
Нерухомість

Продам

  Однокімн.кв., 5/5-пов. цегл. буд., р-н 
Теремно. (050) 8616468

  Однокімн.кв., просп.Волі, 32 кв.м, 3/5-пов. 
цегл. буд. (063) 6522500; (095) 0710317

Однокімн.кв., м.Ківерці, вул.Заліз-
нична, однокімн.кв., заг.пл.21 кв.м, 

129990грн. (050) 8851110

  Двокімн.кв., вул.Багряного, 27 (Рів-
ненська), 3/4-пов. цегл. буд., автономне 
опалення, ремонт, меблі, техніка, 54/35/9 
кв.м, 45тисяч. Власник. (095) 6764785

  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

  Двокімн.кв., р-н просп.Відродження, 2 за-
склені балкони, 2/9-пов. цегл. буд., кімнати 
ізольовані, 42 кв.м, можливе переплану-
вання, 396000грн, торг. Терміново, без по-
середників. Можливий обмін на м.Чернівці. 
(050) 2818244

Трикімн.кв., 33-й квартал, євроремонт, 
лічильники на газ та воду, опалення, 
9/9-пов. буд., 66/38/9 кв.м, розвинута 

інфраструктура, поблизу "літака". 
(050) 0862146; (068) 7488787

Трикімн.кв., ринок "Північний", 6/9-
пов. буд., 65 кв.м, вмонтована кухня 

(бук), лоджії засклені, дубовий паркет, 
окрема кладовка, плитка, кімнати 

ізольовані. Терміново, від власника, 
460000грн. (050) 1677222; (067) 

7704269; (063) 2127873

  Чотирикімн.кв., 8/9-пов. цегл. буд., 80 
кв.м, вул.Гордіюк, від власника. (097) 
6687632; (066) 7989680

  28км від Луцька по рівненській трасі, 
будинок цегляний, у хорошому стані, на-
двірні споруди, газ, вода, земельна ділянка 
0.60га, садок, асфальтований доїзд. (050) 
5913678; (050) 9693688

  Луцьк, вул.Гнідавська, будинок старий, в 
жилому стані з присадибними будівлями, 
50 кв.м, 3 кімнати, кухня, туалет, ванна, 
приватизована з/д 0.10га + 0.09га в постій-
ному користуванні, можливе відновлення 
ставка. (067) 9593508

  Луцьк, р-н дубнівського кільця, будинок 
цегляний, незавершене будівництво, по-
штукатурений, є газ, вода, виведена каналі-
зація, змуровані вигрібні ями, є гараж, ціна 
за домовленістю. (066) 1576045

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

  Прилуцьке, будинок новобудову, 
євроремонт, світло, газ, вода, земельна 
ділянка 0.18га, паркан, сад, від власника, 
1380000грн. (050) 3782371

  Смт.Шклінь, дерев'яний будинок (в 
аварійному стані), земельна ділянка 0.85га, 
є сад, льох, цегляний сарай, проведено 
газ, електрику та воду, гарний краєвид, 
35000грн, торг. Можливий обмін на авто-
мобіль. (050) 5637460

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

  Заміський будинок біля лісу, 3км від 
Луцька, півтораповерховий, заг.пл. 165 
кв.м, масив Гаївка, новобудова. (097) 
1227722

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

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

  Луцьк, вул.Івана Франка, будинок 4 
кімнати, гараж, хліви, тимчасівка, ділянка 
0.05га або половину з 2-х кімнат. Можливий 
обмін. (050) 9583894

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

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

  Великий Омеляник, земельну ділянку 
0.12га, ціна за домовленістю. (099) 
4036315; (066) 2250425

  Дачну ділянку 0.06га, під забудову масив 
Дубнівський, дуже вигідне місце. (063) 
6522500; (095) 0710317

  ГАРАЗДЖА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, 
0.22ГА, СВІТЛО, ВОДА НА ЛЯНЦІ, ГАЗ 
ПОРУЧ, ХОРОШЕ МІСЦЕ, АСФАЛЬТО-
ВАНИЙ ДОЇЗД, ПОРУЧ ЛІС, 192000ГРН, 
ВЛАСНИК. (066) 7444028; (063) 
1272007

