
Нерухомість 

Продам

  Однокімнатн. кв., в цегляному будин-
ку 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. (050) 3780433.

  Двокімн.кв., 4/5-пов. цегл. буд., заг.пл. 
48.6 кв.м, поблизу ЗОШ №18.  (050) 
2894873

  Двокімн.кв., пр.Волі, р-н кафе 
"Сніжинка", 41.2 кв.м, косметичний 
ремонт, місце для забудови, сонячна 
сторона, власник, 31000у.о., торг.  
(099) 6342985

  Двокімн.кв., в р-ні спортшколи, 2/2-
пов. цегл. буд., чеський проект, 40 кв.м, 
ремонт, автономне опалення. Можли-
вий обмін.  (099) 3586145

  Двокімн.кв., поблизу ГМ "Там Там", 
1/6-пов. цегл. буд., 55.1 кв.м.  (0332) 
284478, 780163

  Двокімн.кв., Рокині, 1/5-пов. цегл. 
буд., 52 кв.м, автономне опалення, цен-
тралізоване водопостачання, 26000у.о. 
 (066) 1310866

 ДВОКІМН.КВ., 40.8 КВ.М, НА ПЕР-
ШОМУ ПОВЕРСІ, В ЦЕНТРІ ЛУЦЬКА, 
БЕЗ ПОСЕРЕДНИКІВ, МОЖНА ПІД 
ОФІС.  (099) 4439345, АНАТОЛІЙ

Двокімн.кв., 3/10-пов. цегл. буд., 
82.1 кв.м, центр міста, розпочатий 
ремонт, від власника, 68000у.о.  

(063) 4300945

  Трикімн.кв., м.Ківерці з усіма ви-
годами, поруч дитячий садок, школа, 
35000у.о., торг.  (050) 7216677

  Трикімн.кв., 40-б квартал, вул.Коня-
кіна, 62 кв.м, 3/9-пов. пан. буд., ціна за 
домовленістю.  (066) 3461400

  Чотирикімн.кв., вул.Карпенка-Каро-
го, 96.9 кв.м, в тому числі 16.1 кв.м не 
житлова, 1/9-пов. пан. буд., загальний 
та окремий вхід, 2 лоджії, лічильники, 
ремонт, вмонтована кухня, ел/бойлер 
80л, ціна за домовленістю.  (050) 
1512607, 3173802

  П'ятикімн. квартиру, елітну, велико-
габаритну, з високими стелями, на тихій 
вулиці, в центрі міста, 120 кв.м, 3/4-пов. 
цегл. буд., євроремонт, італійські меблі, 
побутова техніка, 2 балкони, підігрів 
підлоги, сигналізація, підвал.  (097) 
9906769

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

  Луцьк, Чернишевського, будинок, 
поблизу госпіталю МВД, земельна ді-
лянка 0.115га, є газ, поруч вода.  (050) 
5444706, Лариса

  Село Кременець, вул.Ковельська, 
будинок цегляний, є світло, вода, 
хлів, земельна ділянка 0.29га.  (096) 
7454157

  Рожище, двоповерховий будинок 230 
кв.м, надвірні споруди, є трифазна лінія, 
вода, газ. Можливий обмін на однокімн.
кв.   (03368) 21521 (Рожище); (096) 
6953624

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

  Боратин, земельну ділянку 0.12га, на 
межі Луцька, асфальтований доїзд, по-
ряд є світло, 7000у.о.  (099) 7777718

  Рованці, земельна ділянка 0.13га, всі 
комунікації, асфальтована дорога, ціна 
за домовленістю.  (050) 1677857; (050) 
7215147

  Ратно, будинок цегляний, півтора-
поверховий, 98.6 кв.м, газ, світло, с/в, 
ванна, душ, автономне опалення, сверд-
ловина, велика земельна ділянка, сад, 
город, підвал.  (066) 6095453

  Будинок цегляний, центр, р-н вул.Іва-
на Франка, 2 входи, 4 кімнати, з/д 0.04га, 
приватизована, 2 хліви, тимчасівка, 
69000у.о. Можна кімнати окремо: 3 кім-
нати 49у.о., 2-37у.о., 1-25у.о. Можливий 
обмін.  (0332) 243749; (050) 2558518

