
Нерухомість

Продам

Однокімн.кв., м.Ківерці, вул.За-
лізнична, заг.пл.21 кв.м, 120000грн. 

(050) 8851110

  Продам. Однокімн.кв., центр міста. 
(068) 2330339

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

  Однокімн.кв., 2/5-пов. цегл. буд., р-н 
ЛПЗ, 32/19/5 кв.м, балкон та вікна метало-
пластикові, броньовані двері, колонка 
газова нова, лічильники на газ та воду, 
поруч дитсадок, школа, зупинка, лікарня, 
ціна за домовленістю. (095) 1752503

  Продам. Однокімн.кв., новобудова, 
Київський майдан, 46 кв.м, євроремонт, 
вмебльована, побуттехніка, автономне 
опалення. (099) 3231386

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

 ПРОДАМ. ТРИКІМН.КВ. ВЕЛИКОГА-
БАРИТНУ, В 6-КВАРТИРНОМУ БУДИН-
КУ, ПЛОЩЕЮ 103 КВ.М, В КОМПЛЕКСІ 
З ГАРАЖЕМ, ДВОМА ПІДВАЛАМИ ТА 
ПРИСАДИБНОЮ ДІЛЯНКОЮ, ЦІНА ЗА 
ДОМОВЛЕНІСТЮ. (097) 5410941

  Трикімн.кв., вул.Винниченка, 5/5-пов. 
цегл. буд., ремонт, перепланування, 
балкон засклений, пластикові вікна, 
кондиціонер, 50 кв.м. Терміново, торг. 
(066) 7451855; (068) 8488455

 Міняю. Три та двокімн.кв. "хрущовки", 
в центрі, на будинок у Луцьку або приле-
глих до Луцька селах. (066) 9575805

  Продається в Локачах однокімнатна 
квартира, загальна площа 28,2 кв м, 
жила 11,9 кв м за адресою: смт Локачі, 
вул. Миру, 47, другий поверх з балконом 
в п’ятиповерховому будинку. Потрібен 
ремонт. Ціна договірна.

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

  2.5км від Луцька, масив Гаївка, новий 
якісний, півтораповерховий будинок, 
100м до лісу, чистові стяжки, штукатурка, 
натяжні стелі, якісні вікна, опалення, 
всі комунікації, 165 кв.м. Від власника. 
(097) 1227722  

  Будинок, Крупа, Луцького р-ну, 2 кім-
нати кухня, коридор, є можливість при-
будови, всі надвірні споруди, комунікації. 
Земельна ділянка 0.40га, приватизована. 
(050) 1453457

  Озерце, дачу, будинок двоповерховий, 
є гараж, сад, земельна ділянка 0.06га, 
надвірні споруди, вода, пічне опалення, 
поряд ліс, озеро. (050) 8486156

 Масив Нива, р-н вул.Володимирської, 
приватизовану дачу, 0.06га, двоповер-
ховий будинок 6х5.2м, є вода, світло, 
фруктові дерева кущі. Можливий обмін 
на квартиру, з доплатою. (0332) 245068 
після 16.00; (099) 9684733 

  Луцьк, р-н дубнівського кільця, буди-
нок цегляний, незавершене будівництво, 
поштукатурений, є газ, вода, виведена 
каналізація, змуровані вигрібні ями, є 
гараж, ціна за домовленістю. (066) 
1576045

  Продам. Ківерці, будинок шлаково-
цегляний, 85 кв.м, 4 кімнати, кухня, 
ванна, котел, газ, вода, сарай, літня кухня, 
земельна ділянка 0.06га, власник. (095) 
2487253; (067) 3857087

  Гаразджа, дачу на масиві Пластик, 
земельну ділянку 0.06га, є металевий 
будиночок, альтанка, світло, свердлови-
на, огорожа. (050) 6617368

  Дачну ділянку на масиві Нива, Луцьк, 
по вул.Володмирській. (097) 9955226

  Боратин, будинок новий заверше-
ний, утеплений, 4-кімнатний, 140 кв.м, 
металопластикові вікна, металочерепиця, 
електроопалення, є камін-грубка, земель-
на ділянка 0.084га, огорожа, асфальтова-
ний доїзд до будинку, без посередників. 
(050) 3785562

