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

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

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

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

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

 ПРОДАМ. МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЮ, 
ПРОФНАСТИЛ, "RUUKKI FINNERA", 
"SYPER KATEPAL", ПОВНА КОМПЛЕК-
ТАЦІЯ ДАХУ. ЗАМІРИ ТА ДОСТАВКА 
БЕЗКОШТОВНО. (096) 9035429; 
(096) 8990250

Продам. Цемент, доставка. Помірна 
ціна.(067) 3618489; (050) 3789372

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

  Продам. Цеглу червону та білу, пісок, 
щебінь, відсів, керамзит, торфобрикет, 
дрова, торфокрихту, чорнозем. Вивіз 
будівельного сміття. ЖОМ сирий. 
(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. Пісок дрібно та крупнозер-
нистий, щебінь різних фракцій, відсів, 
цеглу, доставка. Вивезу сміття. (050) 
9049130; (063) 4117874; (097) 5590422

  Продам. Пісок, щебінь різних фракцій, 
цегла червона, біла, відсів, чорнозем, 
глина, торфокрихта, з доставкою, 
м.Луцьк. (050) 5396261

 ПРОДАМ. ПІНОБЛОКИ 20Х30Х60, 
12Х30Х60 ТА ШЛАКОБЛОКИ. МОЖ-
ЛИВА ДОСТАВКА. (067) 7282946; 
(099) 4451353

Свердловини, труби обсадні, 
глибинні насоси, міні-башти, вста-

новлення, обслуговування. (050) 
6709075

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

 ЦИКЛЮВАННЯ, ШПАКЛЮВАННЯ, 
ЛАКУВАННЯ ПАРКЕТУ ТА ФАРБОВА-
НИХ ДОШОК НОВИМИ БАРАБАННИ-
МИ ТА ДИСКОВИМИ МАШИНАМИ. 
(0332) 293990; (099) 6427274; (094) 
9084990

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

 Майстер виконує якісний монтаж 
гіпсокартону, шпаклювання, робота з 
підлогою. Досвід. (099) 7401095; (097) 
8544994, Сергій

Реставрація ванн полімером  
акрил. Виконуємо без демонтажу 
за 3 години. Технологія "Наливна 
ванна" - економія Вашого часу та 

грошей. (0332) 290778; (099) 
7020840

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 роботу в кафе: кухаря та му-
зиканта. (0332) 255596; (063) 0719190

  Потрібні працівники для виготовлен-
ня дачних будинків, кіосків, магазинів, 
гаражів та ін. металоконструкцій. 
(050) 6407504; (098) 9071417

  Працевлаштування за кордоном, 
робочі запрошення (6 місяців, рік), 
Інтернет реєстрація, анкети, страховки. 
Вакансії у Польщі: будівельники, зварю-
вальники, токарі, водії-далекобійники, 
с/г роботи, ферми та ін. Адр: Луцьк, 
вул.Кафедральна, 25. Ліц.АВ 585191, 
10.07.12р., МСПУ. (0332) 723738 
(Луцьк); (099) 3469381

  Візьму на роботу помічника кухаря, 
графік роботи понеділок-п'ятниця, 
8.00-16.00, з/п 1200грн. (050) 7459806, 
Юлія Іванівна

  Робота: теплиці (помідори), ферми, 
м'ясокомбінати (різні спеціальності, 
з/п висока), с/г роботи, збирання 
яблук, капусти, будівельники різних 
спеціальностей, наявність закордонно-
го паспорту, візова підтримка.  (050) 
7325315; (096) 8708768

  Потрібен на роботу автомаляр, ви-
моги: досвід роботи, з/п від 4000грн; 
автослюсар, вимоги: досвід роботи, з/п 
від 4000грн; рихтувальник, з досвідом 
роботи, з/п від 4000грн. (0332) 773300

 ПОТРІБНА НА РОБОТУ БРИГАДА 
ДЛЯ ЗВАРЮВАННЯ МЕТАЛОКОН-
СТРУКЦІЙ. (066) 6901870

 Шукаю продавця у меблевий ряд рин-
ку "Завокзальний", д/р, з 11.00 до 14.00. 
(050) 2651860; (067) 1903432

Візьму на роботу оббивника ме-
блів, з досвідом роботи та швачку, 
оплата праці дуже висока. (050) 

7010097

  На роботу потрібен продавець в 
магазин на ринок "Пасаж", продовольчі 
товари, з/п висока. (099) 7267686

 НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ У БАР 
ПОТРІБНІ: БАРМЕН, ОФІЦІАНТ, ШЕФ-
КУХАР, ПОСУДОМИЙНИЦЯ. (098) 
5814664

  Потрібні на роботу інспектори 
охорони, проживання та харчування 
за рахунок фірми, з/п 130грн/доба.  
(063) 5960108, Вікторія; (095) 0973317

