
Нерухомість

Продам

 Міняю. Однокімн.кв., малосімейку, 
2/5-пов. цегл. буд., у м.Луцьку на три-, 
чотирикімн.кв., з доплатою.(050) 
5170994

  Двокімн.кв., 2/5-пов. цегл. буд., нові 
комунікації, балкон засклений, кімгати 
роздільні, 45/31 кв.м, ремонт, можна 
частково з меблями.(095) 7493881; 
(095) 7493886

Двокімн.кв., в будинку на 3 квар-
тири, вул.Мачтета (р-н Київського 
майдану), приватизовану, є земля 

для добудови.(095) 4469740

  Чотирикімн.кв., просп.Соборності, 
поблизу РАГСу, 79 кв.м, 4/9-пов. цегл. 
буд.(097) 5954782

  П'ятикімнатну, великогабаритну 
вул.8-го Березня, 3/4-пов. цегл. буд., 
120 кв.м, стелі 3м,  євроремонт, підігрів 
підлоги, сигналізація, 2 балкони, сучасні 
дорогі меблі, підвал двокімнатний 30 
кв.м, молодий сад, є місце для гаража, 
8500грн/кв.м. (0332) 740465; (097) 
9906769

  Луцьк, будинок новозбудований, 
115/60/25 кв.м, 3 кімнати, є гараж, 
земельна ділянка 0.05га, 200м від вул.
Тарасова, ціна за домовленістю, від 
власника. (050) 9010229

  Будинок жилий, с.Гірка Полонка, газ, 
вода, світло, літня кухня, хлів, земельна 
ділянка 0.20га.(0332) 792776; (050) 
0840468 

  Продається половина будинку в цен-
трі смт Локачі. Загальна площа 80 кв. м. 
Зроблений капітальний ремонт. Є вода, 
газ, автономне опалення, каналізація, 
пластикові вікна. (050)3780433

  Ківерці, будинок незавершений 
(накрита коробка з вікнами), 200 кв.м, 
підвал на весь будинок, є свердловина, 
світло, газ поруч, ділянка 0.06га.(095) 
5178413, Олександр

  Баківці. Терміново будинок 110 кв.м, 
після капремонту, ділянка 0.50га, нова 
сантехніка, підвісні стелі, газ, вода, 
опалення, двір - бруківка 340 кв.м, бе-
тонний паркан, ковані ворота, молодий 
сад, криниця, клумби, бесідка, баня, 
літня кухня, сарай.(066) 4355082

  27км від Луцька, будинок дерев'яний, 
сарай, льох, вода за 10 м, газ за 4, 
5км до хрінницького водосховища, 
хороший доїзд (щогодини автобус), ціна 
за домовленістю.(0332) 260107; (095) 
1359711, Тамара

  Земельну ділянку під забудову 0.10га, 
с.Гірка Полонка.(0332) 792776; (050) 
0840468 

Продам дві земельні ділянки по 
25 сот. під забудову в с.Трилісці та 

с. Топільне Рожищенського р-ну 
Волинської обл. Поряд комуніка-

ції, асфальтований під’їзд. Ціна 
по 40 тис. грн. за кожну. (067) 

3320567

  Дві земельні ділянки по 0.11га, у селі 
Боголюби, з документами. Терміново.
(095) 1854343

  В с.Лище та Світязь земельні ділянки 
0.12га, під забудову, від власника, термі-
ново.(099) 3161531

  Центр міста Ківерці, земельну ділянку 
0.06га, підведені усі комунікації.(095) 
9015642, Наташа

  Городок, земельну ділянку 0.20га під 
забудову та 0.24 с/г призначення, все 
приватизовано, від власника, 60000грн, 
торг.(095) 5785390

 Масив Лаврів, приватизовану дачну 
ділянку 0.24га, півтораповерховий бу-
динок, 6х5 кв.м, підвал на весь будинок, 
прибудований сарай 6х1.5м, надвірні 
споруди. Розгляну варіанти.(095) 
8755638; (050) 6611200 

  Лище, земельну ділянку 0.21га, у 
хорошому місці, недорого.(098) 
5220260

  Копачівка, земельну ділянку 0.21га, 
асфальтований доїзд, 200м від центра 
села, ціна за домовленістю.(050) 
6710410

