
Нерухомість

Продам

  Обміняю однокімн.кв., в центрі 
міста, 32 кв.м, 3-й поверх та земельну 
ділянку на масиві Дубнівський на Дво-
кімн.кв., р-н ЗОШ №5. (095) 0710317

  Двокімн.кв., просп.Грушевського, 
4-й поверх, заг.пл.42 кв.м, житл.пл.28 
кв.м, капітальний ремонт (електрика, 
вода, вікна, плитка). (050) 6857370; 
(095) 7103769

Трикімн.кв., ринок "Північний", 
6/9-пов. буд., євроремонт, лоджії 
засклені, дубовий паркет, окрема 

кладовка, плитка, кімнати ізо-
льовані. Терміново, від власника 
хороший торг. (050) 1677222; 

(067) 7704269; (063) 2127873

  Трикімн.кв., вул.Винниченка, 
5/5-пов. цегл. буд., переплануван-
ня, ремонт, кондиціонер, балкон 
засклений, зроблений дах, частково 
вмебльовану, 500000грн. Власник. 
(066) 7451855; (068) 8488455

  Чотирикімн.кв., великогабаритну, 
130 кв.м, просп.Собороності, 5-й пов., 
євроремонт, авт. опалення, конди-
ціонери, лоджія і балкон засклені та 
утеплені, під охороною, є гараж 26 
кв.м,  вис.4.5м, під охороною, підвал. 
(095) 7438198

  Олешковичі Рожищенського р-ну, 
незавершений будинок півтораповер-
ховий, 92 кв.м, підведені газ, світло, 
поблизу річка, ставок, земельна 
ділянка 0.23га. (066) 2828870

  Луцьк, вул.Гнідавська, будинок 
старий, в жилому стані з присадиб-
ними будівлями, 50 кв.м, 3 кімнати, 
кухня, туалет, ванна, приватизована 
з/д 0.10га + 0.09га в постійному корис-
туванні, можливе відновлення ставка. 
(067) 9593508

 Малий Окорськ, будинок з ман-
сардою, на березі озера, 160 кв.м, 
телефон, світло (трифазна лінія), газ, 
вода, опалення, з/д 1.17га, огорожа, 
сад, господарські будівлі, 480000грн. 
(050) 6325824

  Продам. Прилуцьке, земельну 
ділянку 0.25га, комунікації поруч, ціна 
за домовленістю. (095) 5101436

  Продам. Озерце, земельну ділянку 
0.20га, з незавершеним будівництвом, 
комунікації поруч, ціна за домовленіс-
тю. (050) 2116932

  Любомль, 100м від траси Київ-
Ягодин, земельну ділянку 0.10га, при-
ватизовану, високе, сухе місце, поряд 
світло (050) 3784727; (098) 5883431

  Небіжка, масив Гаївка, земельна 
ділянка 0.09га, під забудову. (050) 
1772787

  Крижівка Рожищенського р-ну, дві 
земельні ділянки 0.10га, під дачне 
будівництво, поблизу озера. (063) 
8194888

  Смт.Рокині, Луцького р-ну (р-н шко-
ли), приватизовану земельну ділянку 
0.15га (24х60м), під забудову, світло 
- 70м, газ- 300м, школа, дитсадок 
сільрада- 500м, 50000грн. Власник. 
(098) 2680485

  Забороль, земельну ділянку під за-
будову 0.11га, біля ставка; будматері-
али: газоблоки, щебінь, цеглу, пісок, 
ціна договірна. (095) 3467898; (097) 
5004056

  Р-н Вишкова, земельну ділянку 0.10 
або 0.20га. (050) 2657225

  Дві суміжні, дачні земельні ді-
лянки по 0.12га, поруч ставок. (050) 
3386586

  Боратин, земельну ділянку, асфаль-
тований доїзд, газ, вода, світло поруч, 
168000грн. (095) 0709919

  С.Боратин, земельну ділянку 0.24га, 
0.12га, приватизовану, під житлову 
забудову, зручний доїзд, комунікації, є 
сусіди, від власника. (099) 7777718

 Магазин продуктовий у с.Боголюби 
(лікарня). (099) 5619869

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

Рибне господарство 11га, 25км 
від Луцька, стави зариблені 100%. 