  Потрібен на роботу водій на авто-
мобіль Супер-МАЗ з напівпричепом 
"Крона", категорія Е. (099) 7280363

 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

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

запрошує бажаючих на сільсько-
господарські роботи по збиранню 

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

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

  На швейне виробництво потрібні 
прасувальники та швачки з/п висока. 
(095) 4611031

  На роботу потрібен менеджер ЗЕД. 
Вимоги: англійська мова, ПК, в/о, бажа-
но досвід роботи. Посадові обов'язки: 
логістика, робота з митницею. (0332) 
282905

  Пивний ресторан "Честер Паб" у 
зв'язку із розширенням запрошує на 
роботу помічника кухаря та офіціанта. 
Офіційне працевлаштування, соц.пакет, 
достойні умови праці в відповідна з/п. 
(050) 2675207

  Потрібні на роботу менеджери, 
повна або часткова зайнятість. (066) 
5779587; (096) 7830814

Потрібні на роботу посудомийниця 
та прибиральниця. (095) 2168122

 Шукаю водія на екскаватор "бобкет", 
бажано права категорії "С". (050) 
8483994

  Надомна робота для всієї сім'ї 
(обробка кореспонденції), 2500грн/
місяць. Деталі поштою. Вкладіть під-
писаний конверт на адр. або на e-mail: 
novaship@list.ru. (096) 0273881, 87502, 
Маріуполь Донецької обл., а/я 2075 
"Новация"

Потрібен бармен, офіціант та кухар 
у кафе-бар, на АЗС "Укрнафта", 

вул.Карпенка-Карого, 1. (066) 
6254404

  Візьму на роботу водія кат.С, Е, 
у м.Луцьк, вул.Ковельська. (095) 
5599992; (097) 5455553

  Найму на роботу офіціанта та барме-
на. (050) 9201322

Охоронна фірма візьме на роботу 
монтажника засобів охоронної 

пожежної сигналізації, освіта 
середня-спеціальна або вища тех-
нічна, бажано з досвідом роботи. 

(0332) 789336

  Візьму на роботу продавця в магазин, 
вул.Львівська, (промислова група това-
рів). (050) 9567193

  Потрібен старший продавець та про-
давець у гастроном по вул.Львівській 
або просп.Грушевського. (099) 
2122227

Фермер

  Продається кобила (вік 8 років) з 
лошам у Локачинському районі. (097) 
6901481

  Продам. Поросят в'єтнамських, 
гібридів дикого кабана, великої білої. 
Можливий обмін на фуражне зерно, 
картоплю, моркву, буряк, тощо. Про-
дам гній без хімії. Куплю прострочені 
продукти харчування. (050) 3398560; 
(093) 4455931

  Продам. Поросних свиноматок, 50шт., 
бажано оптом, порода Велика біла, 
Ландрас або обміняю на фуражне зер-
но, відходи від перебирання картоплі, 
моркви, буряка, капусти, тощо. (050) 
3398560; (093) 4455931

  Продам. Картолю дрібну для свиней. 
(096) 8905797; (095) 4604112

  Продам. Корову, 3 роки, дійну, спо-
кійну, чорно-рябої масті, родить по 
двоє телят, с.Зміїнець Луцького району 
та заготовлене на зиму сіно. (095) 
6807988; (095) 1804625

  Продам. Саджанці голландської ма-
лини, сортові, можлива гуртова партія. 
(0332) 757593; (067) 3329246

  Продам. Кобилу з лошам. (066) 
1481524; (0332) 791548

Віддамо у добрі руки сибірську кішеч-
ку. У неї дуже добрий характер, ніколи 
не царапається, не набридлива, проте 
так склалися обставини, що не маємо 
можливості доглядати тваринку на-

лежним чином.  (063) 1663198

  Куплю. Моркву, буряк, картоплю в 
необмеженій кількості. (096) 6433956

  Куплю. Яблука, груші, зимово-осінні, 
рвані, а також горіхи нелущені. (095) 
8711312, Олександр

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

Різне

  Продам. Диван-малюк, б/в, 400грн. 
(050) 6740687 

Продам. Бочки пластмасові та ду-
бові харчові, 120, 200, 1000л - куби. 