Полонка, Луцького р-ну, земельну 
ділянку 0.10га, річка за 30м, за річ-
кою лісосмуга, мальовниче місце, 

65000грн.(099) 2292468

Ковель, вул.Пінська, земельну 
ділянку 857 кв.м, приватизовану, 

під забудову, 96000грн.(068) 
2327526

  Поблизу стадіону "Підшипник", р-н 
ЛПЗ, приватизовану земельну ділянку 
0.10га.(066) 4742376

  Кульчин, земельну ділянку під забу-
дову 0.126га, поряд річка, ліс, 20000грн.
(095) 7773136

  Продам. Терміново у зв'язку з виїздом 
за кордон, діючий магазин 40 кв.м, 
під одяг, техніку, меблі на ринку "Цен-
тральний", є світло, бруківка, накриття, 
65000грн.(099) 3161531

  В ЦЕНТРІ МІСТА, (ВУЛ.СУВОРОВА), 
ПРИВАТИЗОВАНІ ПІДВАЛЬНІ ПРИ-
МІЩЕННЯ, ЗАГ.ПЛ.27 КВ.М.(095) 
8618283

  Продам. Два євроконтейнери, ринок 
"Центральний", 1-й сектор 8 кв.м та 5-й 
сектор 15 кв.м, зручне місце розташу-
вання, можливий торг.(098) 1792584

Куплю

  Куплю. Три-, чотирикімн.кв., у Луцьку. 
(050) 5170994

  Будинок (можна потребуючий ремон-
ту), у селі до 25км від Луцька, недорого, 
без посередників.(0332) 250938

Здам

  Візьму на квартиру 2-х хлопців 
або двох дівчат, р-н ЗОШ №5.(099) 
0842831; (097) 9007181

  Візьму на квартиру 2-х хлопців 
або двох дівчат, р-н ЗОШ №5.(099) 
0842831; (097) 9007181

  Візьму на квартиру двох студенток-
заочниць, дівчат, р-н спиртзаводу, всі 
вигоди.(050) 7072204; (096) 1686911

  Візьму на квартиру хлопця на під-
селення, р-н ЛПЗ.(099) 7848541; (096) 
1253758

 ОДНОКІМН.КВ., ПОДОБОВО, 
В ЦЕНТРІ МІСТА, ЄВРОРЕМОНТ, 
СУПУТНИКОВЕ ТV.(050) 2645907; 
(095) 1143128

  Здам офісне приміщення по вул.С. 
Бандери (центр), 13 кв.м, 2-й поверх.
(050) 3787187; (067) 9997214

Здам. В оренду овочесховище 1000 
кв.м та утеплений склад 300 кв.м, 
асфальтований під'їзд, с.Маяки, 
4км від Луцька.(050) 5154393, 

Анатолій

Здам в оренду виробничо-склад-
ські приміщення площею 100-1500 

кв.м. Бокси для ремонту автомо-
білів. Зручне місце розташування, 

охорона, ціна від 5грн/кв.м. (050) 
3782022

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) 
2804787

  ВИНАЙМУ територію у м.Луцьку або 
передмісті з правом подальшого ви-
купу.(067) 3609149; (050) 9936211

Послуги

  Пам'ятники! Виготовлення, вста-
новлення, оформлення. З мармурової 
крихти та натурального каменю. 
Доставка безкоштовна.(095) 1285106; 
(098) 5022024; (099) 2620282, Луцьк, вул.
Рівненська, 54/5, ПОГ "Меморіал-Груп"

  Виготовляємо корпусні меблі під за-
мовлення за індивідуальними розміра-
ми: шафи-купе, кухні, вітальні, прихожі, 
дитячі кімнати, меблі для офісів, магази-
нів. Лояльна цінова політика. Монтаж, 
дизайн та доставка безкоштовні.(099) 
1673635, Андрій

Вартість: кухні від 1850грн/пог.м, 
шафи-купе від 1500грн/пог.м. Договір, 
гарантія. Виїзд дизайнера, розробка 