  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 під забудову 
0.11га, біля ставка; будматеріали: газо-
блоки, щебінь, цеглу, пісок, ціна договірна. 
(095) 3467898; (097) 5004056

  Коршовець, терміново земельну ділянку 
біля р.Чорногуски, чудове місце для жит-
лового будинку або дачі. Можливий поділ 
на 2 ділянки, світло на межі. (095) 885304; 
(096) 2007975

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

  Дві земельні ділянки під забудову: 
Кульчин 0.10га, Боголюби (територія ко-
лишнього колгоспного саду) 0.11га. (099) 
7891761; (096) 1386009

  Гаразджа, земельну ділянку 0.45га, 
комунікації на ділянці, 9600грн/0.01га, торг. 
(050) 6747477

  Гараж цегляний, р-н риббази, привати-
зований, є великий підвал, 90000грн, торг. 
(050) 6747477

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

  Гараж кооп. "Автомобіліст-5", вул.Елек-
троапаратна 2-а, заг.пл.20.3 кв.м, 6х3.6м, 
проведений капремонт, підвал на весь 
гараж, приватизований, всі документи, ціна 
за домовленістю. (096) 0963182

  Продам. Гараж цегляний кооп."Мрія", р-н 
риббази, терміново, ціна за домовленістю. 
(050) 6664778

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

  Продам. Ставкове господарсво площею 
10га, с.Несвіч Луцького р-ну. Продам. 
Луцьк, 1/2 частину будинку 79 кв.м, євро-
ремонт, газ, вода, міська каналізація, гараж, 
льох, впорядковане подвір'я. (050) 
1866963; (067) 1949192

Здам

  Візьму на підселення у приватний буди-
нок без зручностей 2-х хлопців, у м.Луцьку. 
(095) 5178439

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

  Візьму на квартиру одного або двох 
хлопців, приватний будинок, кухня, кімна-
та, окремий вхід. Р-н пивзаводу, 1100грн. 
(095) 1579717

  Візьму на квартиру (центр), молоду жінку 
або 2-х дівчат що не палять, 800грн. (050) 
9583894

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

  Здам. Квартиру ТІЛЬКИ для студентів-за-
очників, м.Луцьк. (063) 4575913

  Візьму на квартиру 2 дівчини можна 
заочниць, р-н ЛПЗ, поблизу ВПУ №9, бульв.
Дружби Народів. (0332) 266760; (050) 
2027889

  Здам кімнату в половині будинку на 
підселення без господарів, центр міста, вул.
Коперніка. (067) 1133353; (095) 5607447

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

Здам в оренду офіс 107 кв.м, м.Луцьк, 
вул.Потебні, в приміщенні що зна-

ходиться над дорогою 4 кабінети, сан-
вузол, коридор, зроблений ремонт, 
є автостоянка, охорона, комунікації. 
Можливий продаж. (050) 3397002

В оренду офісні, виробничі приміщен-
ня по вул.Запорізькій (р-н Теремно), 

площею від 10 до 100 кв.м, опалення, 
зручна транспортна розв'язка, авто-

стоянка, цілодобова охорона. (066) 
4963220; (067) 2804787

  Здам в оренду діюче ательє пошиття та 
ремонту одягу або його частину. (050) 
9405305

Здам в оренду склади 65 та 50 кв.м 
та офісні приміщення, Луцьк, вул.
Потебні, є автостоянка, охорона, 

комунікації. (050) 3397002

Послуги
  Послуги вантажників (меблі, будматеріали, 

побутова техніка) та різноробочих з авто-
транспортом. Квартирні та офісні переїзди. 
Вивіз будівельного сміття. (096) 1986665

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

зручностями. Перевезення комфор-
табельними автобусами. Вартість 

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

4811051; (099) 4811051

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

  Приватні уроки німецької мови для по-
чатківців. Індивідуальний підхід до кожного 
учня. (050) 7309690, e-mail: deletedmary@
ukr.net