Плівку тепличну 4-, 6-сезонну, 
польського виробництва 6, 8, 12м; 

агроволокно. (0332) 780189 
(Луцьк); (050) 6709075

  Продам. Ел/зварювальний напівавто-
мат, б/в, Німеччина, 4500грн. (050) 
6740687 

 ПРОДАМ. ВЕРСТАТ ТОКАРНО-
ГВИНТОРІЗНИЙ 16К20. (050) 
7683399

  Продам. Телевізор "Філіпс", діаг.24", 
у хорошому стані, без ремонту, пульт, 
850грн. (050) 2400214

  Продам. Верстат малогабаритний 
вальцевий Р6-ВС, 185х170, 12т/доба, 
2.2кВт. (096) 6624378

  Куплю. Ел/трубогин та гільйотину 
для порізки металу (до 2мм). (067) 
3344050

  КУПЛЮ ТОКАРНІ ПАТРОНИ, ДІ-
ЛИЛЬНІ ГОЛОВКИ, ЛЕЩАТА СТАНОЧ-
НІ, МЕТАЛОРІЗАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ: 
СВЕРЛА, МІТЧИКИ, ПЛАШКИ ТА ІН. 
(050) 7683399

  Загублені документи видані на ім'я 
Шишко Л. К., прохання повернути за 
винагороду. (097) 7908877; (066) 
6281822

Увага! 30.07.2013 пішов з дому 
та зник безвісти Цвєтков Іван 

Єгорович 1930р. народження, що 
мешкав   по вул.Гордіюк у м.Луцьку. 

Прохання повідомити будь-яку 
інформацію про зниклого. (0332) 

738965; (066) 7136859 

  Продам. Сукню весільну, в грецькому 
стилі, біла, корсет, розм.46-50, модель 
2012р. + аксесуари додатково, дешево. 
(050) 5472129

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 

Продам коляску 3 в 1 (люлька, 
літній варіант, автокрісло) 1500грн. 

(068)1401785

  Продам шестиструнну акустичну 
гітару, з чохлом, в хорошому стані. Ціна 
1100 грн, торг.  (068) 2328236

Щоб заробити багато гро-
шей, необов’язково мати 
диплом про освіту, іноді 
навіть краще його не мати. 

Мільярдер без вищої 
освіти —  не рідкість. Білл 
Гейтс, Стів Джобс, Марк Цу-
керберг — усі вони закину-
ли престижні університети 
заради бізнесу. Втім, серед 
нинішніх багатіїв чимало й 
тих, хто не закінчив навіть 
школу. Однак відсутність 
диплома про середню освіту 
не завадила їм досягти успі-
ху. 

АМАНСІО ОРТЕГА 

І с -
п а н -
с ь к и й 
підпри-
є м е ц ь 
Амансіо 
О р т е г а 
у в і й -
шов до 
т р і й к и 
н а й б а -
г а т ш и х 
л ю д е й 

планети після того, як за 
2013 рік його статки зрос-
ли на $19,5 млрд. Школу 
нинішній власник брендів 
Zara, Massimo Dutti, Oysho 
кинув у 13 років. Його бать-
ко працював на залізниці, 
мати була служницею, і 
грошей у сім’ї катастрофіч-
но не вистачало. Спершу 
Ортега служив посильним 
у кравця, потім влашту-
вався в галантерейний ма-
газин La Maja. Поступово 
осягаючи ази моди, Ортега 
зрозумів, що ринок люксо-
вого одягу занадто малий і у 
простого хлопця з бідняць-
кого району навряд чи ви-
йде стати на ньому великим 
гравцем. 

Майбутній мільярдер 
вирішив зробити ставку 
на доступність: він закупо-
вував недорогі матеріали 
і шив речі, які міг собі до-
зволити купити практично 
кожен. Підприємницьке 
чуття і працьовитість вияви-
лися важливішими за освіту: 
в 1975 році Ортега разом із 
дружиною відкрили перший 
магазин Zara — і незабаром 
їхні доходи почали стрімко 
зростати. 

ЛІ КАШИН 

Один із найбагатших 
людей Азії народився в бід-
ній родині вчителів. Коли Лі 
Кашину ледь виповнилося 
14 років, його батько помер 
від туберкульозу. Хлопчи-
кові довелося піти зі школи 
і знайти собі роботу. Спер-
шу він продавав ремінці для 
годинників, а потім влашту-
вався на фабрику, яка ви-
пускала пластмасові квіти. 
Лі Кашин працював по 16 
годин на день і за сім років 
зібрав невеликий стартовий 
капітал. Грошей вистачило 
на те, щоб відкрити заводик 
із виробництва пластику. На 
доходи від нього Лі Кашин 
став скуповувати нерухо-
мість у Гонконгу, що зде-
шевіла на тлі політичної не-
стабільності. Незабаром він 
увійшов до першого ешело-
ну китайських бізнесменів. 
Заснований цим китайцем 
благодійний фонд жертвує 
мільйони доларів на під-
тримку навчальних закладів. 