проекту, доставка, встановлення - 
безкоштовно.(099) 2783674, Луцьк, 

вул.Винниченка, 14-а, кімн.16

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

магазини, кіоски, павільйони, гаражі, 
автонавіси, шиномонтажі, автомийки, 
міні-офіси, ангари та ін. Якість, надій-
ність та вчасні терміни ГАРАНТУЄМО.
(098) 9071417; (050) 6407504

  Професійна відео та фотозйомка 
весіль. Формат Full HD. Деталі за 
телефоном. vk.com/nvstudioby (097) 
8096912; (050) 2059092

  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

 М'які меблі, виготовляємо дивани, 
ліжка, з шкіри, тканини будь-якого  
дизайну та розмірів.(063) 6201867; 
(067) 3021203

Супутникове телебачення. Продаж, 
гарантія, сервісне обслуговування. 

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

1980828

  Репетиторство з англійської та 
німецької мови, досвід роботи з учнями 
різного віку, 35-40грн/год. Переклади.
(050) 2694856; (093) 5410207

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

Автомото

  КУПЛЮ РІДНУ ГУМУ ДО А/М ЛУАЗ 
ТА ЗАПЧАСТИНИ ДО НЬОГО НОВІ 
АБО З НЕВЕЛИКИМ ПРОБІГОМ.
(095) 4411499

  Продам. ВАЗ-2104 2005р., колір 
"баклажан", ц/з, сигналізація, фаркоп, 
27500грн, м.Луцьк.(067) 7357216; 
(099) 2625227

  Продам. ЗІЛ-130 самоскид "Колгосп-
ник" бензин- газ (метан) 1983р.; причіп 
ГКБ-819, самоскид 1983р. (067) 
9606157

  Продам. Трактор Т-40 та запчастини 
до Т-40 + КПП в зборі.(095) 4062800

Комбайни зернозбиральні, карто-
плезбиральні, прес-підбирачі, 

картоплекопачки, трактори, косарки 
та інша техніка.(067) 3910253; (066) 

8701542 

  Продам. Трактор Т-40, Т-16, ЮМЗ; плуг, 
причіп, культиватор, саджалку.(050) 
5435848

  Продам. Трактори Т-40 1991р., Т-25 
1988р.; ЮМЗ 1991р., МТЗ-80 1991, 
1994р., Причіп 2ПТС-4; екскаватор ЮМЗ-
ЕО2621, гноєрозкидач ПРТ-7; картопле-
копачка, запчастини: МАЗ, КамАЗ, ЮМЗ.
(067) 3609149; (050) 9936211

  Продам. Військовий кунг (алюмініє-
вий, ЗІЛ-131), зелений колір, 5200грн.
(066) 6441617, Олексій

Преспідбирачі, комбайни зерноз-
биральні та ін. с/г техніку та запчас-

тини. Асортимент товару на сайті: 
www.fermeragro.com.ua.(0332) 

767912 (Луцьк); (066) 3542104; (066) 
5281360

  Продам. Трактор Т-150 на запчасти-
ни та причіп до нього; плуг 3- та 5-ти 
корпусний.(067) 5255947

  Продам. Косарки роторні, кінні, 
грабарки, борони, копачки, культи-
ватори, плуги, сівалки, обприскувачі, са-
джалки. Комбайни картоплезбиральні 
"Анна", "Болько", "Карлик" та ін. (050) 
2305189; (098) 0841006

  Продам. Трактор Т-30  1995р., пере-
дній привід; Т-25 1988р., 1990р., з кабі-
нами, привезені з-за кордону, помірні 
ціни. Картоплекопачки дво-, однорядні, 
нові та б/в; преспідбирачі "Клаас" та ін. 
(050) 2305189; (067) 1253737

  Продам. Трактори: ЮМЗ-6КЛ 1992р., 
26000грн; ЮМЗ 1988р., 20000грн; Т-40 
1991р., 25000грн; раму з документами 
на трактор, 2000грн. Трактор МТЗ-80 
1991р., 32000грн.(097) 5198484