  В р-ні цукрового заводу, поблизу 
школи, будинок обштукатурений, 
шлакоблоковий, є газ, вода, вигрібна 
яма, криниця, літня кухня, сарай, льох, 
вугільна, земельна ділянка 0.06га, 
опалення парове, 35000у.о.  (0332) 
767825; (050) 2518535, 7491957

  Земельну ділянку 1га, поруч з трасою 
Луцьк-Дубно, 10км від Луцька, фасад 150м, 
зручне місце для бізнесу, 590у.о./0.01га.  
(097) 9087241; (067) 6820345

  Рованці, земельну ділянку 0.24га, під 
забудову, поряд комунікації, гарний 
краєвид, 850у.о./0.01га.  (066) 9471928

 Жидичин, земельну ділянку під за-
будову 0.17га.  (095) 2568980

  Луцьк, поблизу ринку "Завокзальний", 
земельну ділянку 0.11га, для комерцій-
ного призначення.  (050) 1725868

  Продам. Острожець, приміщення 
комерційне, центр, 15км від Луцька, 170 
кв.м, двір, два гаражі, з/д 0.05га. Мож. 
перепланування під квартири, 1900грн/
кв.м.  (097) 9087241; (067) 6820345

  Або здам в оренду або обміняю 2 
нових торгових павільйони на ринку 
м.Ківерці, вул.Шевченка, "під ключ", заг.
пл.33, розділені перегородкою на 2 
частини по 16.5 кв.м, окремі входи, ел/
лічильники, стелі, стіни з металопрофі-
лю, зашиті вагонкою, великі вітрини, за-
хисні ролети на вікна, двері, 50000грн, 
торг.  (050) 4645704, Сергій

  Контейнер №308, на ринку "Цен-
тральний", терміново, ціна за домовле-
ністю.  (066) 9411017

  Продам. Магазин смт.Олика, площа 
93 кв.м, приватизований, всі вигоди, 
зручний доїзд.  (099) 0118405; (096) 
2592546

  Продам. Два суміжні контейнери 
на ринку "Привіз", у хорошому стані, є 
три морозильні камери та морозильна 
вітрина, можна без обладнання, недо-
рого.  (050) 8482334

Виготовляємо металеві гаражі 
будь-яких розмірів, помірні ціни, 
індивідуальний підхід до кожного 
клієнта. Доставка та встановлення 
БЕЗКОШТОВНО.  (098) 9071417; 

(050) 6407504

  Продам або здам в оренду гараж 
р-н кооп."Стир-2", за електроапарат-
ним заводом. Здам в оренду гараж, 
кооп."Стир-1", біля електроапаратного 
заводу.  (050) 6710956

  Технічне приміщення, в с.Залісці, 
Рожищенського р-ну, 35км від Луцька, 
заг.пл.1750 кв.м.  (066) 7112790; (050) 
5585262

Здам, зніму

ПОДОБОВО здаю квартиру.  (095) 
8337604

  Р-н ЛПЗ, поруч зупинка, ринок, 
супермаркет, кімнату у двокімн.кв., без 
господаря, для 1-2-х хлопців, 400грн з 
людини, на тривалий термін.  (095) 
8265701

  Трикімн.кв., вул.Зацепи, без меблів. 
 (050) 2930396

  Здам кімнату 12 кв.м, для молодої 
жінки, студентки, без зобов'язань, без 
шкідливих звичок.  (066) 6283386

В оренду офісні, виробничі при-
міщення по вул.Запорізькій (р-н Те-
ремно), площею від 20 до 100 кв.м, 

опалення, зручна транспортна 
розв'язка, автостоянка, цілодобова 

охорона.  (066) 4963220; (067) 
3348810

  Здам. Складські приміщення в 
оренду, поблизу ринку "Завокзальний". 
Здам в оренду земельну ділянку для 
комерційного використання.  (050) 
1725868

  В оренду торговий павільйон на 
зупинці громадського транспорту, по 
вул.Конякіна.  (066) 7046412

  В оренду гараж в приватному секторі, 
вул.Орджонікідзе, поблизу просп.
Відродження, 200грн/місяць.  (099) 
3255270

  В оренду гараж цегляний, утеплений, 
є яма, світло, 48 кв.м, кооп."Граніт", р-н 
ЛПЗ.  (099) 3599435