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

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

  Рованці, земельну ділянку 0.12га, ціна 
за домовленістю. (050) 7366334; (097) 
9883178

Підгайці, земельну ділянку 0.12га, 
комунікації поруч, поряд новобудо-
ви, хороший доїзд. (067) 7517738; 

(066) 0073374

  Липини, земельну ділянку 0.1148га, 
за районною лікарнею, асфальтований 
доїзд. Терміново. (050) 6602998; (068) 
8997652

  Романів, земельну ділянку 0.4га, з 
дерев'яним будинком 34.3 кв.м, газ, вода, 
світло. (050) 9325900; (050) 2661937

  Дачну ділянку, приватизовану, 0.07га, 
є заїзд з вул.Дубнівської та Рівненської, є 
будинок цегляний, сарай цегляний, хоро-
ший сад, вода, світло. (066) 7847492

  Гараж кооп."Транспорт-1", підвал, 
світло, охорона, ціна за домовленістю. 
(098) 5333622

  Гараж цегляний кооп."Стир-3", уте-
плений, заїзд з вул.Дубнівської. (095) 
1573463

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

  Продам приміщення комерційного 
призначення, м.Рожище, 800 кв.м, під ви-
робництво, СТО та ін. (063) 2562256

Здам
  Здам двокімн.кв., на тривалий термін, 

1800грн + комунпослуги. (050) 4380615

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

  Здам. Кімнату для студентів, у при-
ватному будинку зі зручностями. (098) 
5152496; (050) 8689248

  Здам. Двокімн.кв., для сім'ї, ціна за до-
мовленістю. (098) 5333622

  Здам в оренду приміщення на просп.
Молоді, площею 115 кв.м, є місце для 
парковки, охорона, відеоспостереження. 
(096) 7244870

Офісні приміщення, поблизу МРЕВ, 
в оренду, Луцьк, вул.Підгаєцька, 
3, ПП «ВАМС». Інтернет, телефон, 

автономне опалення, євроремонт, 
сигналізації, парковка, бруківка. 
(0332) 773700; (095) 8989000

ПП "ВАМС" здає торгові приміщення 
різної площі: під офіси, магазини, ап-

теки. Автономне опалення, підігрів 
підлоги, Інтернет, телефон, пожежна 

сигналізація, парковка, охорона. 
Луцьк, вул.Рівненська, 127. (0332) 

773700; (095) 8989000

  Здам. В оренду приміщення під офіси 
(12-20 кв.м) та склад 500 кв.м, по вул.
Рівненській, 123. (0332) 250308; (050) 
4340005

В оренду виробничо-складські 
приміщення площею 100-600 кв.м. 

Бокси для ремонту автомобілів. 
Зручний доїзд, охорона, ціна від 

7грн/кв.м.  (050) 3782022

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

кв.м, опалення, зручна транспортна 
розв'язка, автостоянка, цілодобова 

охорона. (066) 4963220; (067) 
2804787

  ЗНІМУ одно-, двокімн.кв., на тривалий 
термін, без посередників. (050) 
9095585

Послуги
  Репетиторство з математики, підготов-

ка до ЗНО. (066) 9154259; (063) 8313926

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

  Ноутбуки, планшети, комп'ютери: 
ремонт, обслуговування, продаж. (050) 
5396901; (093) 8814228 

  Вантажні перевезення мікроавтобусом 
до 2т, по області, Україні та за кордон. 
(099) 6348649; (067) 3322259

  Виготовлення, реставрація м'яких 
меблів, матраців, переробка форми за ка-
талогом.  (0332) 240275; (050) 9209673

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

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

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

Супутникове телебачення. Продаж, 
гарантія, сервісне обслуговування. 

