
Нерухомість

Продам

Продам. Однокімн.кв., м.Ківерці, 
вул.Залізнична, заг.пл.21 кв.м, 

120000грн. (050) 8851110

  Двокімн.кв., с.Тарасове, в ново-
будові, 67 кв.м, 1/2-пов. буд., район 
"царського села". (066) 9204111

  Двокімн.кв., с.Тарасове, в ново-
будові, 67 кв.м, 2/2-пов. буд., район 
"царського села". (067) 3616517

  Двокімн.кв., вул.Лесі Українки, 1/2-
пов. цегл. буд., 38 кв.м, вис. стелі 3.5м.  
(067) 3321386; (0332) 712099

Двокімн.кв., новобудова, утеплена, 
автономне опалення, стяжка, шту-
катурка, засклена лоджія, сучасне 
планування, 58 кв.м, 3/9-пов. цегл. 
буд., вул.Єршова. (050) 6415645

  Трикімн.кв., 43.5 кв.м, р-н авіа-
заводу, євроремонт, будинку до 30-ти 
років, автономне опалення, сарай з 
підвалом, кладова, місце під гараж, 
грядка, 450000грн. (066) 6756710

  Трикімн.кв., с.Тарасове, в новобудо-
ві, площа 79 м кв., 2/2-пов. буд., район 
"царського села". (050) 4381313

  Трикімн.кв., вул.Карпенка-Карого, 
69 кв.м, косметичний ремонт, лоджія 
та балкон засклені. (099) 3495244; 
(068) 8488455

  Ківерці, будинок шлаково-цегляний, 
85 кв.м, 4 кімнати, кухня, ванна, котел, 
газ, вода, сарай, літня кухня, земельна 
ділянка 0.06га, власник. (095) 
2487253; (067) 3857087

  ТОРЧИН ЛУЦЬКОГО Р-НУ, ПОЛО-
ВИНУ ПРИВАТИЗОВНОГО БУДИНКУ 
(3 КІМНАТИ, КОРИДОР, КУХНЯ, ВЕ-
РАНДА, КОМОРА) ЗАГ.ПЛ.90.4 КВ.М, 
ЖИТЛОВА 54.8 КВ.М). ЦЕНТРАЛЬНА 
ВУЛИЦЯ, Є ГАЗ, ТЕЛЕФОН, ЦІНА ЗА 
ДОМОВЛЕНІСТЮ. (050) 2064648; 
(050) 4387304

  Луцьк, будинок в центрі міста, ре-
монт, автономне опалення, новий с/в, 
лічильники води, газу, світла. Можли-
вість добудови. (066) 6184057; (093) 
7538744

 МАСИВ МАЯК, В МЕЖАХ МІСТА, 
ДАЧУ, ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА 
0.065ГА, ПРИВАТИЗОВАНУ, Є ДВА 
ДЕРЕВ'ЯНИХ БУДИНОЧКИ, СВІТЛО, 
ВОДА, ДЕРЕВ'ЯНИЙ ПАРКАН, 
80000ГРН. (095) 6634639

 ПРОДАМ. ТОРЧИН, БУДИНОК 
ЦЕГЛЯНИЙ, 120 КВ.М, УСІ ВИГОДИ, 
ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА 0.12ГА, САД, 
ОГОРОЖА, УСІ НАДВІРНІ СПОРУДИ, 
ГАРАЖ, 2 САРАЇ. (068) 8488455; 
(066) 7451855

  Великий Омеляник, 1км від Луцька, 
будинок півтораповерховий, 100 кв.м, 
ремонт, камін, нова сантехніка та ві-
кна, огорожа, парник, льох, літні кухні, 
літній душ, ділянка 0.14га, великий 
садок, виноградник, 850000грн, торг. 
(066) 3525103

Боратин, будинок 298 кв.м, неза-
вершене будівництво, земельна 
ділянка 0.25га. (096) 6359139

  3 км від Локач, будинок дерев'яний, 
земельна ділянка 0.80га, є льох, сарай, 
газ поруч, недорого. (067) 1167960; 
(097) 4821615

  Луцьк, половину будинку, євроре-
монт, гараж, земельна ділянка 0.05га. 
(050) 5524607; (096) 4425800

  ВІТОНІЖ, РОЖИЩЕНСЬКОГО Р-Н, 
БУДИНОК, ВСІ ГОСПОДАРСЬКІ СПО-
РУДИ, ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА 0.50ГА. 
(050) 6447495, ТЕТЯНА

  Боратин, будинок, новий заверше-
ний, утеплений, 4-кімнатний, 140 кв.м, 
металопластикові вікна, металочере-
пиця, електроопалення, камін-грубка, 
земельна ділянка 0.084га, огорожа, 
асфальтований доїзд, без посередни-
ків, 2км від Луцька. (050) 3785562

  Романів, земельну ділянку 0.4га, з 
дерев'яним будинком 34.3 кв.м, газ, 
вода, світло. (050) 9325900; (050) 
2661937

  Богушівка, земельну ділянку 0.30га, 
є ставок, огороджена, літній будинок, 
вода, газ. (066) 7451855; (068) 
8488455

 ПРОДАМ. ЛИПИНИ, ЗЕМЕЛЬНУ 
ДІЛЯНКУ 0.1148ГА, ЗА РАЙОННОЮ 
ЛІКАРНЕЮ, АСФАЛЬТОВАНИЙ ДОЇЗД 
ВСІ КОМУНІКАЦІЇ ПОРУЧ. ТЕРМІНО-
ВО. (050) 6602998; (068) 8997652

  Гаразджа, земельну ділянку 0.45га, 
комунікації на ділянці, 8500грн/0.01га, 
торг. (050) 6747477; (096) 0199555

Продам. Гаражі в кооп."Центр", під 
буси та легкові а/м, є великі бокси 

під складські приміщення або май-
стерню. Можлива оренда. (068) 

6348048; (066) 3961884

Рибне господарство 11га, 25км 
від Луцька. Можливий обмін на 

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

6359139

  Трикімн.кв., вул.Ярощука, 81.3 кв.м, 
4/4-пов. цегл. буд.  (067) 3321386; 
(0332) 712099

  Продам. Гараж металевий, в 
кооп."Автомобіліст-3", вул.Карпенка-
Карого, поблизу ринку "Завокзаль-
ний", підвал на весь гараж, можливість 
добудови з розширенням. (050) 
3131874; (095) 5228182

Куплю

Куплю. Двокімн.кв., з ремонтом, до 
55 кв.м, без посередників. (063) 

1436712

Здам

  Здам. Кімнату у власному будинку, 
для студентів-заочників, р-н Дубнів-
ської всі зручності, Інтернет. (095) 
3262516

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

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

Здам. В оренду склади 120, 65, 
50 кв.м та офісні приміщення у 

м.Луцьку по вул.Потебні. Є авто-
стоянка, охорона та комунікації, 

зроблений ремонт. (050) 3397002

  В ОРЕНДУ ПРИМІЩЕННЯ 
КОМЕРЦІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, 
ЦЕНТРАЛЬНА ВУЛИЦЯ, 100-140 
КВ.М, ЄВРОРЕМОНТ, ВСІ КОМУНІ-
КАЦІЇ, СИГНАЛІЗАЦІЯ, АВТОНОМНЕ 
ОПАЛЕННЯ, ВХІД З ЦЕНТРАЛЬНОЇ 
ВУЛИЦІ, ПІД ОФІС, БАНК ТА ІНШІ 
УСТАНОВИ. (063) 9921833

Здам. В оренду торгово-офісне 
приміщення просп.Молоді, 65 

кв.м, вихід на центральну вулицю, 
Інтернет, сигналізація, пожежна 

охорона, автостоянка, новий 
ремонт. (050) 6415645

Офісні приміщення, поблизу МРЕВ, 
в оренду, Луцьк, вул.Підгаєцька, 
3, ПП «ВАМС». Інтернет, телефон, 

автономне опалення, євроремонт, 
сигналізації, парковка, бруківка. 
(0332) 773700; (095) 8989000

ПП «ВАМС» здає торгові приміщен-
ня різної площі: під офіси, магази-
ни, аптеки. Автономне опалення, 

підігрів підлоги, Інтернет, телефон, 
пожежна сигналізація, парковка, 

охорона. м.Луцьк, вул.Рівненська, 
127 (0332) 773700; (095) 8989000

Здам. В оренду приміщення під 
офіс або магазин, просп.Волі, ре-

монт, 50 кв.м. (050) 0846222

В оренду виробничо-складські 
приміщення площею 100-600 кв.м. 

Бокси для ремонту автомобілів. 
Зручний доїзд, охорона, ціна від 

7грн/кв.м.  (050) 3782022

Послуги

Супутникове телебачення. Продаж, 
гарантія, сервісне обслуговування. 

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

1980828

Пошиття, ремонт, реставрація, 
фарбування виробів з натуральної 

шкіри, хутра, дублянок, легкого 
жіночого та чоловічого одягу. Ве-
ликий вибір італійської шкіри, ху-
тра, шкірок на дублянки. (0332) 

207207; (050) 4381024

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

 НАДАЮ ПОСЛУГИ ПО КОПАННЮ, 
ЧИЩЕННЮ ТА РЕМОНТУ КРИНИЦЬ, 
ПРАЦЮЮ ШВИДКО, ЯКІСНО, Д/Р ПО-
НАД 180 КРИНИЦЬ. (095) 6772326, 
ВАЛЕРІЙ

  Вантажні перевезення мікроавтобу-
сом до 2т, по області, Україні та за кор-
дон. (099) 6348649; (067) 3322259

  Ремонт побутових холодильників, 
морозильних камер, імпортних, 
вітчизняних, заміна компресорів, тер-
мостатів, заправка фреоном, виклик 
майстра платний. (050) 6313413

Виготовляємо: дачні будинки, каркас-
ні бані, кіоски, павільйони, контейне-

ри, битовки, буд. вагончики гаражі, 
блок-пости, гаражі та ін. металокон-

струкції. Якісно, надійно, вчасно!!! 
(095) 7699473; (098) 9071417

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

  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"

Автомото

   Продам. ВАЗ-2106 1981р., у робочо-
му стані, ціна за домовленістю. (095) 
4872583; (067) 8520686

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

у відмінному 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. Трактор МТЗ-80 1997р. 
Двигуни Д-240, -242 по запчастинах, 
маховик під стартер; патрон токарний 
300; КПП до МТЗ-80; сівалка СЗУ-3.6. 
(099) 7359139; (098) 5169673

  Продам. Трактор Т-40АМ; передок 
до Т-40 у м.Луцьк. (050) 1669111; 
(096) 1399028

Будівництво

 ПРОДАМ. БЛОКИ З РАКУШНЯКУ. 
ВИСОКОЇ ЯКОСТІ. МІЦНІ, РІВНІ, ВІД-
БІРНІ. ДОСТАВКА. (068) 1659117; 
(093) 2650115

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

  Продам. Відсів, щебінь, пісок, цеглу 
червону, білу; дрова, торфобрикет, 
торфокрихту, чорнозем, жом, землю 
на вимощування. Вивіз будівельного 
сміття. (099) 7282934 

  Продам. Жом, пісок, щебінь, цеглу, 
чорнозем, бутовий камінь та ін. будма-
теріали з доставкою. (050) 6984495; 
(068) 0595893

  Продам. Піноблоки 20х30х60см, 
хорошої якості, цемент. Доставка, 
розвантаження. (063) 4777326; (050) 
6891579; (096) 9905080

  Продам.  Жом, пісок, щебінь, відсів, 
цеглу червону, білу; дрова, торфобри-
кет, торфокрихту, чорнозем, землю 
на вимощування. Вивіз будівельного 
сміття. (066) 8465604; (068) 7999678

  Продам. Щебінь різних фракцій, 
відсів, пісок, цеглу червону, білу; чор-
нозем, торф, жом, земля на вимостку. 
Можлива доставка. Послуги самоски-
дами, 8, 15, 30т. (050) 5299520

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

Бруківка вібропресована, 
сертифікована - виготовлення та 

багаторічний досвід професійного 
вкладання з вібротрамбовкою та 

"бобкатом". Низькі ціни, доставка. 
Цемент, щебінь, відсів. (099) 

4937752; (093) 7165575

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

Продам. Цеглу білу та червону, ще-
бінь, відсів, пісок, чорнозем, гній, 
земля на вимостку, торфокрихту, 
дрова, торфобрикет; вивіз буді-

вельного сміття. Доставка по місту 
безкоштовно. (050) 5694813; 

(096) 5045231 

  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. БЛОК-ХАУС, ВАГОНКА, 
ФАЛЬШ-БРУС, ДОШКА ДЛЯ ПІДЛО-
ГИ. ЗАВЖДИ В НАЯВНОСТІ. (095) 
7699473; (098) 9071417