  Зніму. Однокімн.кв., 800-1000грн.  
(097) 8714506

  Зніму. Квартиру з хорошим ремонтом, 
для платоспроможної сім'ї з 4-х чоловік, 
можна вмебльовану без побутової 
техніки, р-н 33-го кварталу.  (095) 
6876068

Послуги

  Репетиторство з англійської мови для 
студентів та школярів + домашні за-
вдання, контрольні, реферати, курсові, 
переклад, робота на комп'ютері. Якісно, 
швидко, за помірну плату.  (063) 
5605045; (099) 4348872

Чищення каналізацій, усунення 
засмічень, видалення жиру, бруду 
та сторонніх тіл.  (050) 7360805; 

(096) 4996132

  Ремонт телевізорів, встановлення 
кольору та звуку, заміна кінескопу, 
гарантія, виїзд до замовника.  (098) 
3770120; (050) 8887903

  Спилювання дерев різних розмірів та 
вивіз сміття, ціна за домовленістю.  
(0332) 793927; (066) 7990637

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

  Перетягування м'яких меблів, ма-
траців, переробка форми під сучасний 
дизайн, виготовлення за каталогом.  
(0332) 240275; (050) 9209673

Автомото
  Продам. ГАЗ-24 1977р., у хорошому 

стані, початкова ціна 1500у.о.  (066) 
2039153; (066) 2039150

  Продам. Автономні та допоміжні об-
ігрівачі.  (095) 2458140; (097) 2447555

  Продам. ГАЗ-3110 2003р., 2.4л, 
карбюратор, білий, у хорошому стані, + 
фаркоп.  (066) 7501530

  Продам. Пежо-309 1992р., 1.4л, у ро-
бочому стані, є страховка, запчастини. 
 (050) 2482077

  Продам. Прес-підбирач на квадратні 
тюки, у робочому стані, 30000грн. 
Терміново. Косарку роторну.   (050) 
2482077

  Продам. Трактор Т-25 1988р., у хо-
рошому стані, 1800мотогодин. Гума до 
трактора Т-25. на 11.2.  (067) 3610506

  Продам. Навантажувач "Балканкар", 
в/п 3т, двигун 3.9 дизель, 5500у.о., торг. 
м.Ківерці.  (097) 4455309

   Продам. Трактор Т-40; КПП в зборі до 
трактора Т-40 та передній ведучий міст 
в зборі.  (095) 4062800

  Продам. Трактор ДТ-20, у хорошому 
стані, є запчастини та плуг.  (098) 
5853504; (066) 6278978

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

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

  Продам. Розкидач ПРТ-10, зварю-
вальний агрегат САК; фрезу шир.2.1м, 
двигун ЯМЗ-238; КамАЗ-5320 1987р. 
на запчастини; трактор ЮМЗ ЕО 2621 
та Т-150; стрілу та ківш до навантажу-
вача К-701. Запчастини ЗІЛ МАЗ. Ка-
мАЗ-55102 1988р., рама, документи до 
нього, Причіп ПТС-6.  (067) 3626361

 ПОСЛУГИ ШИНОМОНТАЖУ, ЯКІС-
НО ДОСТУПНІ ЦІНИ. ПРОДАМ ГУМУ 
Б/В, ВЕЛИКІЙ ВИБІР.  (099) 3599435

  Ремонт а/м після ДТП, витягування 
на професійному стенді, зварюваль-
но-рихтувальні роботи, підготовка до 
фарбування та фарбування, поліру-
вання, антикорозійна обробка; ремонт 
бамперів.  (066) 1090191

Будівництво

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

Піноблоки та газоблоки виробник: 
Білорусь, Обухів, Бровари, з до-
ставкою.  (0332) 93818 (Ратно); 

(097) 7171691; (099) 3627425

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

  Продам. Дошки обрізні та необрізні, 
балки, крокви, свіжопил та сухі, дрова, 
власне виробництво, с.Жидичин.  
(099) 5010907; (097) 7348322

 ПРОДАМ. БЛОКИ БУДІВЕЛЬНІ 
20Х20Х40, ЦІНИ ВИРОБНИКА, 
ДОСТАВКА.  (067) 3320755; (050) 
0592394

  Продам. Балконну раму зі склом, б/в, 
3мх1м.  (067) 7486801

  Рельси, довжиною 5м, 4шт.  (096) 
8127562

  Пісок, щебінь, камінь бутовий, камінь-
ракушняк, цеглу, відсів. Чорнозем, тор-
фобрикет, торфокрихту, дрова дубові. 
Жом, гній. Доставка.  (050) 5688324; 
(096) 6018876

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

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

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

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

  Продам. В мішках та насипом: пісок, 
щебінь, відсів, керамзит, а також цеглу 
нову та б/в, білу і червону, землю, глину, 
дрова дубові. Можлива доставка на 
поверх, вивіз сміття.  (050) 7227271; 
(096) 8000567

 ПРОДАМ. МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЮ, 
ПРОФНАСТИЛ, "RUUKKI FINNERA", 
"SYPER KATEPAL", ПОВНА КОМПЛЕК-
ТАЦІЯ ДАХУ. ЗАМІРИ ТА ДОСТАВКА 
БЕЗКОШТОВНО.  (098) 3586246

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

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

 ФУНДАМЕНТ НА ГВИНТОВИХ 
ПАЛЯХ: НАДІЙНО, ДОВГОВІЧНО, 
ШВИДКО, В БУДЬ-ЯКУ ПОРУ РУКУ, 
ЕКОНОМНО.  (050) 7007399

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

(097) 6808868

  Продам. Цеглу б/в та бій цегли, 
м.Луцьк. Панелі перекриття, перемички, 
прогони.  (067) 7530291

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

  Продам. Дошку обрізну, 30мм, 
850грн/куб.м та необрізну дошку 20мм, 
400грн/куб.м.  (099) 7082353; (096) 
5419477

  КУПЛЮ. Панелі перекриття, б/в, 
4.5х1-1.1м, 8-9шт.  (0332) 262932; (095) 
4326342

Послуги "бобкетом", розрівнювання 
земельних ділянок, навантажуван-

ня землі, розвантажування піддонів 
цегли, піноблоків, бруківки. Послуги 

евакуатором, копаємо котловани. 
 (050) 8483994

  Ремонтні та оздоблювальні роботи: 
гіпсокартон, плитка, шпаклівка, підлоги, 
декоративні штукатурки і пано та ін.  
(0332) 286683; (050) 5642645

  Циклювання будь-якої підлоги про-
фесійною барабанною машинкою, вкла-
дання паркету, ламінату, євродошки та 
ін. підлог, шпаклювання та лакування. 
Надаємо консультації із закупівлі мате-
ріалів.  (0332) 729482; (066) 4881782

Ремонтно-будівельні роботи, квалі-
фікована бригада майстрів, зразки 
робіт, доставка матеріалів. Якість, 

гарантія, великий досвід роботи за 
кордоном.  (050) 9153347

  Каміни, печі, барбекю, коптильні. 
Проектування, будівництво та ремонт. 
 (050) 3378455; (050) 3786320

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

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

  Ремонтно-будівельні роботи: кладка 
цегли, газоблоків, піноблоків, бетонні 
роботи, робота з каменем, дахи, всі 
роботи "під ключ".  (066) 3100529

Робота

Потрібні робітники на збирання 
овочів, ягід, яблук у садах, по-

мідорів, огірків. Парники, теплиці, 
м'ясні цехи та птахоферми, с/г 

роботи; будівельники, наявність 
закордонного паспорту.  (096) 
2301681; (099) 4304509, Андрій

  Додатковий дохід в інформаційній 
сфері, для тих, хто хоче завтра жити 
краще, ніж сьогодні, повна або част-
кова зайнятість, фізичної праці немає, 
перспектива високих доходів.  (063) 
5212139

  Потрібні офіціанти, бармен.  (0332) 
727137; (050) 2600383

Потрібні чоловіки-різноробочі у 
склад-магазин, відповідальні до 
35 років.  (050) 2363095; (096) 

1949124

Потрібні на роботу офіціанти, куха-
рі, адміністратори, посудомийниця 

та покоївка.  (0332) 255298

  На роботу потрібні охоронники, вік 
25-50 років.  (050) 0723881

  Потрібні робочі усіх будівельних 
спеціальностей у монтажно-будівельну 
компанію. Надаємо житло, заробітна 
плата 2 рази у місяць.  (044) 5830643; 
(097) 5885233,  e-mail: info@usmi.com.ua; 
сайт usmi.com.ua