ФРАНСУА ПІНО 

О д -
н о г о 
р а з у 
Франсуа 
Піно зі-
з н а в с я , 
що його 
є д и н е 
с в і д о -
цтво про 
навчан-
ня — це 
п р а в а 

водія. Французький мільяр-
дер у 16 років кинув школу. 
Батько Піно, небагатий тор-
говець деревиною, готовий 
був розлучитися з останнім 
франком, щоб син отримав 
диплом. Однак Франсуа цієї 
жертви не оцінив. Дотриму-

ючись своїх принципів, Піно 
став одним із найвпливові-
ших людей Франції.

 
РІЧАРД БРЕНСОН 

Н а 
рахунку 
Річарда 
Бренсо-
на стіль-
ки епа-
тажних 
витівок, 
що від-
сутність 
закінче-
ної се-
редньої 

освіти на їх фоні здається 
дрібницею. Зі школи його 
вигнали в 16 років за не-
успішність. Погані оцінки 
Бренсон був схильний пояс-
нювати не лінню, а дислексі-
єю — порушенням здатності 
до читання. До того часу в 
Бренсона вже був невеликий 
досвід підприємництва: він 
намагався вирощувати різд-
вяні ялинки та розводити 
хвилястих папужок на про-
даж. Поки його однокласни-
ки сиділи над підручниками, 
Бренсон розвивав свій пер-
ший масштабний проект — 
молодіжний журнал Student. 

ДЖО ЛЬЮЇС 
Бать-

ко Джо 
Л ь ю ї с а 
в олодів 
невели-
кою кей-
т е р и н -
г о в о ю 
фі рмою 
і, коли 
с и н о в і 
в и п о -
внилося 
15 років, 

вирішив узяти його у бізнес. 
Так Джо кинув підручники 
і вдягнув фартух офіціанта. 
Згодом підприємець продав 
сімейний бізнес і перепрофі-
лювався на валютні операції 
та інвестування. 

Сьогодні Льюїс має част-
ку більш ніж у 150 компані-
ях і є господарем 135 ресто-
ранів і футбольного клубу 
«Тоттенхем Хотспур». Льюїс 
чудово розбирається в мис-
тецтві, він зібрав значну ко-
лекцію живопису.
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Сильні світу

Прийом оголошень за телефоном (0332) 290-860

П’ять мільярдерів, які навіть 
не закінчили школу

Складено рейтинг найбагатших холостяків світу 

Авторитетне видання 
Forbes опублікувало 

список мільярдерів-холос-
тяків, передає Delfi.ua. 

У нього ввійшло всього 
шестеро осіб, чий вік ниж-
че позначки в 50 років. Ще 
кілька не «окільцьованих» 
багатіїв не пройшло віковий 
ценз. 

Проте більшість замож-

них холостяків ось-ось по-
єднає себе шлюбом зі своїми 
обраницями. 

Головною зіркою рей-
тингу є засновник соціаль-
ної мережі Twitter Джек До-
рсі. Його статки оцінюють 
у 1,3 млрд дол. Мільярдер 
недавно розлучився з відо-
мою моделлю Лілі Коул, по-
мінявши її на інструктора з 

йоги Кейт Грір. Зараз у неї є 
всі шанси стати місіс Дорсі. 

Також скоро відбудеть-
ся весілля екс-глави між-
народного інтернет-аукці-
ону Е-bay Джеффа Сколла. 
48-річний меценат володіє 
майже 4 млрд дол. 

Крім Сколла і Дорсі, в 
списку вільних мільярде-
рів власник акцій Enterprise 
Products Partners Скотт 
Дункан (до 31 року він зі-
брав 5,5 млрд дол.); спів-
власник швейцарської 
компанії GlencoreXstrata 
Тор Петерсон (у 49 років 
його багатство оцінюють у 
2 млрд дол.); гендиректор 
Ubiquiti Networks Роберт 
Пера (подейкують, що капі-
тали у розмірі 1,9 млрд дол. 
дістануться його подружці 
моделі Руру Лін) і засновник 
платіжної системи PayPal 
Пітер Тіль (у 45 років на 
його банківських рахунках 
«набігло» 1,8 млрд дол.). 

Автопарк Путіна поповнять 
170 BMW 5 серії 
Транспортний комбінат «Росія» управління спра-
вами президента РФ оголосив відкритий аукціон 
на постачання 170 седанів BMW 5 серії на загаль-
ну суму 332 мільйони рублів. Про це повідомляє 
«Lenta.ru». Всього, як зазначили у прес-службі 
управління справами глави держави, у розпоря-
дженні комбінату перебуває близько двох тисяч 
автомобілів, і деякі з них потребують заміни. 

Засновник компанії 
Inditex, статки: $57 
млрд

Глава компанії 
Kering, статки: $15 
млрд

Власник корпорації 
Virgin Group, статки: 
$4,6 млрд

Засновник Tavistock 
Group, статки: $4,2 
млрд

Глава компанії 
Cheung Kong Group, 
статки: $31 млрд

Засновник соціальної мережі Twitter Джек Дорсі


