
Нерухомість

Продам

  Люблінець, 5км від Ковеля. Дво-, 
трикімн.кв., в новобудові, 3000грн/кв.м. 
(067) 7755819; (066) 0903637

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

  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., р-н гот."Лучеськ". 
(050) 2487947; (066) 0881517

  Двокімн.кв., просп.Перемоги, заг.
пл.43 кв.м, 4/4-пов. цегл. буд., сучасний 
дизайнерський ремонт, нова сантехні-
ка. (095) 1143077

  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., євро-
ремонт, авт. опалення, кондиціонери, 
лоджія і балкон засклені та утеплені, під 
охороною, є гараж 26 кв.м,  вис.4.5м, під 
охороною, підвал. (095) 7438198

 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

  Павловичі, Локачинський р-н, 50км 
від Луцька, будинок 67кв.м., з надвірни-
ми спорудами, хлів, гараж, літня кухня, 
льох, газ та вода підведені в будинок, 
земельна ділянка 0.25га.  (066) 
3974962

 Милуші, будинок 200 кв.м, ділянка 
0.12га, 380В, свердловина, чорнова 
стяжка, 1-й поверх: кімната, кухня, є ви-
хід 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

  Частину будинку в центрі Луцька, 3 
кімнати, комунікації, земельна ділянка 
0.02га, крите подвір'я, гараж. (099) 
2031692

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

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

Рованці, земельну ділянку 0.11га, 
(новий масив р-н Боженка), на ді-

лянці комунікації. (095) 9219767 

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

  Земельні ділянки під забудову: Жиди-
чин - 0.18га, Кульчин - 0.20га, світло, газ 
на ділянках, недорого. Небіжка земель-
ну ділянку 0.12га, є світло, недорого, від 
власника. (099) 3230116

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

  Смт.Шацьк, земельну ділянку 0.15га, 
під забудову, 190000грн, торг. (099) 
3533643

  Продам. Контейнер, ринок "Цен-
тральний", 1-й ряд (накритий). (050) 
3397245

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

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

 ДВІ ТОРГОВІ ТОЧКИ НА НОВОМУ 
РИНКУ, Р-Н ЛПЗ. (050) 6635137

Здам

  Однокімн.кв., малосімейного типу, 
р-н ДЕПО, молодій сім'ї без дітей. 
(050) 6611395

   Візьму на підселення в окрему 
кімнату, 1-го хлопця, просп.Соборності, 
з господинею. (099) 3237831; (067) 
8317301

  Візьму на квартиру в окрему кімнату 
(підселення) дівчину, проживання з 
хазяйкою, 40-б квартал, вул.Федорова, є 
Інтернет. (099) 2140854

  Здам. Облаштовану двокімнатну 
квартиру в районі 33-го кварталу. 
(095) 8764709

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

  Здам. Однокімн.кв., новобудова, 
поблизу ГП "Там Там", євроремонт, по-
бутова техніка, меблі, Інтернет, 2300грн. 
(063) 1272007

  Здам. Однокімн.кв., подобово. (095) 
5522586

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

  Здам. В оренду офісне приміщення 
заг.пл.41.2 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

  ЗДАМ ВЕЛИКИЙ ЦЕГЛЯНИЙ 
ГАРАЖ, В КООП."ШЛЯХОВИК", ВУЛ.
ЛЬВІВСЬКА Р-Н ЛПЗ, ВИС.ВОРІТ 
2.6М, 24 КВ.М, , ПІДВАЛ, СВІТЛО, ПО-
РУЧ ОХОРОНА. (050) 5286213

В оренду офісні, виробничі при-
міщення по вул.Запорізькій (р-н Те-
ремно), площею від 10 до 100 кв.м, 

опалення, зручна транспортна 
розв'язка, автостоянка, цілодобова 

охорона. (066) 4963220; (067) 
2804787

Здам в оренду офіс 107 кв.м, 
м.Луцьк, вул.Потебні, в приміщен-

ні що знаходиться над дорогою 
4 кабінети, санвузол, коридор, 

зроблений ремонт, є автостоянка, 
охорона, комунікації. Можливий 

продаж. (050) 3397002

Послуги

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

  Профілактичний масаж.  (095) 
4622185

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, по-
садка дерев, водойми, фонтани. (099) 
3053237

Кредити до 8 000грн без довідки 
про доходи. Авто в кредит. Без-
коштовне оформлення. Креди-

туємо підприємців і пенсіонерів. 
"А-Банк", м.Луцьк, вул.Винниченка, 

25. Ліц.№16 від 09.10.2009р., НБУ. 
(066) 4869012; (096) 7438977, 

Микола

  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"

