
Нерухомість

Продам

  Однокімн.кв., р-н ТЦ "Нова Лінія", 1-й 
поверх, ремонт. (050) 0894195

  Однокімн.кв., вул.Коновальця, 5, 2/3-
пов. цегл. буд., кімната 13.3 кв.м, кухня 
8.2, коридор 4.4 кв.м, вис. стелі 3.7м, 
потребує ремонту. (063) 8014360

  Однокімн.кв., Кривий Вал, в центрі 
міста, 1-й пов., цегла, 38.8 кв.м, можна 
під офіс, є можливість добудови, є 
можливість використовувати як мед-
кабінет, ціна за домовленістю. (0332) 
751175; (095) 8082053

  КІВЕРЦІ, ВУЛ.ЗАЛІЗНИЧНА, 
ОДНОКІМН.КВ., ЗАГ.ПЛ.21 КВ.М, 
129990ГРН. (050) 8851110

 ОДНОКІМН.КВ., ВУЛ.КОНЯКІНА, 
2/9-ПОВ. ПАН. БУД., 34.2/17.1/9.1 
КВ.М, У ХОРОШОМУ СТАНІ, КОСМЕ-
ТИЧНИЙ РЕМОНТ, СКЛОПАКЕТИ, ЛА-
МІНАТ, НОВІ РАДІАТОРИ, САНТЕХНІ-
КА ЗАМІНЕНА. ТЕРМІНОВО. (067) 
3610305, ЮЛІЯ

  Двокімн.кв., просп.Грушевського, 
4-й поверх, заг.пл.42 кв.м, житл.пл.28 
кв.м, капітальний ремонт (електрика, 
вода, вікна, плитка). (050) 6857370; 
(095) 7103769

Трикімн.кв., ринок "Північний", 
6/9-пов. буд., євроремонт, лоджії 
засклені, дубовий паркет, окрема 

кладовка, плитка, кімнати ізо-
льовані. Терміново, від власника 
хороший торг. (050) 1677222; 

(067) 7704269; (063) 2127873

  Чотирикімн.кв., великогабаритну, 
130 кв.м, просп.Собороності, 5-й пов., 
євроремонт, авт. опалення, конди-
ціонери, лоджія і балкон засклені та 
утеплені, під охороною, є гараж 26 
кв.м,  вис.4.5м, під охороною, підвал. 
(095) 7438198

  Смт.Рокині, Луцького р-ну (р-н 
школи), приватизовану земельну 
ділянку 0.15га (24х60м), під забудову, 
світло - 70м, газ- 300м, школа, дитсадок 
сільрада- 500м, 50000грн. Власник. 
(098) 2680485

 Малий Окорськ, будинок з ман-
сардою, на березі озера, 160 кв.м, 
телефон, світло (трифазна лінія), газ, 
вода, опалення, з/д 1.17га, огорожа, 
сад, господарські будівлі, 480000грн. 
(050) 6325824

 Милуші, будинок 200 кв.м, ділянка 
0.12 кв.м, 380В, свердловина, чорнова 
стяжка, 1-й повех кімнатат кухня, є 
вихід у двір, с/в прихожа, 2-й 4 кімнати. 
Великий гараж, льох, 804000грн. 
(050) 6443635, Тамара

  Ківерці, будинок 85 кв.м, ділянка 
0.06га, шлаково-цегляний, 4 кімнати, 
кухня, ванна, газ, вода, є цегляний са-
рай і літня кухня, від власника. (095) 
2487253; (067) 3857087

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

  Луцьк, р-н автобусного парку, вул.
Кривоноса 2, будинок цегляний, 
земельна ділянка 0.06га, огороджена 
суцільним парканом, всі комунікації, 
автономне опалення. (050) 8050654

 Масив Дружба, дачу вул.Володимир-
ська, земельна ділянка 0.074га, є сад, 
будиночок з благоустроєм, зручний 
під'їзд. (050) 6584637

  Р-н Вишкова, земельну ділянку 0.10 
або 0.20га. (050) 2657225

  Забороль, земельну ділянку під за-
будову 0.11га, біля ставка; будматері-
али: газоблоки, щебінь, цеглу, пісок, 
ціна договірна. (095) 3467898; (097) 
5004056