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

1980828

  Встановлення та підключення ел/бой-
лерів, пральних, посудомийних машин та 
ін. (0332) 780786; (050) 3789959

Безкоштовні консультації з будів-
ництва і проектування будинків та 

споруд. (050) 9622445

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

Автомото
  Продам. Опель-Аскона 2.0л. інжектор 

1988р., у хорошому стані, 24000грн. 
(095) 8926383

 Мікроавтобус Рено-Трафік 1988р., ван-
тажопасажирський, 1.4л, бензин. (050) 
9775945; (093) 1561181

  УАЗ-3303 "таблетка" 1991р., 2.0л, ди-
зель, зелений колір, ціна за домовленіс-
тю. (068) 6265501, Віктор

  Продам. ВАЗ-2105 1995р.  (063) 
3094788; (066) 0848714

  Продам. КамАЗ самоскид "совок" 
1983р., на ходу. (063) 3094788; (066) 
0848714

  Продам. Причіп до буса. (050) 
2487947; (066) 0881517

   Продам. Трактор Т-25 1990р., з кабі-
ною, у відмінному стані та Т-25 1991р., з 
кабіною, малий мотопробіг, рідні колеса, 
у відмінному стані. Картоплекопачки дво-
, однорядні, нові та б/в; преспідбирачі 
"Клаас", "Сіпма", "Вельгер" та ін.  (050) 
2305189; (098) 0841006

  Продам. Косарки роторні, кінні, гра-
барки, борони, копачки, культиватори, 
плуги, сівалки, обприскувачі, саджалки. 
Комбайни картоплезбиральні "Анна", 
"Болько", "Карлик", "Грімме" та ін.  (050) 
2305189; (098) 0841006

  Ремонт підвісок, двигунів, коробок 
передач, рихтувально-зварювальні 
роботи, фарбування, ремонт після ДТП; 
ремонт електрообладнання, діагностика. 
(0332) 726246; (050) 1761459

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, куль-

тиватори, сівалки та ін. з Польщі. 
(099) 0834091; (067) 1253737

Будівництво

 (050) 7249777; (097) 9143605

  Продам. Пісок, щебінь, відсів, бій бу-
дівельних відходів, з доставкою. (050) 
3381564; (098) 7585943

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

 ПРОДАМ. ЦЕГЛУ БІЛУ ТА ЧЕРВОНУ, 
ЩЕБІНЬ, ВІДСІВ, ПІСОК, ЧОРНОЗЕМ, 
ГНІЙ, ЗЕМЛЯ НА ВИМОСТКУ, ТОРФО-
КРИХТУ, ДРОВА, ТОРФОБРИКЕТ; ВИВІЗ 
БУДІВЕЛЬНОГО СМІТТЯ. ДОСТАВКА 
ПО МІСТУ БЕЗКОШТОВНО. (050) 
5694813; (096) 5045231 

Продам. Пісок, щебінь, відсів, цеглу 
червону, білу; дрова, торфобрикет, 
торфокрихту, чорнозем, землю на 
вимощування. Вивіз будівельного 

сміття. (066) 8465604; (068) 7999678

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

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

Луцьк, 
вул.Городецька, 17

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

  Продам. Пісок, щебінь, цеглу, чорно-
зем, бутовий камінь та ін. будматеріали 
з доставкою. (050) 6984495; (068) 
0595893

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

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

  Продам. Пісок крупно дрібнозернис-
тий, 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,  земля на вимостку, торфокрихта, 
з доставкою. Вивіз будівельного сміття, 
м.Луцьк. (050) 5396261

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

  Продам. Пісок дрібний та крупний, від-
сів, 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

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

2962314; (097) 6139185

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

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

  СВЕРДЛОВИНИ НА ВОДУ, ВОДА 
"ПІД КЛЮЧ". ШВИДКО ТА ЯКІСНО. 
(096) 3918453

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

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

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

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. Металочерепицю, метало-
профіль, комплектуючі різних країн-ви-
робників, широкий вибір, низькі ціни. 
Заміри, кошторис, доставка безкоштов-
на. (050) 7015157; (068) 0274679

Блоки будівельні (стінові, для ого-
рожі, перестінні), "рваний камінь", 
цеглу "рваний камінь", 3.5грн/шт., 

бруківку, залізобетонні огорожі, бе-
тонні каналізаційні люки, сходи та 

інші бетонні вироби. