
Нерухомість

Продам

  Однокімн.кв., вул.Кравчука, 42-а, 46.8 
кв.м, 5/10-пов. цегл. буд., нова, сучасна 
забудова, автономне опалення.  (067) 
3614145

  Однокімн.кв., 1/5-пов. цегл. буд., в р-ні 
Київського майдану, 29.2/13.8/5.6 кв.м, 
+ добудова 6 кв.м, косметичний ремонт, 
в/с суміщений, кладовка, в кухні підігрів 
підлоги, домофон, 27000у.о., торг.  (050) 
6664629

  Однокімн.кв. Без посередників, 9/9-
пов. пан. буд., кімната 17.4 кв.м, кухня 9 
кв.м, заг.пл.36 кв.м, у хорошому стані.  
(093) 9858288

  Двокімн.кв., вул.Даньшина, "малосімей-
ку", 5/5-пов. цегл. буд., 33 кв.м, ремонт, 
кондиціонер, шафа-купе, від власника, 
28500у.о.  (050) 5465101 

  Двокімн.кв., просп.Волі, 3/5-пов. цегл. 
буд., 45.6 кв.м, кімнати суміжні, 36000у.о., 
торг.  (093) 1499712

  Чотирикімн.кв., просп.Соборності, 
6/9-пов. цегл. буд., 82 кв.м, пластикові 
вікна, паркет, сигналізація, ремонт, меблі, 
85000у.о.  (050) 4382965

  Чернишевського, будинок, поблизу 
госпіталю МВД, земельна ділянка 0.115га, 
є газ, поруч вода.  (050) 5444706, 
Лариса

 Малий Окорськ, будинок з мансардою, 
на березі озера, 160 кв.м, телефон, світло 
(трифазна лінія), газ, вода, опалення, з/д 
1.17га, огорожа, сад, господарські будівлі, 
50000у.о., торг.  (050) 6325824

  Тарасово, будинок, заг.пл.99 кв.м, усі 
вигоди, надвірні споруди, льох, вікна 
металопластикові, земельна ділянка 
0.08га. Терміново.  (050) 9923372; (097) 
9194884

  Рожище, будинок 60.1 кв.м, три кімнати, 
кухня, коридор, хлів, льох, огорожа, кри-
ниця, світло, документи на газ, земельна 
ділянка 0.10га, від власника.  (050) 
9403929; 9521484

 Масив Веснянка, дачу, цегляний буди-
нок 5.5х5.5м, земельна ділянка 0.05га, 
є хлів, сухий льох, дерева, кущі, є вода, 
світло, від зупинки автобуса 5 хвилин.  
(068) 8550378

 Маяки, будинок одноповерховий, 
цегляний, 2 кімнати - 110 кв.м, є газ, вода, 
світло, 2 санвузли, 2 входи, гараж, хлів, 
земельна ділянка 0.15га, 58000у.о., торг. 
Можливий обмін на квартиру у новобу-
дові.  (095) 1262795; (098) 8281147

  Луцьк, р-н Львівської, будинок, 115 
кв.м, 5 кімнат, ремонт 90%, газ, вода, 
світло, центральна каналізація, огорожа, 
гараж, земельна ділянка 0.04га, твердий 
доїзд, 76000у.о.  (068) 1383848; (066) 
1143971

  Луцьк, дві суміжні земельні ділянки по 
0.12га, за 150м від боголюбської лікарні, в 
сторону лісу, газ, світло.  (099) 7330203

  Смт.Торчин, приватизовані земельні 
ділянки на околиці, заг.пл.0.36га, поруч 
світло, газ.  (067) 3323730

 Малий Окорськ земельну діянку 
0.42га, на березі озера, поруч світло, газ, 
12000у.о., торг.  (096) 3533363

  Струмівка, земельну ділянку 0.18га, 
асфальтований доїзд, газ, вода, світло на 
ділянці.  (050) 5270756

  Баїв, 5км від Луцька, земельну ділянку 
0.31га, приватизовану, з дерев'яним 
будинком, поруч ставок, асфальтований 
доїзд, 15000у.о.  (066) 7728755; (095) 
0915057  

  Холодежі, Горохівського р-ну, земельну 
ділянку 0.25га, хлів, вода.  (096) 
9308660, Леонід