Можливий обмін на автомобілі, 
розгляну варіанти. + є жилий 
будинок з вигодами. (096) 

6359139

Здам

  Здам. Двокімн.кв. центр Луцька, 
євроремонт, побутова техніка, меблі, 
посуд. (050) 9694114; (063) 3581955

  Здам. Двокімн.кв., в привокзаль-
ному р-ні, косметичний ремонт, є 
меблі, холодильник, телевізор. (066) 
6259556

  Здам однокімн.кв. у хорошому 
стані, на тривалий термін, р-н залізн 
вокзалу. (095) 9330049

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

  Здам кімнату в гуртожитку 16 кв.м, 
вул.Ковельська, під офіс або житло. 
Недорого. (050) 8011927

  Здам. Дві кімнати в трикімн.кв., 
без господаря, усі вигоди, цегл.буд, 
5/9-пов. буд., р-н ЛПЗ, для порядних 
людей. (050) 1483314

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

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

  Візьму на квартиру одного хлопця, 
чесного, порядного, бажано студента, 
без шкідливих звичок, 33-й квартал. 
(099) 6465730

  ЗДАМ. КВАРТИРИ ПОДОБОВО, 
ПОТИЖНЕВО, ПОМІСЯЧНО, ДОБА 
ВІД 140ГРН, Р-Н ГМ "ТАМ-ТАМ", (НО-
ВОБУДОВИ). (066) 1505026

  Здам. Квартиру ТІЛЬКИ для сту-
дентів-заочників, м.Луцьк. (063) 
4575913

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

  Здам. Двокімн.кв., Луцьк, вул.Копер-
ніка. (099) 7225306

Послуги

Відпочинок на березі Чорного 
моря, смт.Затока, база відпочику 

зі зручностями. Перевезення 
комфортабельними автобусами. 

Вартість путівки 1790грн. Ліц. 
АГ№587009, від 22.06.2011р. 
(0332) 724762; (099) 4811051; 

(099) 4811051

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

контейнери, битовки, буд. вагончики 
гаражі, блок-пости, гаражі та ін. 

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

9071417

ПАМ’ЯТНИКИ.
Виготовлення, встановлення, 

художнє оформлення.
Гарбо, базальт, граніти.

Вироби з каменю: каміни, підві-
коння, сходи, лицювальна плитка, 

столешниці.  (067) 420 47 01, 
(067) 500 13 81, (0332) 24 25 94

Ремонт пральних машин-автома-
тів: "Сіменс", "Бош", "Індезіт", "Аріс-
тон", "Кайзер", "Ханса", "Ардо", LG, 
"Самсунг", "Занусі", "Електролюкс", 
AEG та ін. на дому, гарантія. Про-
даж запчастин. (099) 0273489; 

(095) 3507374

  Відео-, фотозйомка урочистих по-
дій. Виготовлення альбомів, виїзд по 
області. www.Youtube 11jodia. (050) 
1772873, Ігор; (097) 6107769; (093) 
5466798

  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"

Усунення засмічень, видалення 
жиру, бруду та нальоту. Гарантія 

якості. (050) 7360805; (096) 
4996132

  Ремонт корпусних меблів (заміна 
деталей, фурнітури, регулювання): 
шафи-купе, кухні вітальні та ін.; вста-
новлення та підключення, пральних, 
посудомийних машин, газових по-
верхонь. (066) 6276665

Автомото

  Підприємство "Румб" купує, про-
дає, здійснює обмін вітчизняних та 
іноземних автомобілів. Розглянемо 
всі варіанти. (068) 7616863; (050) 
2420244; (063) 0794015 

Ремонт автомобілів, рихтувально-
зварювальні роботи, фарбуван-

ня, полірування, відновлення 
бамперів. Виїзд до клієнта та 
консультація  безкоштовно. 
(068) 7616863; (050) 2420244; 

(063) 0794015 

  Продам. УАЗ-451 нова гума та дви-
гун, в/п 3т. (050) 5003333

Продам. Трактор Т-25 1994р. з 
кабіною, Т-25 1990р. без кабіни 

у відмінному стані; комбайни 
картопле- та зернозбиральні, 

прес-підбирачі, різні марки; боро-
ни, косарки роторні, кінні; плуги, 
саджалки, культиватори, сівалки 
та ін. з Польщі. (099) 0834091; 

(067) 1253737

Підприємство "Дока-Сервіс" ку-
пує, продає здійснює обмін вітчиз-

няних та іноземних автомобілів. 
Розглянемо всі варіанти. (068) 

7616841; (066) 7709243

Комбайни зернозбиральні, карто-
плезбиральні, прес-підбирачі, 

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

(066) 8701542 

Будівництво

 ПРОДАМ. БЛОК-ХАУС, ВАГОНКА, 
ДОШКА ДЛЯ ПІДЛОГИ. ЗАВЖДИ В 
НАЯВНОСТІ. (095) 7699473; (098) 
9071417

Продам. Ракушняк кримський. 
Можлива доставка. (050) 