  ЗАПРОШУЄМО СПРОБУВАТИ СЕБЕ 
В РЕКЛАМНО-ПОСЕРЕДНИЦЬКІЙ ДІ-
ЯЛЬНОСТІ. ЧАСТКОВА ЗАЙНЯТІСТЬ. 
МОЖЛИВІСТЬ РЕАЛІЗУВАТИСЯ ЛЮ-
ДЯМ ЗІ ЗНАННЯМ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. 
ВИМОГИ: ВМІННЯ СПІЛКУВАТИСЬ ТА 
ЛИСТУВАТИСЬ В ІНТЕРНЕТІ.  (050) 
4381031

 Монтажно-будівельна компанія за-
прошує на роботу: малярів, плиточни-
ків, гіпсокартонників, працівників вну-
трішніх робіт. Надаємо житло, заробітна 
плата 2 рази у місяць.  (044) 5830643; 
(097) 5885233,  e-mail: info@usmi.com.ua; 
сайт usmi.com.ua

 Монтажно-будівельна компанія за-
прошує: зварювальників, монтажників, 
сантехніків. 

  Надаємо житло, заробітна плата 2 
рази у місяць.  (044) 5830651; (063) 
6995977,  e-mail: info@usmi.com.ua; сайт 
usmi.com.ua

 Мережа магазинів запрошує на 
роботу головного бухгалтера, досвід 
роботи від 2-х років, з/п за домовле-
ністю.  (0332) 783879; (066) 1776858,  
e-mail:topcenter.lutsk@gmail.com

  Творча робота для молодих енергій-
них людей, з акторськими здібностями, 
постійні відрядження по Україні. З/п 
2000-2800грн/місяць + відрядні.  
(096) 9051734

  На роботу потрібен вантажник в 
овочевий павільйон на ринку "Пасаж". 
 (050) 9557260

Деревообробне підприємство ві-
зьме на роботу верстатника дере-
вообробних верстатів, підсобних 

робітників, електрика 4-ї групи 
допуску, з/п за домовленістю.  

(0332) 750614; (050) 6450492

  Терміново потрібна няня для першо-
класника, вік від 38 років, відпові-
дальна, порядна, з/п 1200грн.  (096) 
2583081, Ольга 

  Запрошуємо на роботу монтажників 
водопостачання, опалення, каналізації. 
 (097) 2882434, Роман

  Потрібен комірник, бажано досвід 
роботи.  (0332) 789631

  Потрібен торговий представник.  
(0332) 789631

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

  Работа дома для всей семьи. Доход 
2500грн/месяц. Подробности почтой. 
От Вас: вложить 2 конверта. ,  87502, 
Мариуполь Донецкой обл., а/я 2075 
"Новация",  e-mail:novaship@list.ru

  В ковбасний цех у Луцьку: торговий 
представник, вантажник, фаршескла-
дач, формувальник ковбасних виробів, 
водій, бухгалтер, прибиральниця, жилу-
вальник м'яса, контролер відвантажень 
та заборгованості.  (0332) 719069; 
(050) 7167509

На роботу потрібні КУХАРІ.               
 (050) 9679066

  На роботу потрібні: посудомийниці, 
бармени, офіціанти.  (095) 6551001; 
(066) 1244446

На роботу потрібні: посудомий-
ниці, бармени, офіціанти.   (066) 

9377532

  ВІЗЬМУ НА РОБОТУ АКТОРІВ У 
ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР, ДЛЯ ГАСТРОЛЕЙ 
ПО УКРАЇНІ, З/П 2500-3200ГРН + ВІД-
РЯДНІ.  (050) 7451303

  Проводимо набір страхових агентів 
у страхову компанію "Європей-
ський страховий союз" у м.Луцьк та 
Волинській обл., досвід роботи не 
обов'язковий. Ваш дохід залежить 
лише від Вашої наполегливості та 
активності!  (050) 3788645; (050) 
5320684

  Терміново потрібен на роботу 
робочий-наклеювальник, відрядження, 
вахта, житло, харчування та проїзд 
надаються, з/п 5600-8200грн.  (095) 
8969696

Візьму на роботу водія з власним 
вантажним а/м, в/п до 1.5т, графік 

понеділок-субота, з/п 3000грн + 
пальне.  (066) 4354539; (067) 

6741243

Візьму на роботу експедитора, гра-
фік понеділок-субота, 8.00-15.00.  