  Продам. Прилуцьке, земельну ді-
лянку 0.25га, комунікації поруч, ціна за 
домовленістю. (095) 5101436

  Дачну земельну ділянку, без будин-
ку, в садовому товаристві Озерце, 
14км від центру Луцька. (067) 
3621072

  Земельні ділянки під забудову: Жи-
дичин - 0.18га, Кульчин - 0.20га, світло, 
газ на ділянках, недорого. Небіжка 
земельну ділянку 0.12га, є світло, недо-
рого, від власника. (099) 3230116

  Продам. Озерце, земельну ділянку 
0.20га, з незавершеним будівництвом, 
комунікації поруч, ціна за домовленіс-
тю. (050) 2116932

  Ягодин, Любомльського р-ну, 
земельну ділянку 0.25га, під забудову, 
усі документи, прикордонна зона 
(власнику безвізовий в'їзд в Польщу), 
недорого. (093) 4350776

  Забороль, земельну ділянку 0.10га, 
рівну, поруч ліс, 350м від траси, 
асфальтований доїзд, на ділянці світло, 
власник. (098) 4252187

  С.Боратин, земельну ділянку 0.24га, 
0.12га, приватизовану, під житлову 
забудову, зручний доїзд, комунікації, є 
сусіди, від власника. (099) 7777718

  Гараж цегляний в кооп."Транспорт", 
р-н автозаводу, 6х3.5м, оглядова яма, 
підвал, документи. (050) 6857370; 
(095) 7103769

  Гараж металевий, в кооп. "Автомобі-
ліст-3", вул.Карпенка-Карого, поблизу 
ринку "Завокзальний", підвал на весь 
гараж, можливість добудови з розши-
ренням. (066) 3502181; (095) 5228182

Продам. Готовий бізнес (кава-чай, 
напої): обладнання (кавомашина, 

кавомолка, холодильник та ін.), 
павільйон в м'ясному павільйоні 

на ринку "Завокзальний".  (0332) 
710661, Надія; (093) 8409258

Здам

  Здам. Квартиру ТІЛЬКИ для студен-
тів-заочників, м.Луцьк. (063) 4575913

  Здам. Луцьк, будинок у приватному 
секторі, 2 кімнати, усі комунікації. 
(0332) 760660; (095) 9267012 

  Візьму на квартиру дівчину (на 
підселення), в приватний будинок, 
без господарів. (098) 7998302; (066) 
9277429

  Візьму на квартиру двох хлопців, 
33-й квартал. (0332) 716493; (067) 
7942900

  Здам. Двокімн.кв., центр Луцька, 
вмебльовану, є побутова техніка. 
(050) 4383554

  ЗДАМ. КВАРТИРИ ПОДОБОВО, ПО-
ТИЖНЕВО, ПОМІСЯЧНО, ДОБА ВІД 
140ГРН, Р-Н ГМ "ТАМ-ТАМ", (НОВО-
БУДОВИ). (066) 1505026

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

  Здам. В оренду офісне приміщення 
загп.лл41.2 кв.м, 2 кабінети, окремий 
вхід. Луцьк, вул.Шевченка 22. (0332) 
724009; (093) 7954805; (050) 5047007

  Здам. В оренду автомайстерню заг.
пл.180 кв.м,  (050) 5047007

Волинська державна обласна 
універсальна наукова бібліотека 

імені Олени Пчілки надає в оренду 
кімнату площею 19,8 кв. м. для 
розміщення офісу громадської 
організації.  (0332) 72-20-36

Послуги

Відпочинок на березі Чорного 
моря, смт.Затока, база відпочику 

зі зручностями. Перевезення 
комфортабельними автобусами. 