3781113

  Продам. Пісок, щебінь різних 
фракцій, цегла червона, біла, відсів, 
чорнозем, глина,  земля на вимостку, 
торфокрихта, з доставкою. Вивіз 
будівельного сміття, м.Луцьк. (050) 
5396261

  Продам. Відсів, щебінь різних фрак-
цій, пісок дрібний та крупний, цегла 
біла та червона, глина, керамзит, 
чорнозем, торфокрихту, дрова, вугіл-
ля, 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

  Продам. Щебінь різних фракцій, 
пісок дрібний та крупний, відсів, цегла 
біла та червона, глина,   торфокрихту, 
керамзит, чорнозем, дрова, вугілля. 
Вивіз сміття. (050) 7601191

Блоки будівельні (стінові, для 
огорожі, перестінні), "рваний 

камінь", цеглу "рваний камінь", 
3.5грн/шт., бруківку, залізобетонні 

огорожі, бетонні каналізаційні 
люки, сходи та інші бетонні ви-
роби. Висока якість, доставка. 
Робочі дні понеділок-п'ятниця, 

8.00-16.00. Вихідні субота-неділя. 
(0332) 290078; (050) 3780078; 

(098) 0800078

  Продам. Пісок, щебінь, відсів, з 
доставкою. (050) 3381564; (098) 
7585943

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

  СВЕРДЛОВИНИ НА ВОДУ. ШВИД-
КО ТА ЯКІСНО. (096) 3918453

 ПРОДАМ. МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЮ, 
ПРОФНАСТИЛ, "RUUKKI FINNERA", 
"SYPER KATEPAL", ПОВНА КОМПЛЕК-
ТАЦІЯ ДАХУ. ЗАМІРИ ТА ДОСТАВКА 
БЕЗКОШТОВНО. (096) 9035429; 
(099) 6274707

Продам. Лист оцинкований, плос-
кий, рифлений. Металочерепиця, 
металопрофіль та металопрофіль 
двосторонній кольоровий, Поль-
ща, Німеччина. Мінвата, власне 
виробництво. Трубу профільну 
для огорожі.  (050) 7249777; 

(097) 9143605

  Продам. Штукатурний насос, 4 куб., 
новий. (050) 5003333

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

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

  На роботу потрібні: аніматор в дитя-
чу кімнату (кафе), адміністратори залу, 
офіціанти, кухарі, бармени, помічники 
барменів. піцмайстри, суші-майстри, 
кухарі-кондитери, прибиральниці-по-
судомийниці. (099) 7522226; (099) 
5055556; (095) 6551001; (066) 1244446

  Продам. Камінь природний: річко-
вий, піщаник, андезіт, кварцит, плитку, 
соломку, гальку, формак, крихту, валу-
ни, шашку, бут, морську гальку; лаки 
та пропітки для каменю, внутрішніх 
та зовнішніх робіт; ємкості пластма-
сові 1т, 1000л. (067) 7531556; (095) 
8414490

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

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

  Продам. Пісок, щебінь, відсів, камінь 
різних фракцій, пісок в мішках, цегла 
червона, біла нова та б/в, чорнозем, 
гній, дрова, земля на вимостку. До-
ставка. Вивіз будівельного сміття.  
(099) 3374034; (096) 9943100

  Продам. Пісок, щебінь, відсів, 
камінь, граніт та базальт різних фрак-
цій, в/п 8-30т. З доставкою. (050) 
9450064; (095) 3272280

  Продам. Пісок, щебінь, відсів, 
грунт. Доставка а/м ЗІЛ, КамАЗ. Вивіз 
будівельного сміття. (095) 8625177; 
(050) 2715808

РАКУШНЯК КРИМСЬКИЙ. Блоки з 
ракушняку (Крим). Висока якість. 

Міцні, рівні, відбірні. Ціна від 
виробника. Доставка. (068) 

1659117; (063) 3102170

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

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

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

  Продам. Металочерепицю, метало-
профіль, комплектуючі різних країн-
виробників, широкий вибір, низькі 
ціни. Заміри, кошторис, доставка 
безкоштовна. (050) 7015157; (068) 
0274679

  Виготовлення та встановлення 
дерев'яних сходів з різних порід 
деревини, за індивідуальними замов-
леннями. Власне виробництво, заміри, 
помірні ціни. (099) 9246770

Цегла рядова М-100, цемент і 
газоблоки. Доставка. Низька ціна. 
(050) 7166323; (067) 3618489