Будівництво

Продам. Лист оцинкований, 
плоский, рифлений, від 30грн/кв.м, 

Металочерепиця, металопрофіль 
та металопрофіль двосторонній 

кольоровий, Польща, Німеччина, 
від 40грн/кв.м. Мінвата "Роквул", 

гуртові ціни.(067) 3344873; (050) 
7249777; (097) 9143605

Продам. Щебінь різних фракцій, 
відсів, пісок, цеглу червону, білу; 

чорнозем, торф. Можлива достав-
ка.(050) 5299520

  Продам. Дошки обрізні та необрізні, 
балки, крокви, свіжопил та сухі, дрова, 
власне виробництво, м.Луцьк, просп.
Перемоги, 20.(099) 5010907; (097) 
7348322

 ПРОДАМ. МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЮ, 
МЕТАЛОПРОФІЛЬ, ВОДОСТІЧНІ СИС-
ТЕМИ, УТЕПЛЮВАЧІ. ПІНОПЛАСТ ТА 
ПОВНА КОМПЛЕКТАЦІЯ ФАСАДУ. ЗА-
МІРИ ТА ДОСТАВКА.(050) 8759890; 
(096) 1466229

  Продам. Пісок, щебінь, відсів, з до-
ставкою.(050) 3381564; (098) 7585943

Продам будівельні блоки, 
блоки "рваний камінь", бруківка, 

залізобетонні огорожі. Висока 
якість, доставка. (050) 3780078, 

(098)0800078

Французькі натяжні СТЕЛІ. Якісно. 
(066) 5922882; (097) 6808868

  Продам. Пісок, щебінь різних фрак-
цій, цегла червона, біла,  відсів, чорно-
зем, глина, торфокрихта, з доставкою, 
м.Луцьк.(050) 5396261

  Продам. Блоки з ракушняку, 
20х20х40, без посередників, з достав-
кою.(095) 7169510; (097) 7660368

  Продам. Блоки фундаментні ФБС-3, 
28шт. та плити перекриття ПК-15, 
3шт., ПК-12, 2шт.(050) 2300964; (097) 
8540020

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

  Послуги "бобкетом", земельні роботи, 
вирівнювання територій, розванта-
жування цегли, піноблоків, бруківки. 
Послуги евакуатором.(050) 8483994

  Продам. Цеглу червону та білу, пісок, 
щебінь, відсів, керамзит, торфобрикет, 
дрова, торфокрихту, чорнозем. Вивіз 
будівельного сміття.(095) 5355663; 
(097) 7516430

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

  Продам. Ракушняк кримський. До-
ставка.(050) 3785008

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

(050)4380766

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

  Продам. Металочерепицю, метало-
профіль, комплектуючі різних країн-ви-
робників, широкий вибір, низькі ціни. 
Заміри, кошторис, доставка безкоштов-
на.(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, 
www.lioksa-mebli.at.ua

  Бруківка вібропресована, виготов-
лення та професійне вкладання з ві-
бротрамбовкою. Низькі ціни, доставка. 
Цемент, щебінь, відсів.(099) 4937752; 
(093) 7165575

  Послуги кваліфікованого сантехніка, 
усі види робіт: заміна, ремонт будь-якої 
складності; встановлення зрошуваль-
них систем та автоматичного поливу 
газонів.(066) 0813938; (068) 3376785

  Виготовлення євродерев'яних вікон 
та балконних рам (зі склом, склопакета-
ми), обшивання вагонкою, якісно, недо-
рого.(095) 8975952; (096) 9690596

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

  Куплю. Ангар напівкруглий, корівник 
ключковий, плити силосних ям.(050) 
9936211; (096) 2526078

Робота

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

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

догляд за садом, житло, харчуван-
ня, візова підтримка надається, 

наявність закорд. паспорту.(099) 
4456988; (068) 0968845

  Візьму на постійну роботу столяра 
заробітна плата від 2500грн; потрібен 
різноробочий.(099) 3310272; (067) 
6866763, Петро Михайлович 

  На роботу у великий бар потрібні: ад-
міністратор, офіціанти, кухарі, бармен.
(095) 5785390