 (050) 0732809

Потрібен завсклад на постійну 
роботу, графік  роботи гнучкий, з/п 

2000грн.  (050) 0732809

 ПОТРІБНІ ПРОДАВЦІ, ДІВЧАТА 
У ТОРГІВЕЛЬНУ СФЕРУ.  (097) 
3841250

  Потрібен продавець мобільних 
телефонів та аксесуарів у ТЦ "Буратіно" 
та "Адреналін Сіті", "Глобус".  (099) 
7777718

  В бар потрібні: офіціанти, кухарі, 
бармени, адміністратор, прибиральни-
ця; продавець-консультант у магазин. 
 (050) 5686600; (099) 6373869; (099) 
7910735

  На роботу потрібні рамники на стріч-
кову пилораму та різноробочі, оплата 
висока.  (099) 5010907; (097) 7348322

  Терміново потрібна доглядальниця 
для хворої жінки, з/п за домовленістю. 
 (0332) 263905, Наталія; (066) 3515724

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

 ШУКАЮ роботу психолога, со-
ціального працівника, вік 22 роки, 
в/о гуманітарна (закінчила у 2012р., 
Східноєвропейський національний 
університет ім.Лесі Українки, факультет 
психології з відзнакою), володію ПК 
(Word, Excel, Internet Explorer).  (098) 
9801120,  Skype:mbrabus7

 ШУКАЮ РОБОТУ МАСАЖИСТА, Є 
НАВИКИ ЛІКУВАЛЬНИЙ, МЕДОВИЙ, 
АНТИЦИЛЮЛІТНИЙ ТА МАСАЖ "АБ-
ХЬЯНГА".  (067) 6485348, ТЕТЯНА 
ВАСИЛІВНА

Фермер

  Продам. Пшеницю, картоплю.  (067) 
6713250

  Продам. Корову тільну сьомим телям, 
Луцький р-н.  (067) 6713250

  Продам. Жом, дрова, торфобри-
кет, торфокрихта. Доставка.  (095) 
5355663; (097) 7516430

  Продам. Жито, 800кг, недорого.  
(095) 1292325

  Продам. Картоплю в великій кіль-
кості: "Слов'янка", "Санте", "Бєлароса", 
"Тайфун", "Овація", насіннєву, високої 
продуктивності.  (050) 2362734

  Продам. Картоплю велику та дрібну, 
можлива доставка по місту Луцьку.  
(066) 4620184; (099) 3153059

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

  Куплю ДРОВА.  (050) 3780430

  Продам. КОРМОЗАПАРНИКИ 100л, ви-
робництво Польща, 1000грн. Можливі 
варіанти доставки.  (066) 8263933, 
Микола; (068) 1383616

Різне

  Продам. Котел газовий, б/в, "Проме-
тей", на 200 кв.м, (комин), у відмінному 
стані., 1500грн.  (099) 5386874; (098) 
7164350

  Побутова техніка з Німеччини. Гаран-
тія, безкоштована доставка по місту.  
(096) 7149357; (066) 7021026

Продам. Кровати масажные "Nuga 
Best" б/у в отличном состоянии, 
8000грн, 1 год гарантии.  (066) 

9381898

  Куплю речі старовини: автомобілі, 
мотоцикли, ретро, монети, нагороди, 
годинники, мілітарі, ікони, листівки, 
марки, книги та ін.  (050) 2558518

  КУПЛЮ СТАРІ ГАЗОВІ КОЛОНКИ, 
ГАЗОВІ ПЛИТИ, КОТЛИ, ХОЛОДИЛЬ-
НИКИ, ПРАЛЬНІ МАШИНИ (УСІХ 
ВИДІВ), ЛАМПОВІ ТЕЛЕВІЗОРИ, 
НЕРОБОЧІ КОНДИЦІОНЕРИ.  (098) 
6730579

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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