  Професійна відео та фотозйомка: весілля, 
ювілеї, корпоративи та випускні вечори. 
(097) 8096912; (050) 2059092, Олександр, 
vk/com/sasha_kuharyk

Супутникове телебачення. Продаж, га-
рантія, сервісне обслуговування. Послуги 
електрика. Продаж, монтаж кондиціоне-

рів. (0332) 285556; (066) 1980828

Ландшафтний дизайн, посадка квітів, 
зелених насаджень, з власного матеріалу 
та матеріалу замовника, посадка дерев, 

водойми, фонтани. (099) 3053237

Виготовляємо: дачні будинки, каркасні 
бані, кіоски, павільйони, контейнери, би-
товки, буд. вагончики гаражі, блок-пости, 

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

9071417

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

ПАМ’ЯТНИКИ.
Виготовлення, встановлення, 

художнє оформлення.
Гарбо, базальт, граніти.

Вироби з каменю: каміни, підвіконня, 
сходи, лицювальна плитка, столешни-

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

Автомото
  Продам. Туристичний автобус "Івеко-

Маго" 5.8л, дизель, 1997р., золотистий 
металік, високий. тридверний, багажники, 
кондиціонер, люк, телевізор, м'який салон, 
відмінний стан, розмитнений. Можливий 
обмін, оплата будь-яка. (050) 5299327; 
(050) 1611343

  Продам. Опель-Омега 1988р., 2.0л, ін-
жектор, універсал, червоний металік, нова 
гума, титанові диски, магнітола. (066) 
1206630; (097) 8309476

  Продам. Дві нові батареї, в зборі, до дис-
кової борони радянського виробництва. 
(066) 0424163

Ліц.№16 від 09.10.2009р., НБУ. (050) 
6676906; (092) 3120608

  Продам. Трактор МТЗ-80 1992р. Двигун 
Д-240 по запчастинах, маховик під стартер; 
патрон токарний 300; КПП до МТЗ-80 та 
радіатор до ЗІЛ-130. Трактор Т-25; копачка 
причіпна, Польща. Кабіну велику до МТЗ-
80. (099) 7359139; (098) 5169673

  Продам. ВАЗ-2107 1996р., 1.5л, білий 
колір, 10000грн. (099) 5561999

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

  Продам. Мерседес-609, вантажопасажир-
ський. Терміново. (095) 8848009

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

мінному стані; комбайни картопле- та 
зернозбиральні, прес-підбирачі, різні 
марки; борони, косарки роторні, кінні; 
плуги, саджалки, культиватори, сівал-

ки та ін. з Польщі. (099) 0834091; 
(067) 1253737

  Продам. Комбайн однорядний бурякоз-
биральний "Посейдон", 1 рік в Україні; плуг 
двокорпусний та культиватор. Дитячий 
квадроцикл, КПП-автомат. КПП до Гольф-2, 
дизель. (096) 5438661; (096) 5925689

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

 Комбайни зернозбиральні, картоплез-
биральні, прес-підбирачі, картоплеко-

пачки, трактори, косарки та інша техніка. 
(067) 3910253; (066) 8701542 

Будівництво
  Продам. Щебінь будь-яких фракцій, від-

сів, пісок з доставкою. (098) 4831519

Кована брама від 3000грн. Кузня "Файна 
ковка". Каталог з цінами на сайті www.
fayna-kovka.prom.ua (050) 2962314; 

(097) 6139185

  Продам. Камінь природний: річковий, піща-
ник, андезіт, кварцит, плитку, соломку, гальку, 
формак, крихту, валуни, шашку, бут, морську 
гальку; лаки та пропітки для каменю, внутріш-
ніх та зовнішніх робіт; ємкості пластмасові 1т, 
1000л. (067) 7531556; (095) 8414490