  Лище та с.Воротнів, дві приватизовані 
земельні ділянки по 0.16га, під забудову, 
комунікації поруч, терміново.  (0332) 
233976; (066) 0059185

  Липини, земельну ділянку 1га, поблизу 
об'їздної, ціна за домовленістю.  (067) 
3616252; (066) 3162774

  Дві суміжні земельні ділянки по 0.10га, 
під забудову, с.Олександрівка, 7000у.о., 
торг, терміново.  (097) 0030633

 Шепель, земельні ділянки під забудову, 
4шт. поруч, по 0.25га, заг.площа 1га. 
Кульчин, земельна ділянка 0.17га, під за-
будову. Вишків, земельна ділянка 0.38га. 
 (050) 5193235; (093) 9182450

  Гірка Полонка, земельну ділянку 0.09га, 
під забудову, 6200у.о.  (093) 6421736

  Забороль, земельну ділянку 0.12га, 
під забудову, комунікації поруч, 7500у.о., 
торг.  (093) 4361525

 Масив Промінь, дачу, земельна ділянка 
0.10га, садок, є кунг, ціна за домовленіс-
тю.  (0332) 262932; (095) 4326342

  Піддубці, приватизовану земельну 
ділянку, під забудову, комунікації поруч. 
Можливий обмін на а/м.  (093) 8736865; 
(067) 1905939  

  Будинок у с. Топільно Рожищенського 
району дерев’яний, обкладений цеглою, 
хлів, літня кухня, льох, 0,3га землі, поряд 
продається 0,37 га приватизованої землі, 
газ, поблизу річка Стир. Купувати можна 
разом і окремо. (096) 5600084, (066) 
1508143

  Лаврів, вул.Садова, 7, земельну ділянку 
0.235га сільськогоспордарського призна-
чення, можливість виведення під забудо-
ву, на ділянці комунікації, 500у.о/0.01га, 
торг.  (050) 6474371

  Продам. Гараж цегляний, кооп."Мрія", 
поблизу риббази, ціна за домовленістю. 
 (095) 6966431

  Кульчин, земельну ділянку 0.25га, під 
забудову, поблизу об'їздної дороги, ціна 
за домовленістю.  (050) 8051343; (095) 
4221198

  Терміново продам цех будматеріалів, 
будівля 80кв.м, з/д 0.25га, асфальтований 
під'їзд, 4км від центру Луцька, 28000у.о. 
Гараж кооп."Автомобіліст-5", вул. Електро-
апаратна, висота воріт 2.20м, підвал на 
весь гараж, кран-балка, 6500у.о.  (050) 

5193235; (093) 9182450

Терміново, недорого продається 
СТО та автомийка автомобілів, 

новозбудована, двоповерхова, по 
вул.Ковельській, (р-н лісництва).  

(050) 3380689

  Гірка Полонка, земельну ділянку 0.37га, 
є комунікації, 18000у.о.  (066) 4872925

  АВТОВАГОВУ 400 КВ.М, В Р-НІ Р-КУ 
"ЗАВОКЗАЛЬНИЙ", ВУЛ.ЛІДАВСЬКА, 
1: ПІДВАЛ ПО ВСІЙ ПЛОЩІ БЕТОН, 
ГЛИБИНА 2.5М,100 КВ.М. ВИС. 
ПРИМІЩЕННЯ 5.2М, 2 ПОВЕРХИ 320 
КВ.М. СТІНИ ЦЕГЛЯНІ, ПЕРЕКРИТТЯ 
ЗАЛІЗОБЕТОННЕ. Є ВОДА, КАНАЛІЗА-
ЦІЯ, СВІТЛО. ПРИМІЩЕННЯ ТА ЗЕМЛЯ 
ПРИВАТИЗОВАНІ.  (067) 3822945; 
(067) 3822896

  Терміново продам або здам в 
оренду кафе "Старе русло", торгова 
площа 200кв.м, земельна ділянка 0.07га, 
54000у.о.  (050) 5193235; (093) 9182450

  Продам. Гараж металевий 
кооп."Жигулі", вул.Дубнівська, 8х6м, 
обшитий в середені, є яма, підвал, можна 
під склад.  (050) 9605148

  Гараж р-н ЛПЗ, кооп."Граніт" та земель-
ну ділянку під гараж.  (099) 3599435; 
(063) 3070504

Куплю, міняю

  Двокімн.кв. Без посередників, до 
35000у.о., крім районів підшипникового 
заводу, вул. Володимирської у м.Луцьку, 
останніх поверхів не пропонувати.  
(099) 3482599; (099) 3482488

  Куплю земельну ділянку в с.Рованці. 
Розгляну різні пропозиції.  (050) 
4386408

 Міняю двокімн.кв., 8/9-пов. цегл. буд., 
33-й квартал, 50 кв.м, на трикімн.кв., у 
Луцьку, з доплатою, або продам.  (097) 
5546587; (098) 9001305

Здам

  Візьму на квартиру двох хлопців-сту-
дентів, окрема кімната у трикімнатній 
квартирі, р-н АС-1.  (097) 8258555

  Візьму на квартиру студентів (хлопців), 
р-н ЛПЗ.  (050) 9929240; (067) 3406204

  Візьму на квартиру 1-го хлопця, при-
ватний будинок, без господині, часткові 
вигоди, р-н вул.Шевченка.  (0332) 
711567; (095) 1367082

  40-й квартал кімната для дівчини-сту-
дентки.   (099) 1978872

  Здам окрему кімнату в двокімн.кв., без 
господарів, вул.Зацепи.  (050) 9540317

  Візьму на квартиру працюючого хлоп-
ця, р-н Київського майдану, без господи-
ні.  (0332) 247731; (095) 6099504

  Візьму на квартиру хлопця, окрема 
кімната, без господаря, центр міста, недо-
рого.  (0332) 721320; (099) 4550205

  Однокімн.кв., недорого, подобово, 
погодинно, центр міста, є необхідна по-
бутова техніка, усі комунальні зручності, 
чисто, затишно. При потребі надаються 
звітні документи.  (050) 2882212; (096) 
7249461

  Однокімн.кв. подобово, зроблено 
ремонт у липні місяці.  (095) 5522586

  Двокімн.кв.подобово, погодинно, в 
центрі, євроремонт, нові меблі, супутни-
кове телебачення, побутова техніка.  
(050) 2645907; (063) 6351381

В оренду офісні, виробничі при-
міщення 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

  В оренду фасадне приміщення на 
двох рівнях, зручно під стоматологію, 
перукарню, офіс, ремонт, окремий вхід, 
автономне опалення, автостоянка. Деше-
во.  (050) 7885274

Зніму

Візьму в оренду ковбасний або об-
валочний цех.  (095) 1596537

  Однокімн.кв., у будь-якому р-ні, недо-
рого.  (095) 2197862  

Послуги
  Прибирання квартир, будинків, офісів. 

Швидко, якісно, недорого, без посеред-
ників.  (095) 6059871; (063) 3323347

  Вантажні перевезення по Луцьку, 
Волинській області, Україні до 5т, 35 
куб.м., гідроборт, тент, форма оплати 
будь-яка.  (050) 9726727; (067) 8034737, 
Олександр

Консультації лікаря: алкогольна 
залежність (комплексний підхід); 
психологічна допомога (психоко-
рекція, реабілітація); корекція по-

рушень психофізіологічного стану; 
масаж (лікувальний, оздоровчий, 

відновлювальний, антицелюлітний). 
Ліц.АГ№599240, від 16.01.2012 МОЗУ. 

 (050) 6788212, 2881455

Виготовлення   (0332) 299490; 
(093) 6882516; (095) 9357998

Виготовляємо. Вибір форм, вста-
новлення, реставрація. Доставка в 
межах Луцького р-ну безкоштовна. 
Вигідні умови для гуртових покуп-
ців.  (096) 5730603; (050) 9070970

Адвокат Деркач Денис Володимиро-
вич м. Луцьк, вул. Б. Хмельницького 

42, 3 поверх, каб. 5, антиколектор-
ська діяльність, представництво 

в судах, юридична допомога в 
цивільних, адміністративних, госпо-
дарських та кримінальних справах, 
юридичне обслуговування фірми, 
інші види юридичної допомоги  

(067) 3342761.

Автомото

  ВАЗ-2101 1980р., білий, капремонт, 
1390у.о. ВАЗ-2101 1978р., сірий 590у.о.  
(066) 1708143

  Продам. ВАЗ-2121 "Нива" 1988р., 
1800у.о. + торг.  (099) 7568135

  Продам. Фольксваген-Гольф 1987р.  
(066) 4697082

  ЗАЗ "Таврія" 2004р., у відмінному стані, 
пробіг 28000км. Продам міні-трактор 
двоциліндровий дизель, Харків, 14к.с.  
(067) 4783142

  Продам. Мерседес-124 1995р., 2.8л, 
газ-бензин, шкіра, ц/з, ксенони, АВS, 
кондиціонер, вебасто.  (067) 7755819; 
(066) 0903637

  Продам. Мерседес-МВ-100 1995р., ван-
тажний мікроавтобус, 2.4 дизель, довга 
база, 8л/100км, 4800у.о. "Фольксваген-Т5" 
2006р, пасажир оригінал, 1.9л, дизель, 
кондиціонер, 16000у.о.  (050) 5193235; 
(093) 9182450

  Продам. Фольксваген-Транзит, паса-
жирський 8+1 місце, 1992р., 3800у.о., 
потребує зварювальнгих робіт.  (097) 
8891840

  Продам. Причіп вантажний, в/п 5т, ціна 
за домовленістю.  (099) 5386860

  Продам. Причепи до легкових а/м та 
мотоблоків, за ціною заводу-виробника, 
можлива доставка.  (050) 1690660

  Продам міні-трактори б/в, з фрезою, 
Японія; надаю послуги по ремонту трак-
торів.  (050) 6473540; (093) 2745688

  Продам. Комбайн бурякозбиральний 
"Кляйне-5000".  (097) 3363404

  Терміново продам комбайн "Вольво 
800", з кабіною, жатка 2.7м.  (098) 
8729430

  Продам. Трактор Т-25 1989р., Т-25 
1985р., та 1995р., 1993р., з кабінами, 
привезені з-за кордону, помірні ціни. 
Картоплекопачки дво-, однорядні, нові та 
б/в; преспідбирачі "Клаас" та ін.   (050) 
2305189; (067) 1253737

  Продам. Косарки роторні, кінні, грабар-
ки, борони, копачки, культиватори, плуги, 
сівалки, млини, обприскувачі, саджалки 
та запчастини до них, гуртом, вроздріб. 
Комбайни картоплезбиральні "Анна", 
"Болько", "Карлик" та ін.   (050) 2305189; 
(067) 1253737

  Продам. Трактор Т-25, Т-40АМ; плуги 
2х30, двигун Д-240.  (050) 1669111; 
(096) 1399028

  Продам. Трактори: Т-16, Т-25, Т-40, ЮМЗ-
60, МТЗ-80, -82УК та ін. с/г техніка з до-
ставкою.   (050) 5299169; (098) 5488046

  Прижену на замовлення а/м з Європи, 
розмитнені та нерозмитнені.  (067) 
7755819; (066) 0903637

  Продам запчастини до а/м 
"Фольксваген-В4, -В3, -Венто", "Гольф-3", 
 (095) 7976157

  Продам. Запчастини до а/м КамАЗ та 
МАЗ: ПГУ, компресор, ГУР, диски зчеплен-
ня, головки блока, радіатор, ступиця 
задня, передня, півосі, листи ресорні, 
корінні задні та передні. Диски колісні до 
МАЗ (на клинки), все б/в.  (099) 3482599

  Продам. Запчастини до дворядних 
копачок, Польща; транспортери гумові, 
залізні, передні та задні; покришки до ко-
ліс 5.00-9, 135-12; елементи транспортера 
та інші запчастини в асортименті.  (050) 
6605959; (097) 4975300

  Продам. Біокаталізатори до всіх видів 
палива МРG. Економія палива 20-30%, 
збільшення потужності ДВЗ до 15%, 
зменшення викидів газів 70-90%.  (095) 
6402161

Будівництво
 ПРОДАМ ПІСОК ДРІБНО ТА КРУП-

НОЗЕРНИСТИЙ, ЩЕБІНЬ РІЗНИХ 
ФРАКЦІЙ, ВІДСІВ, ЦЕГЛА, ДОСТАВКА. 
ВИВІЗ СМІТТЯ.  (050) 9049130; (063) 
4117874; (097) 5590422

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

  Продам. Металочерепицю, металопро-
філь, комплектуючі різних країн-вироб-
ників, широкий вибір, низькі ціни. Заміри, 
кошторис, доставка безкоштовна.  
(050) 7015157; (096) 7157343

  Продам. Стовпці для огорожі, від 
35грн/шт. Труба профільна 50х50, 16грн/
пог.м. Оцинкований профнастил, 116х200 
від 65грн/шт., кольоровий профнастил 
52грн/кв.м.  (050) 6740687; (050) 
9010508; 

Продам. Блоки будівельні 20х20х40, 
з гранітного відсіву, цементу, піску; 
шлакоблоки.  (067) 3320830; (050) 

0592394

  Продам. В мішках та насипом: пісок, 
щебінь, відсів, керамзит а також цегла 
нова та б/в, біла і червона, чорнозем, 
дрова дубові. Можлива доставка на 
поверх, вивіз сміття.  (050) 7227271; 
(096) 8000567

Огранізація продає ВИРОБИ З 
МЕТАЛУ, б/в: кутник, швелер різний, 

стовпчики та ін.  (067) 7420270; 
(050) 9670347,  Підгайці, вул.Дубнів-

ська, 69

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

магазини, кіоски, павільйони, 
гаражі, шиномонтажі, автомийки, 
міні-офіси, вольєри, ангари та ін. 

Доставка по Україні, безкоштовна, 
низькі ціни.  (098) 9071417

Продам в упаковці та без, на 
цементний розчин та клей, за-

мовлення від 1-го куб.м. та більше, 
доставка безкоштовна.  (03366) 

93381 (Ратно); (097) 3532712,  www.
bilorusblok.vneti.com.ua, e-mail: 

office_ura@mail.ru

  Продам. Труби на свердловини, гли-
бинні насоси, міні-башти, встановлення 
"під ключ".  (050) 6709075

  Продам. Цеглу червону, білу, пісок, 
відсів, щебінь, бутовий камінь, чорнозем, 
глину, торфокрихту, торфобрикет, землю 
на вимостку, вивіз будівельного сміття.  
(050) 9734616

  Продам. Блоки фундаментні, плити 
перекриття нові та б/в.  (050) 6742465

  Продам двері вхідні, подвійні (тамбур), 
б/в 214х90, у хорошому стані.  (050) 
7028995; (050) 1321051

  Всі види ремонтно-будівельних робіт 
під "ключ": внутрішні роботи, утеплення, 
лицювання плиткою, малярні, штукатурні, 
сантехнічні роботи    (066) 2222313

  Продам дошки обрізні та необрізні, 
балки, крокви, свіжопил та сухі, дрова, 
власне виробництво, с.Жидичин.  (050) 
2047070; (097) 7348322

Свердловини на воду. Обслуговуван-
ня.  (095) 5755705

  Вкладання базальтової бруківки (каме-
ню).  (050) 6742465

Виготовлення кованих виробів. 
Кузня "Файна ковка". ,  www.fayna-

kovka.prom.ua  (050) 2962314; 
(097) 6139185

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

  Бригада будівельників виконає всі 
види зовнішніх та внутрішніх робіт.  
(050) 5676596

  Вкладаю: паркет, підлогу, ламінат, 
лінолеум, монтаж плінтусів, шліфування, 
шпаклювання, лакування паркету.  
(0332) 704370; (097) 5587142 

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

  Всі види ремонтно-будівельних робіт: 
зовнішні та внутрішні, ремонт квартир, 
будинків, фасадів. Оздоблення каменем. 
Столярні роботи: двоярусні ліжка, дитячі 
колиски.  (066) 7818617

Ремонт і реставрація ванн наливом 
полімеру "Stakril", товщ. до 7мм, на 

дому у замовника. Переваги: вигляд 
нової сучасної ванни, жорстка, не 

гримить, не забруднюється, по-
лірується, тепла, стійкість 15-25р. 

Гарантія 3 роки. Ціна від 850грн.   
(0332) 290778; (099) 7020840

  Продам. Бруківку базальтову, можливе 
вкладання.  (050) 6742465

  Циклювання паркету та дошки, насти-
лання різних видів підлоги, шпаклюван-
ня, лакування, встановлення дверей, 
врізка замків, петель.  (066) 1668415; 
(098) 6680431

Послуги "бобкетом", розрівнювання 
земельних ділянок, навантажування 

землі, розвантажування піддонів 
цегли, піноблоків, бруківки. Послуги 

евакуатором, копаємо котловани. 
 (050) 8483994

 Купуємо заготовку палетну: 
1200х143х22, 1200х98х22, 

800х143х22.  (050) 7350160; (067) 
7535538

Послуги спецтехніки, навантажувач 
"ВОВСАТ", ЗІЛ самоскид, екскаватор 
"Kubota", вирівнювання земельних 
ділянок, навантажувальні роботи. 

Землерийні ковші: 30, 40, 60, 130см, 
глибина копання 3м.  (050) 

1965640

Робота
  Потрібні співробітники в інформаційній 

сфері, різні вакансії, повна або часткова 
зайнятість.  (095) 3661654, Вікторія

  Потрібні: офіціанти, кухарі, бармени, 
адміністратор, прибиральниця в пивний 
бар; продавець-консультант у магазин.  
(099) 6373869; (099) 7910735

Потрібні робітники на збирання 
овочів, ягід, яблук, малини, помідо-
рів, огірків. Парники, теплиці, м'ясні 

цехи та птахоферми, с/г роботи; 
будівельники, наявність закордон-

ного паспорту.  (097) 1199749; 
(066) 1756075

  Працевлаштування за кордоном, ро-
бочі запрошення (6 місяців, рік), Інтернет 
реєстрація, анкети, страховки. Вакансії 
у Польщі: будівельники, зварюваль-
ники, токарі, водії-далекобійники, с/г 
роботи, ферми та ін. Ліц. АВ№585191, від 
10.07.12р., МСПУ. (0332) 723738 (Луцьк); 
(050) 3731019,  Луцьк, вул.Кафедральна, 
25

  Потрібен комірник, бажано досвід 
роботи.  (0332) 789631

  Візьму на роботу мулярів, малярів, по-
крівельників.  (066) 2222313

  Візьму на роботу зварювальника.  
(067) 7755819; (066) 0903637

  На роботу в кафе потрібні кухар, 
бармен, офіціант.  (050) 5193235; (093) 
9182450

  Потрібен на роботу помічник кухаря. 
 (050) 7459806, Юлія Іванівна

  Потрібні кухарі з досвідом роботи, 
офіціанти, посудомийники, м.Луцьк.   
(095) 5785390, 10.00-17.00

  Візьму на роботу продавців в магазин 
продовольчих товарів, бажано з досвідом 
роботи.  (050) 6743347; (099) 0250309

  Візьму на роботу шиномонтажника з 
досвідом роботи.  (099) 3599435; (063) 
3070504

  У відділ меблевої фурнітури потрібен 
менеджер зі збуту (дівчина до 30 років). 
Вимоги: досвід роботи, знання ПК, 
"1С:Бухгалтерії".  (095) 4903063, Юрій

  Візьму на роботу бухгалтера на повний 
робочий день. Вимоги досвід роботи 
від 2-х років, знання "1С: Бухгалтерії 8.0", 
ведення складського обліку, проведення 
інвентаризацій.  (050) 3785368, Світла-
на Володимирівна

 ПІДРОБІТОК НА ДОМУ. ВИМОГА: 
ВМІННЯ СПІЛКУВАТИСЬ В ІНТЕРНЕТІ. 
ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ.  (050) 
4381031, 10.00-17.00, КРІМ ВИХІДНИХ

  На роботу потрібні рамники на стріч-
кову пилораму та різноробочі, оплата 
висока.  (097) 7348322

  На роботу потрібні водії-експедито-
ри, з досвідом роботи на ГАЗ-53, з/п до 
3500грн.  (050) 3782022, (0332) 282566 

  На роботу потрібні: посудомийниці, 
бармени, офіціанти, піцмайстри, поміч-
ник кухаря, водій з власним автомобілем 
на газу.  (095) 6551001; (066) 1244446

  Візьму на роботу акторів у ляльковий 
театр, для гастролей по Україні, з/п 2500-
3200грн + відрядні.  (050) 7451303

Ресторан запрошує на роботу офі-
ціантів та кухарів.  (0332) 260649; 

(050) 9402383

  Підприємству терміново потрібні: 
охоронці, слюсар з ремонту обладнання, 
та інші працівники.  (093) 7538744; (066) 
6184057, 9.00-17.00
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