  Терміново потрібні продавці-консуль-
танти.(050) 2523396

  Візьму на роботу няню-домогоспо-
дарку, понеділок-п'ятнця, 8-ми годин-
ний робочий день, 10.00-18.00 години 
з/п 1500грн.(099) 3425342

  Продуктова компанія шукає комп-
лектувальника з/п 1800грн, графік 
роботи тиждень через тиждень.(050) 
7251341; (067) 6352080

  Потрібен на роботу слюсар з ремонту 
вантажних а/м.(095) 8824607

  Запрошуємо на роботу за містом 
офіціантку, 2 доби працювати 4 вихідні. 
Досвід не обов'язковий.(050) 8847514

 ПОТРІБЕН ВОДІЙ З ВЛАСНИМ А/М, 
ЗАРОБІТНА ПЛАТА ВИСОКА.(066) 
4227752; (067) 2364366

  Запрошуємо на роботу: адміністра-
тора, офіціантів, кухарів, барменів, 
піцмайстрів, прибиральниць-посудо-
мийниць, кухаря-кондитера, водіїв з 
власним а/м (бус).(095) 6551001

  Запрошуємо в команду молодих 
і амбітних офіціантів, барменів, піц-
майстрів, кухарів, сушистів, техпраців-
ників.(066) 3414241, 10.00-18.00

  На підприємство потрібен технолог 
швейного виробництва.(050) 3784383

  Потрібні на роботу: адміністратор, 
офіціанти, кухарі, бармени, піцмайстри, 
прибиральниці-посудомийниці, кухар-
кондитер, водії з власним а/м (бус).
(066) 1244446

РОБОТА Фермерське господарство 
с.Острожець (20км від Луцька) 

запрошує бажаючих на сільсько-
господарські роботи по збиранню 

овочів.(099) 7366720; (067) 
3611388; (099) 7366710 

  На приватне підприємство у м.Луцьку 
на постійну роботу потрібні зварюваль-
ники та підсобники.(0332) 782399; 
(050) 5931270

  Запрошуємо на роботу помічника 
кухаря (з досвідом роботи), офіціантів, 
графік роботи 7/7 днів, з/п за домовле-
ністю.(067) 3325840

  Візьмемо на роботу адміністратора, 
офіціантів, кухарів, барменів, піцмай-
стрів, прибиральниць-посудомийниць, 
кухаря-кондитера, водіїв з власним а/м 
(бус).(099) 7522226

 МЕБЛЕВА ФАБРИКА ЗАПРОШУЄ 
СПЕЦІАЛІСТІВ МЕБЛЕВОГО ВИРОБ-
НИЦТВА (РОБОТА У ВІДРЯДЖЕНІ). 
ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА М'ЯКИХ МЕБЛІВ 
ПОТРІБНІ: ШВАЧКИ, ОББИВНИКИ, 
СКЛАДАЛЬНИКИ КАРКАСІВ, ПО-
КЛЕЙНИКИ ПОРОЛОНУ. ПЕРЕВАГА 
СПЕЦІАЛІСТАМ З ДОСВІДОМ. 
НАДАЄТЬСЯ БЕЗКОШТОВНИЙ ГУР-
ТОЖИТОК, ОПЛАЧУЄТЬСЯ ПРОЇЗД, 
РЕЄСТРАЦІЯ, ОФІЦІЙНЕ ОФОРМЛЕН-
НЯ ДОЗВОЛУ НА РОБОТУ, ПЕНСІЙНЕ 
СТРАХУВАННЯ, 100КМ ВІД ЧОРНОГО 
ТА АЗОВСЬКОГО МОРІВ. ОПЛАТА 
ВІДРЯДНО-ПРЕМІАЛЬНА. КОНТАКТ: 
ADIFIL@GIP.RU(095) 4646585, 
18.00-21.00 МАРІЯ; (+79182) 380458, 
ЯРОСЛАВ ПЕТРОВИЧ

  На роботу потрібні: адміністратор, 
офіціанти, кухарі, бармени, піцмайстри, 
прибиральниці-посудомийниці, кухар-
кондитер, водії з власним а/м (бус).
(099) 5055556