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

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

  Продам. Відсів, щебінь різних фракцій, 
пісок дрібний та крупний, цегла біла та 
червона, глина, керамзит, чорнозем, тор-
фокрихту, дрова, вугілля, від 1т до 35т. Вивіз 
сміття. (050) 1566665; (067) 3618487

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

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

  Свердловини на воду, насоси, обслугову-
вання. (067) 3326421; (050) 2742458

  Продам. Цеглу червону. Доставка. 
(096) 7504581

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

  Продам. Металочерепицю, металопро-
філь, комплектуючі різних країн-вироб-
ників, широкий вибір, низькі ціни. Заміри, 
кошторис, доставка безкоштовна. (050) 
7015157; (068) 0274679

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

  Продам. Пісок, щебінь, відсів, камінь 
різних фракцій, пісок в мішках, цегла 
червона, біла нова та б/в, чорнозем, гній, 
дрова, земля на вимостку. Доставка. Вивіз 
будівельного сміття.  (099) 6114575; (097) 
3443386

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

  СВЕРДЛОВИНИ НА ВОДУ. ОБСЛУГО-
ВУВАННЯ. ПРИЯМКИ, НАСОСИ, ВОДА 
"ПІД КЛЮЧ". ЯКІСТЬ ГАРАНТУЮ. (095) 
5755705

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

Пісок, щебінь, відсів, цеглу червону, 
білу; дрова, торфобрикет, торфокрих-
ту, чорнозем, землю на вимощування. 

Вивіз будівельного сміття. (066) 
8465604; (068) 7999678

Щебінь, пісок, відсів, цеглу червону, 
білу; дрова, торфобрикет, торфокрих-
ту, чорнозем, землю на вимощування. 

Вивіз будівельного сміття. (099) 
7282934 

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

  Продам. Комплект вікон металопласти-
кових, нових "Рехао", на будинок, недорого. 
(066) 0903685

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

Свердловини, міні-башти, глибинні 
помпи "під ключ". (050) 6709075, 

Луцьк, вул.Городецька, 17

 ПРОДАМ. РАКУШНЯК КРИМСЬКИЙ. 
МОЖЛИВА ДОСТАВКА. (098) 6661666

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

Продам. Камінь: бутовий, граніт, ба-
зальт, ракушняк, галька та ін. (050) 

9053159

РАКУШНЯК КРИМСЬКИЙ. Блоки з ра-
кушняку (Крим). Висока якість. Міцні, 

рівні, відбірні. Ціна від виробника. До-
ставка. (068) 1659117; (063) 3102170

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

(050) 3780078; (098) 0800078

 ПРОДАМ. ЦЕГЛУ ЧЕРВОНУ, БІЛУ, 
ПІСОК, ЩЕБІНЬ, ВІДСІВ, ЧОРНОЗЕМ. 
З ДОСТАВКОЮ. (050) 9816591; (097) 
7528284

  Продам. Пісок крупно дрібнозернистий, 
щебінь різних фракцій, відсів, цеглу, до-
ставка. Вивезу сміття. (050) 9049130; (063) 
4117874; (097) 5590422

  Продам. Пісок, щебінь, цеглу, чорнозем, 
бутовий камінь та ін. будматеріали з до-
ставкою. (050) 6984495; (068) 0595893

  Послуги "бобкетом", розгортаємо щебінь, 
навантажуємо землю, розвантажуємо 
цеглу, піноблоки, бруківку. Земельні роботи 
гусеничним та колісним "бобкетом". Послу-
ги евакуатором, буром. (050) 8483994

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

 ПРОДАМ. МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЮ, ПРО-
ФНАСТИЛ, "RUUKKI FINNERA", "SYPER 
KATEPAL", ПОВНА КОМПЛЕКТАЦІЯ ДАХУ. 
ЗАМІРИ ТА ДОСТАВКА БЕЗКОШТОВНО. 
(096) 9035429; (099) 6274707

Якісний монтаж гіпсокартону, шпа-
клівка, підлога. Якість, досвід, "ціни 
не кусаються". (099) 7401095; (097) 