  Продам. Дошки обрізні та необрізні, 
балки, крокви, рейки, різної довжини 
та ширини, з доставкою. (050) 
6728204

  Продам. Дошки соснові, свіжопиля-
ні, обрізні та необрізні, балки, крокви, 
брус, рейки. Можлива доставка. 
(067) 3614149

  Продам. Цеглу, шифер, плити ПКЖ, 
перемички все б/в. Свіжопиляні до-
шки, балки, крокви та ін. Можлива до-
ставка. (095) 7000468; (067) 3925262

Французькі натяжні СТЕЛІ від 
економних до розкішних, екс-

клюзивна комбінація кольорів, 
якісний фотодрук, встановлення 

будь-яких світильників, стельових 
карнизів та поклейка плінту-

сів. Стелями можна пишатися!  
(0332) 269182; (066) 5922882; 

(097)  6808868

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

Стяжки, штукатурка (станція), 
гіпсокартон, шпаклівки, відкоси, 
плитка, вагонка, ламінат. (095) 

5465270 

  Послуги "бобкетом", розгортаємо 
щебінь, навантажуємо землю, розван-
тажуємо цеглу, піноблоки, бруківку. 
Земельні роботи гусеничним та коліс-
ним "бобкетом". Послуги евакуатором, 
буром. (050) 8483994

Ремонт у Вашій кімнаті: гіпсокар-
тон, шпаклівка, підлога. Якість, 

досвід, "ціни не кусаються". 
(099) 7401095; (097) 8544994, 

Сергій

  ДАХИ - ремонтно-покрівельні 
роботи. (095) 0684826, Сергій; (093) 
8039681

  Виконуємо будівельно-оздо-
блювальні внутрішні та зовнішні 
роботи гіпсокартон, штукатурно-
шпаклювальні роботи, фарбування, 
вкладання плитки, ламінату, паркетної 
дошки, кладка цегли, бетонні роботи, 
покрівлі. (097) 7365531

 Мурування парканів, облицювання 
будинку цеглою, заливання фунда-
ментів, є власні щити на опалубку, 
бетонозмішувач. (050) 6167269

  Виконуємо всі види ремонтно-бу-
дівельних робіт: дахи, кладка, стяжка, 
штукатурка та ін. (095) 0684826, 
Сергій; (093) 8039681

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

  Ремонтно-будівельні роботи; 
шпаклюємо стелі та стіни, лицю-
вання плиткою, штукатурні роботи, 
клеємо шпалери, гіпсокартон різної 
складності, декоративні штукатурки, 
обшиваємо вагонкою, вкладання 
підлоги, ламінат, паркетна дошка. 
(0332) 299602; (066) 7549017

Будівельні роботи, ремонт та 
реконструкція: внутрішні роботи, 
утеплення, лицювання плиткою, 
малярні, сантехнічні, штукатурні 
роботи. Ліц. АВ№343711, ДАБІУ. 

(050) 9574630

Робота

Працівники на збір полуниць, 
вишень, черешень, помідорів, 

огірків, грибів, парники, теплиці, 
м'ясний цех, ферми, будівельни-

ки, с/г робітники, догляд за садом, 
з/п висока, житло, харчування, 

візова підтримка надається, на-
явність закорд. паспорту. (066) 

7466549; (096) 4932837, Андрій

  Візьму на роботу водіїв кат.С, з 
досвідом та тракториста-екскаватор-
ника. (050) 5863682

  На роботу потрібні охоронники, з 
досвідом роботи. (050) 0723881; 
(097) 3317536

  ЗБІР полуниці, вишні, череш-
ні, теплиці парники, ферми, 
м'ясокомбінати, риббаза (різні 
спеціальності, з/п висока), с/г роботи,  
польові роботи, швачки, будівель-
ники, зварювальники та електрики, 
наявність закордонного паспорту, 
візова підтримка.  (050) 7325315; 
(096) 8708768

  ЗБІР ПОЛУНИЦІ, ЧЕРЕШНІ, ВИ-
ШНІ. З/П ВИСОКА, НАЯВНІСТЬ ЗА-
КОРДОННОГО ПАСПОРТУ, ВІЗОВА 
ПІДТРИМКА. (066) 0321909; (093) 
8317549

  Візьму на роботу людей для валки 
лісу або бригаду з досвідом роботи 
та тракториста на МТЗ-82, з досвідом 
роботи у лісовому господарстві. 
(067) 3614149

(067) 6996002

Потрібен на роботу офіціант та по-
судомийниця. (095) 2168112

  Візьму на роботу в ательє швачку. 
(050) 9405305

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

  Потрібні на роботу в кафе р-н ринку 
"Завокзальний": кухарі, помічник куха-
ря. (095) 5785390