  Потрібен на роботу бармен та кухар, 
можна без досвіду, у бар по вул.Володи-
мирській.(095) 8100567
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Волинська дирекція Українського державного підприємства поштового 
зв’язку “Укрпошта” запрошує на роботу на конкурсній основі 

комунікабельних осіб для заміщення вакантних посад:
• листонош у відділення зв’язку м.Луцька 

та відділень зв’язку Підгайці, Струмівка.
Вимоги до претендента: освіта середня. Доставка поштових відправлень, газет, 
журналів, пенсій, товарів народного споживання.
Офіційне працевлаштування, заробітна плата від 1500 грн. 
Співбесіда щодня за адресою: м.Луцьк, вул. Кривий Вал, 19, відділ кадрів, тел. 
29-38-59 або 24-43-65.

Повідомлення про результати земельних торгів
Лот №1: Місце розташування земельної ділянки: вул.Незалежності, 42, с. Бихів, 
Любешівський район, Волинська область; площа 0,0288 га ; кадастровий номер 
земельної ділянки 0723182300:01:001:0275;
Ціна продажу земельної ділянки 7269,00 грн;
Цільове призначення земельної ділянки (код КВЦПЗ) для будівництва та об-
слуговування закладу торгівлі. Дата проведення земельних торгів: 09 вересня 
2013 року. Найменування організатора земельних торгів: Бихівська сільська рада 
Любешівського району Волинської області.

«Адміністративні послуги: спрощений доступ через пошту» 
Шановні Волиняни! 

Запрошуємо вас скористатись новою послугою «Адміністративні послуги: 
спрощений доступ через пошту» в усіх відділеннях поштового зв’язку Волинської 
області. 
Тепер ви маєте змогу оформити необхідний документ через поштове відділення 
або, навіть не виходячи з дому, через вашого листоношу. 
За вашим бажанням замовлений документ можна отримати у відділенні поштово-
го зв’язку або листоноша доставить його вам додому (не забудьте зазначити це у 
заяві на одержання послуг). 
Тобто у поштових відділеннях Волинської дирекції УДППЗ «Укрпошта» можна по-
дати заяву та пакет документів для отримання адміністративних послуг. Перелік 
найбільш популярних нараховує 10 послуг: 
1. Виплата компенсації на придбання твердого палива та скрапленого газу. 
2. Призначення житлових субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-
комунальних послуг і придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного 
побутового палива. 
3. Встановлення статусу та видача посвідчення «Ветеран праці».
4. Встановлення статусу та видача посвідчення «Дитина війни».
5. Встановлення статусу та видача посвідчення «Батьків і дитини з багатодітної 
сім’ї». 
6. Виплата компенсації за невикористані путівки на санаторно-курортне лікуван-
ня, оздоровлення інвалідам і деяким категоріям громадян. 
7. Державна реєстрація фізичної особи, яка має намір стати підприємцем. 
8. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною осо-
бою — підприємцем. 
9. Державна реєстрація юридичної особи. 
10. Державна реєстрація припинення юридичної особи. 
У приміщенні відділення ви знайдете вичерпну інформацію про адміністративні 
послуги. Компетентний співробітник пошти допоможе вам заповнити всі необхід-
ні бланки заяв, ознайомить із правилами та порядком оформлення.
Ми працюємо для вас! 

Волинська дирекція УДППЗ «Укрпошта»

Волинська дирекція Українського державного підприємства поштового 
зв’язку “Укрпошта” оголошує конкурс на заміщення вакантних посад з 

офіційним працевлаштуванням:
• інженера-електроніка та інженера з ремонту офісної техніки. Вимоги до претен-

дента: повна вища освіта за спеціальністю. Стаж роботи не менше одного року;
• сортувальника  бази роздрібної торгівлі (сортування товарів народного спо-

живання). Вимоги до претендента: освіта середня. Знання ПК;
• інженера (з обов'язками завідувача складом) відділу матеріально-технічного 

забезпечення. 
Вимоги до претендента: освіта неповна або повна вища (бажано за спеціальніс-
тю "бухгалтерський облік"). Знання ПК.
Звертатися за адресою: м.Луцьк, вул. Кривий Вал, 19, відділ кадрів, тел. 29-38-59 
або 24-43-65.