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

Виготовляємо: дачні будинки, каркас-
ні бані, кіоски, павільйони, контейне-

ри, битовки, буд. вагончики гаражі, 
блок-пости, гаражі та ін. металокон-

струкції. Якісно, надійно, вчасно!!! 
(095) 7699473; (098) 9071417

 НАДАЮ ПОСЛУГИ ПО КОПАННЮ, 
ЧИЩЕННЮ ТА РЕМОНТУ КРИНИЦЬ, 
ПРАЦЮЮ ШВИДКО, ЯКІСНО, Д/Р ПО-
НАД 180 КРИНИЦЬ. (095) 6772326, 
ВАЛЕРІЙ

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

Усунення засмічень, видалення жиру, 
бруду та нальоту. Гарантія якості. 
(050) 7360805; (096) 4996132

Автомото

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

Комбайни зернозбиральні, карто-
плезбиральні, прес-підбирачі, 

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

8701542 

Продам. Трактор Т-25 1994р. з 
кабіною, Т-25 1990р. без кабіни 

у відмінному стані; комбайни 
картопле- та зернозбиральні, прес-

підбирачі, різні марки; борони, 
косарки роторні, кінні; плуги, 

саджалки, культиватори, сівалки та 
ін. з Польщі. (099) 0834091; (067) 

1253737

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

Будівництво

Блоки будівельні (стінові, для 
огорожі, перестінні), "рваний 

камінь", цеглу "рваний камінь", 
3.5грн/шт., бруківку, залізобетонні 

огорожі, бетонні каналізаційні 
люки, сходи та інші бетонні ви-
роби. Висока якість, доставка. 
Робочі дні понеділок-п'ятниця, 

8.00-16.00. Вихідні субота-неділя. 
(0332) 290078; (050) 3780078; 

(098) 0800078

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

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

  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

Пісок, щебінь, відсів, цеглу чер-
вону, білу; дрова, торфобрикет, 

торфокрихту, чорнозем, землю на 
вимощування. Вивіз будівельно-
го сміття. (066) 8465604; (068) 

7999678

Щебінь, пісок, відсів, цеглу чер-
вону, білу; дрова, торфобрикет, 

торфокрихту, чорнозем, землю на 
вимощування. Вивіз будівельного 

сміття. (099) 7282934 

  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) 
6114575; (097) 3443386

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

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

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

  Продам. Цеглу червону. Доставка. 
(096) 7504581

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

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

  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

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

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

Продам. Ракушняк кримський. 
Можлива доставка. (050) 

3781113

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

  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 буді-
вельного сміття. (095) 8625177; (050) 
2715808

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

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

1659117; (063) 3102170

 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

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

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

  Продам. Щебінь різних фракцій, 
відсів, пісок, цеглу червону, білу; чорно-
зем, торф, земля на вимостку. Можлива 
доставка. (050) 5299520

  Виготовлення та встановлення 
дерев'яних сходів з різних порід 
деревини, за індивідуальними замов-
леннями. Власне виробництво, заміри, 
помірні ціни. (099) 9246770

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

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

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

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

Стяжки, штукатурка (станція), 
гіпсокартон, шпаклівки, відкоси, 
плитка, вагонка, ламінат. (095) 

5465270 

  Ремонтно-будівельні роботи; 
шпаклюємо стелі та стіни, лицювання 
плиткою, штукатурні роботи, клеємо 
шпалери, гіпсокартон різної складності, 
декоративні штукатурки, обшиваємо 
вагонкою, вкладання підлоги, ламінат, 
паркетна дошка. (0332) 299602; (066) 
7549017

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

 Мурування парканів, облицювання 
будинку цеглою, заливання фундамен-
тів, є власні щити на опалубку, бетоноз-
мішувач. (050) 6167269

  Послуги досвідченого електрика. 
(067) 3554313

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

 Шпаклюю стелі, стіни, відкоси, 
клею шпалери. (0332) 252391; (067) 
1259857

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, Ольга

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

  Потрібні на роботу: бармен, адміні-
стратор, офіціанти, кухар, покоївка з 
досвідом роботи. (0332) 255298; (095) 
4580758

  В кафетерій потрібні: офіціанти, куха-
рі, бармени, адміністратор, прибираль-
ниця.  (099) 6373869; (099) 7910735 

  Потрібен на роботу бармен та кухар, 
у бар по вул.Володимирській. (095) 
8100567

  Працевлаштування за кордоном, 
робочі 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.

  Найму на роботу майстрів манікюру 
та перукарів або здам місця в оренду. 
(050) 1975123; (050) 6317253

  Візьму на роботу пилорамника або 
цілу бригаду. (067) 7755819; (066) 
0903637

  Потрібен на роботу водій-вантажник. 
(050) 7075157

  Візьму на роботу в ательє швачок. 
(050) 9405305

  Найму на роботу в магазин взуття 
продавця-консультанта, активного, з 
досвідом роботи. (050) 5412208

 ФІРМА ШУКАЄ ДЛЯ СПІВПРАЦІ 
ВОДІЇВ З ВЛАСНИМИ ВАНТАЖНИМИ 
АВТОМОБІЛЯМИ, ВІД 10 ДО 30Т. 
(099) 3236282, ЛУЦЬК, ВУЛ.ШЕВ-
ЧЕНКА, 2, 9.00-17.00