Робочі дні понеділок-п'ятниця, 8.00-
16.00. Вихідні субота-неділя. (0332) 
290078; (050) 3780078; (098) 0800078

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

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

Французькі натяжні СТЕЛІ від 
економних до розкішних, ексклю-

зивна комбінація кольорів, якісний 
фотодрук, встановлення будь-яких 

світильників, стельових карнизів 
та поклейка плінтусів. Стелями 

можна пишатися!  (0332) 269182; 
(066) 5922882; (097) 6808868

  Продам. Пісок, щебінь, цеглу, чор-
нозем, грунт для вимощування, гній, 
жом, вивіз сміття. (099) 3255776

  Здам. В оренду будівельне ришту-
вання. (050) 5160605; (066) 4287154

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

Напівсухі стяжки (станція), шту-
катурка, гіпсокартон, шпаклівки, 
відкоси, плитка, вагонка, ламінат. 

(095) 5465270 

  ВИКОНУЄМО РЕМОНТНО-ОЗДО-
БЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ: ГІПСОКАРТОН, 
ШПАКЛЮВАННЯ, ФАРБУВАННЯ, 
ПЛИТКА, ЛАМІНАТ, ВАГОНКА ТА 
ІН., ПОСЛУГИ САНТЕХНІКА ТА 
ЕЛЕКТРИКА, ОПЕРАТИВНО, ЯКІСНО, 
ДОСТУПНО. (050) 9044492; (067) 
1751116

  Циклюю паркет та дошку, від мережі 
220В, шпаклюю, лакую, вкладаю. 
Швидко, якісно, недорого. (0332) 
789664; (099) 3259560; (096) 6684736

  Ремонт дахів євроруберойдом, 
металопрофілем, шифером: квартири, 
балкони, лоджії, магазини, гаражі, 
гідроізоляція терас, фундаментів, 
підвалів, льохів. Досвід, гарантія, 
доставка матеріалів. (093) 4368818; 
(096) 7685558; (050) 5373648

Скупка б/в європіддонів (темні і 
світлі). (068) 8835809

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

  СВЕРДЛОВИНИ НА ВОДУ, ВОДА 
"ПІД КЛЮЧ". ШВИДКО ТА ЯКІСНО. 
(096) 3918453

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

Робота

Потрібні робітники на збір по-
мідорів, огірків, грибів, парники, 

теплиці, м'ясний, рибний цех, фер-
ми, будівельники, с/г робітники, 

догляд за садом, з/п висока, житло, 
харчування, візова підтримка 
надається, наявність закорд. 

паспорту. (066) 7466549; (096) 
4932837, Ольга

  Підприємству потрібен торговий 
представник зі знанням торгових 
точок м.Луцька та області. вимоги: до-
свід роботи від 1-го року, власний а/м, 
рекомендації з попередньої роботи, 
з/п за домовленістю. (099) 3385567, 
Василь, Vasiliy_rv@mail.ru

На роботу потрібен обвалюваль-
ник м’яса (кури), досвід роботи не 

обов’язковий, з/п від виробітку. 
(066) 9496977, дзвонити до 18.00

  Візьму на роботу водіїв-далекобій-
ників. (050) 5524607; (096) 4425800 

  ЗБІР яблук, моркви, капусти, 
грибів, теплиці, парники, ферми, 
м'ясокомбінати (різні спеціальності, 
з/п висока), с/г роботи,  польові ро-
боти, будівельники, зварювальники, 
електрики та слюсарі, наявність за-
кордонного паспорту, візова підтрим-
ка.  (050) 7325315; (096) 8708768

  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

  Візьму на роботу в офіс порядну, ко-
мунікабельну людину. (050) 5549419

  Візьму на роботу продавця в продо-
вольчий магазин. (050) 5424990

  ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ: ПОКРІ-
ВЕЛЬНИКІВ, МУЛЯРІВ, БЕТОНЯРІВ, 
ЕЛ/ЗВАРЮВАЛЬНИКА, ЕЛ/СЛЮСАРЯ 
ТА ПІДСОБНИХ РОБІТНИКІВ. (0332) 
787020; (068) 2338205

  Потрібен майстер жіночого та чо-
ловічого залу у салон-краси "Лада", за 
адр:м.Луцьк, вул.Федорова, 5. (067) 
9435442; (067) 9223743