  ВІЗЬМУ НА РОБОТУ МУЛЯРА, 
ПОКРІВЕЛЬНИКА, ПІДСОБНИКА. 
(050) 9574630

  На постійну роботу в бар потрібні: 
офіціант, помічник кухаря, посудо-
мийниця. Та продавець квасу. (098) 
5814664

  В кафетерій потрібні: офіціанти, 
кухарі, бармени, адміністратор, при-
биральниця.  (099) 6373869; (099) 
7910735 

  Потрібні продавці у продуктовий 
магазин по вул.Львівській, вул.Вете-
ранів (33-й квартал), бульв. Дружби 
народів (р-н ЛПЗ), вул.Дубнівська. 
(050) 8608406

  Робота вдома неважка та цікава 
(обробка кореспонденції), від ПП 
"Новація", з/п 2500грн/місяць. Регіон, 
стать, вік, будь-які. Від Вас: два конвер-
ти на адресу. Інформацію надсилаємо 
безкоштовно! (096) 0273324, 87502, 
Маріуполь Донецької обл., а/с 2075

  Працевлаштування за кордоном, 
робочі запрошення, реєстрація, 
анкети, страховки. Вакансії у Польщі: 
швачки, будівельники, зварювальни-
ки, водії-далекобійники, с/г роботи. 
Доглядальниці, будівельники у 
Німеччину. Ліц.АВ 585191, 10.07.12р., 
МСПУ. (0332) 723738 (Луцьк); (099) 
3469381, Луцьк, вул.Кафедральна, 25.

  Візьмемо на роботу столяра, 
пилорамника, можливе навчання та 
будівельників. Можливе проживання. 
(050) 2532239; (068) 2335708

  Візьму на роботу підсобного робіт-
ника на будівництво. (066) 7213600

 Шукаю роботу водія, досвід роботи, 
є власний  легковий а/м. Можливі 
разові поїздки бусом. (095) 7081615, 
Іван

Фермер

  Віддам кошенят з пухнастими 
хвостиками, чорно-білого окрасу, 2 
місяці, у добрі руки, м.Луцьк. (067) 
3322908; (050) 4383553

  Продам. Корову після 2-го теляти, 
надій до 20л молока. (0332) 795243; 
(050) 3781682

  Продам. Цуценят німецької вівчар-
ки, вік 2 місяці, з документами. (050) 
6468679

  Продам. Молоді кізочки. (067) 
4982214

  Продам. Косарку тракторну, навісну, 
сегментну. Сіно польове в квадратних 
тюках, Рожищенський р-н, можлива 
доставка.  (096) 6142117; (050) 
6107839

  Віддам в добрі руки собаку великої 
породи (метис курцхаара), дівчинка 
11 місяців, при необхідності стерилізу-
ємо. (050) 7343342

Різне

Продаємо кабельно-провідникову 
продукцію від виробника. (050) 

4381896

  Продам. Стінку б/в, м'який куточок, 
диван-малюк, прихожу, газову плиту, 
шафу тридверну. (0332) 760753; 
(095) 8369530

  Продам. Побутову техніку, ел/
інструмент та м'які меблі з Німеччини, 
б/в та нові: холодильники, пральні 
машини, мікрохвильові печі, дивани, 
болгарки та ін. (067) 3322259; (050) 
9683831  

Меблі з Європи: шкіряні м'які час-
тини, у відмінному стані, низькі 
ціни.  ((096) 567949 Волинська 

обл., м.Горохів. вул.Б. Хмельниць-
кого, 13, магазин "Інтер'єр"

  Продам. Два м'які крісла б/в, недо-
рого. Продам. Сукню для випускного 
балу чи свята, колір насидчено-синій, 
Німеччина, розм.36-38, ціна за домов-
леністю. (068) 7290431 

  Котли на тверде паливо (торфобри-
кет, дрова, щепа ін.) з вентилятором 
піддуву (Німеччина) та електронною 
автоматикою (Польща) 15-200кВт та 
банні печі, можливе виконання індиві-
дуальних замовлень. (03379) 40218; 
(098) 6831146; (067) 7011731

  Продам. Сукню весільну, розм.44, 
білий колір, сезон 2013р., пишна з 
корсетом, підспідничник з кольцами, 
недорого. (063) 3070195; (095) 
7747106

  Куплю. Дешеві меблі б/в, холодиль-
ник, морозильну камеру, шифер б/в, 
газову плиту. (0332) 760753; (095) 
8369530

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 
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