8544994, Сергій

  Послуги досвідченого електрика. (067) 
3554313

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

Будівельні роботи, ремонт та 
реконструкція: внутрішні роботи, уте-
плення, лицювання плиткою, малярні, 

сантехнічні, штукатурні роботи. Ліц. 
АВ№343711, ДАБІУ. (050) 9574630

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

 ЦИКЛЮВАННЯ, ШПАКЛЮВАННЯ, 
ЛАКУВАННЯ ПАРКЕТУ ТА ФАРБОВАНИХ 
ДОШОК НОВИМИ БАРАБАННИМИ ТА 
ДИСКОВИМИ МАШИНАМИ. (0332) 
293990; (099) 6427274

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

  Стяжка, залиття, утеплення пінобетоном. 
(066) 6970105

  Євроремонт: лицювання плиткою, під-
муровування ванн, стяжка, штукатурка, 
шпаклювання, гіпсокартон, відкоси, вагон-
ка, ламінат та ін. (099) 3273653

Робота

Працівники на збір вишень, чере-
шень, 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. (067) 8100781; 
(095) 5566113

Працівники на збір вишень, чере-
шень, 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 посудомийницю. 
(099) 0278539

  Візьму на постійну роботу працівників 
будівельних спеціальностей. (066) 
0903685

  ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ НА РОБОТУ 
ПРОДАВЦІ В ЦІЛОДОБОВИЙ ПРОДУК-
ТОВИЙ МАГАЗИН, С.ЛИПИНИ. (050) 
3772778

  Візьму на роботу: швачку в ательє, мані-
кюрницю в перукарню. (095) 8925550; 
(050) 6246120

  Потрібні на роботу в салон краси мані-
кюрниці, досвід роботи. (095) 4758570

  Потрібні на роботу продавці продоволь-
чих товарів. (099) 4132827; (066) 9055280

(095) 5546470

  В ковбасний цех на постійну роботу 
потрібні: фаршескладач, помічник фарше-
складача, формувальник та запікальник 
ковбасних виробів, прибиральниця, 
коптильник. (0332) 719069

  На роботу потрібен продавець в продук-
товий магазин на ринку "Північний", знання 
касового апарату. (050) 6747477

Потрібен бармен-офіціант з хорошою 
зовнішністю, у кафе-бар, на АЗС 

"Укрнафта", вул.Карпенка-Карого, 1-б. 
(066) 6254404

  Збір вишні, малини, огірків с/г роботи. 
З/п висока, наявність закордонного пас-
порту, візова підтримка. (066) 0321909; 
(093) 8317549

  ЗБІР малини, вишні, черешні, теплиці 
парники, ферми, м'ясокомбінати (різні спе-
ціальності, з/п висока), с/г роботи,  польові 
роботи, будівельники, зварювальники та 
електрики, наявність закордонного пас-
порту, візова підтримка.  (050) 7325315; 
(096) 8708768

  Візьму на роботу помічника столяра. 
(095) 4650487

  Візьму на роботу вантажника. (050) 
5198223

  ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ У САЛОН 
КРАСИ ПЕРУКАРЯ, МАЙСТРА МАНІКЮРУ 
ТА ПЕДИКЮРУ. (050) 9208000

Візьму на роботу слюсаря та зварю-
вальника у кузню. (0332) 294830; 

(067) 9244657
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Вартість політичної реклами в газеті «Відомості» 
Ціна 1 кв см 8,40 грн з ПДВ

Волинський аукціонний центр проводить аукціон за методом зниження ціни з продажу 
майна територіальної громади Локачинського району Волинської області.