Вартість путівки 1790грн. Ліц. 
АГ№587009, від 22.06.2011р. 
(0332) 724762; (099) 4811051; 

(099) 4811051

  Ландшафтний дизайн, посадка 
квітів, зелених насаджень, з власного 
матеріалу та матеріалу замовника, 
посадка дерев, водойми, фонтани. 
(099) 3053237

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

  Відео-, фотозйомка урочистих подій. 
Виготовлення альбомів, виїзд по області. 
www.Youtube 11jodia. (050) 1772873, 
Ігор; (097) 6107769; (093) 5466798

  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"

Виготовляємо: дачні будинки, 
каркасні бані, кіоски, павільйони, 

контейнери, битовки, буд. вагончики 
гаражі, блок-пости, гаражі та ін. 

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

9071417

  Лікбез з нутріціології (наука про 
харчування). Запрошуємо на заняття 
за тематикою: "Принципи правильного 
харчування", "Оцінка індивідуального 
харчового статусу", "Нормалізація ваги 
методом раціонального харчування" 
та ін. (066) 7673855; (063) 6861243

Усунення засмічень, видалення 
жиру, бруду та нальоту. Гарантія 

якості. (050) 7360805; (096) 
4996132

ПАМ’ЯТНИКИ.
Виготовлення, встановлення, 

художнє оформлення.
Гарбо, базальт, граніти.

Вироби з каменю: каміни, підві-
коння, сходи, лицювальна плитка, 

столешниці.  (067) 420 47 01, 
(067) 500 13 81, (0332) 24 25 94

Автомото

  Продам. Мопед "Карпати", на ходу, 
у хорошому стані, недорого. (095) 
4243956 

  Продам. УАЗ-469, газ-бензин, після 
капремонту. Або обміняю на трактор 
Т-25 (050) 3782240; (097) 5939222

  Продам. УАЗ-451 нова гума та дви-
гун, в/п 3т. (050) 5003333

  Продам. МАЗ-500 самоскид, недо-
рого, ЗІЛ-130 самокид, ЗІЛ-131 кунг, 
дизель. Можливий обмін на легковий 
а/м, розгляну всі варіанти. (050) 
7072204; (096) 1686911

  Куплю. Автомобіль Мерседес, Ауді, 
БМВ, Фольксваген-Гольф та будь-який 
на волинській реєстрації (можливий 
дрібний ремонт). (050) 9577838

  Продам. Рено-9, на ходу на запчасти-
ни. (050) 9577838

Комбайни зернозбиральні, карто-
плезбиральні, прес-підбирачі, 

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

(066) 8701542 

Продам. Трактор Т-25 1994р. з кабі-
ною, Т-25 1990р. без кабіни у відмін-
ному стані; комбайни картопле- та 
зернозбиральні, прес-підбирачі, 

різні марки; борони, косарки ротор-
ні, кінні; плуги, саджалки, культива-
тори, сівалки та ін. з Польщі. (099) 

0834091; (067) 1253737

  Продам. Косарку тракторну, навісну, 
сегментну. Сіно польове в квадратних 
тюках, Рожищенський р-н, можлива 
доставка.  (096) 6142117; (050) 
6107839

  Продам. Трактор МТЗ-80 1992р., 
мала кабіна, двигун Д-240 по запчас-
тинах, маховик під стартер; патрон 
токарний 300, з зворотніми кулачками; 
КПП до МТЗ-80 та радіатор до ЗІЛ-130. 
Трактор Т-25; копачка причіпна, Поль-
ща. (099) 7359139; (098) 5169673

Будівництво

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

  Продам. Пісок, щебінь, відсів, з 
доставкою. (050) 3381564; (098) 
7585943

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

  Послуги "бобкетом", розгортаємо 
щебінь, навантажуємо землю, роз-
вантажуємо цеглу, піноблоки, бруківку. 
Земельні роботи гусеничним та коліс-
ним "бобкетом". Послуги евакуатором, 
буром. (050) 8483994

Продам. Лист оцинкований, плос-
кий, рифлений. Металочерепиця, 
металопрофіль та металопрофіль 
двосторонній кольоровий, Поль-
ща, Німеччина. Мінвата, власне 

виробництво. Трубу профільну для 
огорожі.  (050) 7249777; (097) 

9143605

  Продам. Штукатурний насос, 4 куб., 
новий. (050) 5003333

 ПРОДАМ. ЦЕГЛУ БУДІВЕЛЬНУ З 
ДОСТАВКОЮ, 1250ГРН/1000ШТ. 
(066) 1270121; (068) 0285315

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

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

  Продам. Шпали залізобетонні під 
фундаменти (огорожі); двотаври, мета-
леві труби; дуб кругляк, дошка для під-
логи. (0332) 757593; (067) 3329246

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

  Продам. Дошки соснові, свіжопиля-
ні, обрізні та необрізні, балки, крокви, 
брус, рейки. Можлива доставка. 
(067) 3614149

 ПРОДАМ. МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЮ, 
ПРОФІЛЬ, ВИРОБИ З БЛЯХИ: ВІ-
ТРОВІ, ПІДВІКОННЯ, КОВПАКИ 
НА СТОВПЦІ, ПАРАПЕТИ, КОРОБИ 
ВЕНТИЛЯЦІЇ, РІЗНОГО КОЛЬОРУ, 
ПАРОІЗОЛЯЦІЯ, ШУРУПИ, ЦВЯХИ. 
(097) 9413869; (095) 7075945 

  ДАХИ - ремонтно-покрівельні 
роботи. (095) 0684826, Сергій; (093) 
8039681

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

  СВЕРДЛОВИНИ НА ВОДУ. ШВИДКО 
ТА ЯКІСНО. (096) 3918453

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

Продам. Металочерепицю, метало-
профіль, комплектуючі різних 

країн-виробників, широкий вибір, 
низькі ціни. Заміри, кошторис, 
доставка безкоштовна. (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

  Свердловини на воду, м.Луцьк, 
Волинська обл. та за її межами. (098) 
6023387; (050) 3786963

  Продам. Дошки обрізні та необрізні, 
балки, крокви, рейки, різної довжини 
та ширини, з доставкою. (050) 
6728204

  Продам. Цеглу, шифер, плити ПКЖ, 
перемички все б/в. Свіжопиляні до-
шки, балки, крокви та ін. Можлива до-
ставка. (095) 7000468; (067) 3925262

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

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. Цеглу, пісок, щебінь, відсів, 
глину, чорнозем, дрова, гній, жом, 
землю на вимостку; вивіз будівельного 
сміття. (066) 7181178; (066) 7181172

  Продам. Пісок, щебінь, відсів, камінь 
різних фракцій, пісок в мішках, цегла 
червона, біла нова та б/в, чорнозем, 
гній, дрова, земля на вимостку. Достав-
ка. Вивіз будівельного сміття.  (099) 
3374034; (096) 9943100

  Продам. Пісок, щебінь, відсів, камінь, 
граніт та базальт різних фракцій, в/п 
8-30т. З доставкою. (050) 9450064; 
(095) 3272280

  Продам. Пісок, щебінь, відсів, 
грунт. Доставка а/м ЗІЛ, КамАЗ. Вивіз 
будівельного сміття. (095) 8625177; 
(050) 2715808

 ПРОДАМ. БЛОК-ХАУС, ВАГОНКА, 
ДОШКА ДЛЯ ПІДЛОГИ. ЗАВЖДИ В 
НАЯВНОСТІ. (095) 7699473; (098) 
9071417

Продам. Ракушняк кримський. 
Можлива доставка. (050) 

3781113

  Продам. Пісок, щебінь різних 
фракцій, цегла червона, біла, відсів, 
чорнозем, глина,  земля на вимостку, 
торфокрихта, з доставкою. Вивіз 
будівельного сміття, м.Луцьк. (050) 
5396261

  Продам. Відсів, щебінь різних фрак-
цій, пісок дрібний та крупний, цегла 
біла та червона, глина, керамзит, чор-
нозем, торфокрихту, дрова, вугілля, 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. Щебінь різних фракцій, 
пісок дрібний та крупний, відсів, цегла 
біла та червона, глина,   торфокрихту, 
керамзит, чорнозем, дрова, вугілля. 
Вивіз сміття. (050) 7601191

  Продам. Ліс-кругляк: ясен, липа, 
горіх. (095) 6025194 

РАКУШНЯК КРИМСЬКИЙ. Блоки з 
ракушняку (Крим). Висока якість. 

Міцні, рівні, відбірні. Ціна від 
виробника. Доставка. (068) 

1659117; (063) 3102170

  Свердловини на воду, насоси, об-
слуговування. (067) 3326421; (050) 
2742458

 ЦЕГЛА ЧЕРВОНА ТА БІЛА, ПІСОК, 
ЩЕБІНЬ, ВІДСІВ, КЕРАМЗИТ, ТОР-
ФОБРИКЕТ, ДРОВА, ТОРФОКРИХТА, 
ЧОРНОЗЕМ, ГРУНТ НА ВИМОСТКУ. 
ВИВІЗ БУДІВЕЛЬНОГО СМІТТЯ. 
(095) 5355663; (097) 7516430

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

Будівельні роботи, ремонт та 
реконструкція: внутрішні роботи, 
утеплення, лицювання плиткою, 
малярні, сантехнічні, штукатурні 
роботи. Ліц. АВ№343711, ДАБІУ. 

(050) 9574630

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

  Ремонтно-будівельні роботи; шпа-
клюємо стелі та стіни, лицювання плит-
кою, штукатурні роботи, клеємо шпа-
лери, гіпсокартон різної складності, 
декоративні штукатурки, обшиваємо 
вагонкою, вкладання підлоги, ламінат, 
паркетна дошка. (0332) 299602; (066) 
7549017

  Продам. Блоки будівельні та 
блоки "рваний камінь" на огорожу. 
с.Забороль. (097) 7163642; (050) 
0244080

  Виконую ремонтно-будівельні 
роботи: монтаж гіпсокартону, плитка, 
шпаклівка, вкладання блоків, цегли, 
бетонні роботи. (096) 6566941

 Мурування парканів, облицювання 
будинку цеглою, заливання фунда-
ментів, є власні щити на опалубку, 
бетонозмішувач. (050) 6167269

  Виконуємо всі види ремонтно-бу-
дівельних робіт: дахи, кладка, стяжка, 
штукатурка та ін. (095) 0684826, 
Сергій; (093) 8039681

  Послуги досвідченого електрика. 
(067) 3554313

  Виконую всі види сантехнічних 
робіт. (099) 0052519; (063) 8410386

Робота

Працівники на збір полуниць, 
вишень, черешень, помідорів, 

огірків, грибів, парники, теплиці, 
м'ясний цех, ферми, будівельники, 
с/г робітники, догляд за садом, з/п 
висока, житло, харчування, візова 

підтримка надається, наявність 
закорд. паспорту. (066) 7466549; 

(096) 4932837, Андрій

  На постійну роботу в бар потрібні: 
офіціант, помічник кухаря, посудо-
мийниця. Та продавець квасу. (098) 
5814664

  На роботу потрібен продавець у 
продуктовий кіоск, з/п від 130грн/
день. (096) 7477033  

  На постійну роботу в готельно-рес-
торанний комплекс "Замкова вежа" 
(с.Усичі) потрібні: бармен-офіціант, 
прибиральниця. (050) 7140418; (095) 
6173711

  Працевлаштування за кордоном, ро-
бочі запрошення, реєстрація, анкети, 
страховки. Вакансії у Польщі: швачки, 
будівельники, зварювальники, водії-
далекобійники, с/г роботи. Доглядаль-
ниці, будівельники у Німеччину. Ліц.
АВ 585191, 10.07.12р., МСПУ. (0332) 
723738 (Луцьк); (099) 3469381, Луцьк, 
вул.Кафедральна, 25

  Потрібні на роботу пекар та тістоза-
мішувач. (093) 8124356

  ЗБІР полуниці, вишні, черешні, те-
плиці парники, ферми, м'ясокомбінати, 
риббаза (різні спеціальності, з/п 
висока), с/г роботи,  польові роботи, 
швачки, будівельники, зварювальники 
та електрики, наявність закордонного 
паспорту, візова підтримка.  (050) 
7325315; (096) 8708768

  Збір полуниці, черешні, вишні. 
З/п висока, наявність закордонного 
паспорту, візова підтримка. (066) 
0321909; (093) 8317549

  ВІЗЬМУ НА РОБОТУ ПРОДАВЦІВ 
ДЛЯ ТОРГІВЛІ МОРОЗИВОМ (МОЖНА 
СТАРШОГО ВІКУ), ЗЛОВЖИВАЮЧИХ 
АЛКОГОЛЕМ ПРОХАННЯ НЕ ТУРБУ-
ВАТИ. (050) 3786585

  Додатковий заробіток або робота 
в інформаційній сфері, для комуні-
кабельних людей, а також для сту-
дентів підробіток в Інтернеті. (050) 
3787148; (097) 4492137

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

  Потрібен продавець-консультант. 
(050) 7714768

  ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ КУХА-
РЯ, ПОМІЧНИКА КУХАРЯ (0332) 
266245, ПІСЛЯ 12.00; 767497

  Візьму на роботу кухаря, бармена та 
офіціанта. (050) 2711520

 ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ НА РИНОК 
"ЗАВОКЗАЛЬНИЙ", З/П ВИСОКА. 
(095) 8926383

  Потрібен продавець у продукто-
вий магазин, робота по тижнях, з/п 
1850грн, м.Луцьк. (050) 6635653

  Робота вдома неважка та цікава 
(обробка кореспонденції), від ПП 
"Новація", з/п 2500грн/місяць. Регіон, 
стать, вік, будь-які. Від Вас: два конвер-
ти на адресу. Інформацію надсилаємо 
безкоштовно! (096) 0273881, 87502, 
Маріуполь Донецької обл., а/с 2075

  В кафетерій потрібні: офіціанти, 
кухарі, бармени, адміністратор, при-
биральниця.  (099) 6373869; (099) 
7910735 

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

Потрібен на роботу офіціант та по-
судомийниця. (095) 2168112

Відомості.інфо

№23 (715) 

19 – 25 червня 2014 року

http://www.vidomosti.info/ Магазин10 Прийом оголошень за телефоном (0332) 290-860

Вартість політичної реклами в газеті «Відомості» 
Ціна 1 кв см 8,40 грн з ПДВ

Державне підприємство 
запрошує на роботу пра-

цівників з доставки. 

Переваги роботи:
- офіційне працевлаштуван-
ня (постійне місце роботи);
- своєчасна виплата заробіт-
ної плати;
- додаткове заохочення від 
4% від обсягу реалізації;
- соціальний захист;
- досвід роботи не 
обов'язковий;
-  робота на свіжому повітрі.
- можливе працевлаштуван-
ня людей пенсійного віку;

Вимоги:
- комунікабельність;
- уміння працювати з клієн-
турою;
- відповідальність
- вік від 18 років.

За детальною інформацією 
та співбесіди звертатись за 
телефонами:
29-38-59, 067-400-20-09 
або за адресою м. Луцьк 
вул. Кривий Вал, 19.

 «Укрпошта» пропонує скористатися послугою з розміщення та 
доставки реклами

Усім фізичним та юридичним особам, яким необхідно надійно та 
оперативно проінформувати споживачів про послуги, товари, акції та 
інше, або розповсюдити листівки із зразками нової продукції чи будь-
які рекламні листівки, Волинська дирекція Українського державного 
підприємства поштового зв’язку «Укрпошта» пропонує скористатися 
послугою з розміщення та доставки реклами за вигідними тарифами:
- безадресна доставка рекламно-інформаційних матеріалів: до абонент-
ських поштових скриньок або через операційні вікна;
- розповсюдження рекламних та інформаційних матеріалів вкладених 
видавцем у власні видання;
- розміщення рекламно-інформаційних матеріалів у всіх відділеннях 
поштового зв’язку області.
Співпраця з підприємством поштового зв’язку — це гарантія того, що 
ваша реклама знайде саме свого споживача.
За наданням інформації звертатись у відділ організації роздрібної ме-
режі за адресою: м. Луцьк, вул. Кривий Вал,19 або телефонувати (0332) 
72-54-09.