  Запрошуємо на постійну роботу 
швачок. (0332) 266927, 265495

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

  ЗБІР малини, вишні, черешні, теплиці 
парники, ферми, м'ясокомбінати (різні 
спеціальності, з/п висока), с/г роботи,  
польові роботи, будівельники, зварю-
вальники та електрики, наявність за-
кордонного паспорту, візова підтримка.  
(050) 7325315; (096) 8708768

  На роботу потрібні: аніматор в дитячу 
кімнату (кафе), адміністратори залу, 
офіціанти, кухарі, бармени, помічники 
барменів. піцмайстри, суші-майстри, 
кухарі-кондитери, прибиральниці-по-
судомийниці. (099) 7522226; (099) 
5055556; (095) 6551001; (066) 1244446

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

 НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБЕН 
КУХАР В КАФЕ "ЗАМКОВА ВЕЖА", 
С.УСИЧІ. (050) 7140418

  Потрібні на роботу працівники в сфе-
ру торгівлі, різні вакансії, комунікабель-
ність, з/п 1700-3000грн + преміальні. 
(099) 6669255; (098) 8988288

  На постійну роботу в готельно-ресто-
ранний комплекс "Замкова вежа" (с.Усичі) 
потрібні: бармен-офіціант, прибиральни-
ця. (050) 7140418; (095) 6173711

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

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

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

  Візьму на роботу на ринок майстра з 
ремонту електро- та бензоінструменту. 
(066) 0800444 

Фермер
  Продам. Корову 4 роки. (099) 

1571024; (099) 1388881

  Продам. Корову тільну, ціна за домов-
леністю. (050) 1755504; (098) 4737217

  Продам. Саджанці морозостійких 
плодоносних ківі. (099) 7983065

  Продам. Цуценят породи курцха-
ар, недорого. (050) 3782240; (097) 
5939222

 ПРОДАМ. ТЕЛИЦЮ ТІЛЬНУ. (066) 
7993479; (097) 1272928

  Куплю. Зерно пшениці, ячменю, вівса, 
ціна за домовленістю. (098) 6488880; 
(099) 7083226

Різне
  Втрачений державний акт на право 

власності на земельну ділянку  за адр. 
с.Липини, Луцького р-ну, серія ВЛ 
№026783 від  21.06.2005р., видану Думи-
чу Петру Степановичу, Липинською 
сільрадою, вважати недійсним.

Меблі з Європи: шкіряні м'які 
частини, у відмінному стані, низькі 

ціни.  ((096) 5679491, Волинська 
обл., м.Горохів. вул.Б. Хмельниць-

кого, 13, магазин "Інтер'єр"

  Продам. Спальний гарнітур "Каміла", 
б/в, 1700грн. (099) 3245097; (050) 
8835759

  Продам. Побутову техніку, ел/інстру-
мент та м'які меблі з Німеччини, б/в та 
нові: холодильники, пральні машини, 
мікрохвильові печі, дивани, болгарки та 
ін. (067) 3322259; (050) 9683831  

  Котли на тверде паливо (торфобри-
кет, дрова, щепа ін.) з вентилятором 
піддуву (Німеччина) та електронною 
автоматикою (Польща) 15-200кВт та 
банні печі, можливе виконання індиві-
дуальних замовлень. (03379) 40218; 
(098) 6831146; (067) 7011731

  Продам. Сукню весільну, розм.44, 
білий колір, сезон 2013р., пишна з кор-
сетом, підспідничник з кольцами, недо-
рого. (063) 3070195; (095) 7747106

  Продам. САК дизельний. Намет 
військовий.  (050) 1677829

  Втрачену картку водія UAD 
0000007105000, видану МТЗУ від 
21.08.2012р., на ім'я Кінаха Миколи 
Івановича, вважати недійсною.

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

«Укрпошта» пропонує послугу 
швидкої доставки товарів

Якщо ваше підприємство здійснює дистанційну торгівлю або ви маєте інтернет-
магазин, скористайтеся спеціальною послугою від «Укрпошти» «Є доставка!» — це 
доступна за ціною послуга швидкої доставки товарів покупцям із можливістю 
персонального вручення. 
Послуга «Є доставка!» передбачає приймання/забір, оброблення та перевезення, 
видачу/доставку товарів від суб’єктів господарювання, які здійснюють дистанцій-
ну торгівлю на території України. Послуга «Є доставка!» надається для юридичних 
осіб і підприємців за умови підписання договору. Для зручного розрахунку зі 
споживачами всі відправлення надсилаються з оголошеною цінністю. 
Детальнішу інформацію можна одержати у відділі взаємодії з корпоративними 
клієнтами Волинської дирекції УДППЗ «Укрпошта» за телефонами: (0332) 72-54-09, 
(067) 249-01-28, а також на сайті www.ukrposhta.com.


