТУ ЗАВІД-
УВАЧА СКЛАДУ, ПРОДОВОЛЬЧА ГРУПА 
ТОВАРІВ, МОРОЗИЛЬНА КАМЕРА, З/П 
2000ГРН. (067) 1643050

Потрібен на роботу затягувальник 
чоловічого взуття, з досвідом роботи 

або учня, заробітна плата висока. 
(050) 9049114

  На роботу потрібні офіціанти, кухарі та 
техпрацівники, з/п щотижнева. (066) 
6004002

Потрібен бармен-офіціант з хоро-
шою зовнішністю, у кафе-бар, на АЗС 

"Укрнафта", вул.Карпенка-Карого, 
1-б. (066) 6254404

  Вихователь з великим досвідом роботи 
шукає роботу няні. (095) 3682775

Фермер
  Догляд за садом: обрізання, формуван-

ня крон фруктових дерев, прищіплення та 
ін. (0332) 757593; (067) 3329246

  Продам. Саджанці голландської малини, 
сортові, можлива гуртова партія;  (0332) 
757593; (067) 3329246

Продам. Березовий СІК. Саджанці: 
калини, ялини, сосни, берези, ліщи-
ни, ялівця, грецького горіха. (095) 

8711312, Олександр

  Продам. Гірчицю та дрібну картоплю на 
корм. (050) 9063730; (096) 3392910

  Продам. Капусту, моркву товарну та 
на корм. (066) 8896244; (095) 5599992; 
(097) 5455553

(067) 3320024

  Продам. Доїльний апарат, новий в 
упаковці. (093) 8480958

  Продам. Велику червону картоплю 
"Ароза", та "Бородянка", жовта "Санте", та 
насінневу "Санте". (096) 8905797; (095) 
4604112

  Продам. Сіно польове в квадратних 
тюках, Рожищенський р-н, можлива до-
ставка. (096) 6142117; (050) 6107839

  Продам. Сіно та солому в тюках; дрібну 
картоплю (099) 4312505; (097) 1882507

  КУПЛЮ. Картоплю сортову, столовий 
буряк та моркву. (095) 6282680; (093) 
1561181

Різне
  Продам. Шафу тридверну з антресоля-

ми, коричневу, 500грн. (050) 7138841

  Продам. Диван, кухню, ліжко, приходу, 
шифер б/в, велосипед. (0332) 760753; 
(095) 8369530

  Продам. Рояль кабінетний "Erart". 
(066) 7443715; (099) 3319939

  Продам. Ліжечко дитяче (матрац, по-
стіль, балдахів), у хорошому стані, 700грн 
(050) 1574597

Куплю дубові віники для бані. (050) 
5196088, 10.00-18.00

Куплю. 100кубів дров твердої по-
роди, не далі 50км від Луцька, недо-
рого. (050) 4963220; (067) 2804787

Купуємо стружку кольорових металів: 
мідь, алюміній, бронзу, латунь, свинець, 

н/ж; акумулятори, можливий демон-
таж, 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 
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