Дистрибюційна компанія з парфу-
мерії та побутової хімії запрошує 

на роботу торгових представників, 
експедиторів. Достойна з/п. (050) 

5007963; (068) 3375410

  Потрібен бармен та кухар в кафе. 
(0332) 242418 (Луцьк); (050) 
7166177; (067) 3321609

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

  Потрібен на роботу продавець в 
магазин "Насіння", м.Луцьк, смт.Івани-
чі, м.Нововолинськ. (0332) 250308; 
(095) 1868652

  Візьмемо на роботу експедиторів 
(д/р), торгових агентів (досвід роботи 
обов'язковий). (0332) 234474

  Терміново потрібні працівники на 
завод по виробництву цегли, вахтовий 
метод виробництва, житло надається, 
з/п 1500-3500грн. (099) 4435552, 
Олександр; (099) 4435553, Вікторія

  На постійну роботу в бар потрібні: 
офіціант, помічник кухаря, посудомий-
ниця, музикант. (098) 5814664; (066) 
4202046

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

  В кафетерій потрібні: офіціанти, 
кухарі, бармени, прибиральниця.  
(099) 6373869; (099) 7910735 

У зв'язку з відкриттям нової ви-
робничої дільниці на СООО "Про-
фітсистем", філіал №2 на роботу у 

відрядження потрібні верстатники 
деревообробних верстатів та 

підсобні працівники. Офіційне 
працевлаштування. (+ 375) 
164525411; (+375) 333504014

  Візьму на роботу продавців у 
продовольчий магазин, обов'язкове 
знання касового апарата та досвід ро-
боти. (050) 6743347; (099) 0250309

  Потрібні на роботу менеджер, 
пекар, охоронник, продавець, ван-
тажник, водій з власним а/м та без. 
(0332) 230214

 ОХОРОННА ФІРМА "АРСЕНАЛ" 
ВІЗЬМЕ НА РОБОТУ МОНТАЖНИКІВ 
ЗАСОБІВ ОХОРОННОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ 
(ПОСТІЙНО) ТА ОХОРОННИКІВ НА 
СЕЗОН.  (0332) 789336

Фермер

  Продам. Цибулю та буряки кормові. 
(0332) 737971; (095) 0909967 

  Продам. Тюки соломи, пшениця, 
овес. (050) 1412440, Іван

Продам. Мальок коропа, м.Луцьк. 
(067) 3612790

 ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 
"АННАСТАСІЯ" (ТРОСТЯНЕЦЬ). ПРО-
ПОНУЄ СОРТОВІ САДЖАНЦІ: СМО-
РОДИНИ, ЯБЛУНІ, ГРУШІ, МАЛИНИ, 
АГРУСУ, ПОРИЧКИ, ПОЛУНИЦІ, 
ВИНОГРАДУ, ЛОХИНИ, КЛЮКВИ. 
ДОСТАВКА. МЕД НАТУРАЛЬНИЙ. 
(063) 2276552; (095) 8971026

Різне

  Загублені документи видані на ім'я 
Чернова Сергія Петровича, прохання 
повернути за винагороду. (050) 
3786640; (050) 3785695; (050) 4386425

Можливий самовивіз. АЕ№271264 
28.10.2013р. МЕРТУ. (095) 5106889

  Куплю. Осцилограф, калібратор, 
генератор сигналів, частотомір, харак-
териограф. (050) 5424961

Купуємо дорого брухт чорних 
металів. Можливий самовивіз та 

демонтаж. Будь-яка форма оплати. 
Ліц. АВ №611361 від 12.09.12. МЕР-
ТУ. (068) 6877712; (066) 2551771, 
Луцьк, вул.Ранкова, 1, (р-н цукро-

вого заводу)

  Куплю вітчизняні радіодеталі, мож-
ливо на платах. (050) 5424961

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) 200221; (095) 4091285; (098) 
5266032; (067) 6492168; (095) 1264199 

  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

  Склад-магазин побутової техніки з 
Європи, нової та б/в: холодильники, 
морозильні камери, електроплити, 
дрібна техніка, інструмент, товари для 
дому. (063) 2168636; (093) 8331843, 
www.evro-technika.com.ua, Луцьк, 
просп.Відродження, 49а

  Купуємо металобрухт, дорого. Ліц. 
серія АЕ №271216 від 10.10.2013. 
(050) 2893864; (067) 9144931
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