Продавець — Локачинська районна рада Волинської області, код ЄДРПОУ – 25743699.
лот І – нежитлове приміщення, приміщення аптеки літера „А-1”, загальною площею 107,0кв.м.  
Місцерозташування – вул. Центральна, 75, с. Привітне, Локачинського району, Волинської 
області. Рік побудови – 1948, загальна площа – 107,0 кв.м. ,  площа забудови – 120,2 кв.м., об’єм 
– 380 куб.м. Конструктивні елементи: фундаменти – ц.бій; стіни – цегла; перекриття – дерево; 
підлога – дошки; покриття – шифер; сходи – бетон. Середньозважений фізичний знос – 60%. По-
чаткова ціна лоту – 41135,00 грн. без урахування ПДВ.  Кадастровий номер земельної ділянки 
– 0722484600:01:000:1036. Питання землекористування вирішується покупцем після укладання 
договору купівлі-продажу відповідно до вимог ст.91 Земельного кодексу України.  Грошові 
кошти в розмірі 4114,00 грн., що становить 10% від початкової ціни об’єкта аукціону та плата 
за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. вносяться на:  р/р 26003203233 в ПАТ „Райффайзен Банк 
Аваль” у м.Києві, МФО 380805, код 21733635. Отримувач: ПАТ ДАК “НМАЦ“ – філія “Волинський 
аукціонний центр”.  Аукціон відбудеться через 20 днів після публікації інформації за адресою: 
м.Луцьк, вул.Мельнична, 13. Кінцевий термін прийняття заяв та плата грошових внесків – за три 
дні до початку аукціону. З питань подачі документів для участі в аукціоні, розрахунків та для 
отримання іншої додаткової інформації звертатись у філію “Волинський аукціонний центр” за 
вищевказаною адресою в робочі дні з 09.00.год. до 17.00. год., тел. для довідок: (0332) 244-188, 
242-065.
Ознайомитися з об’єктом продажу можна в робочі дні з 09.00.год. до 17.00. год. за місцем його 
знаходження (вул. Центральна, 75, с. Привітне, Локачинського району, Волинської області).

Шановні кримчани, мешканці східних областей України! Державна служба 
зайнятості готова сприяти Вашому працевлаштуванню!

Вам обов'язково допоможуть у:
• пошуку підходящої роботи - тимчасової і постійної;
• отриманні інформації та консультацій щодо сприяння зайнятості;
• участі в громадських оплачуваних роботах;
• професійній підготовці, перепідготовці і підвищенні кваліфікації, зокрема з ви-
дачею ваучера для вікової категорії «45+»;
• отриманні статусу безробітного.
Якщо Ви шукаєте роботу, зверніться до найближчого центру зайнятості. У 
державній службі зайнятості єдина база вакансій для всієї України. Усі вакансії - у 
вільному доступі.
Реєстрація в центрі зайнятості проводиться незалежно від зареєстрованого місця 
Вашого проживання або перебування.
Для реєстрації слід мати:
• паспорт громадянина України (або інший документ, що посвідчує особу);
• облікову картку платника податків;
• трудову книжку;
• документи про освіту;
• військовий квиток (у разі потреби).
Звертаємо Вашу увагу, що наявність документів і реєстрація в центрах зайнятості 
необов'язкова для отримання:
- інформації про вакансії, навчальні заклади, підприємства, установи, організації, 
з якими співпрацює служба зайнятості;
- консультацій з питань законодавства та інших питань;
- рекомендацій щодо вибору/зміни професії або навчальних закладів;
- консультацій щодо працевлаштування, у тому числі на тимчасові роботи.
У найближчому центрі зайнятості Вам запропонують послуги з професійної 
орієнтації. Наші спеціалісти:
- ознайомлять Вас із законодавством у сфері праці та зайнятості;
- поінформують про Ваші права при пошуку роботи;
- допоможуть у виборі професії;
- нададуть рекомендації щодо можливостей професійного навчання за сприяння 
державної служби зайнятості.

Державна служба зайнятості всі послуги надає БЕЗКОШТОВНО.
Будь ласка, за більш детальною інформацією звертайтеся до будь-якого зручно 

розташованого для Вас центру зайнятості.
Скористайтеся безкоштовними сервісами державної служби зайнятості: інформа-

ційно-довідковою телефонною системою 
0-800-50-50-60 (із стаціонарного телефону) 730 (з мобільного телефону)

Інтернет-порталами:
www.dcz.gov.ua і www.trud.gov.ua


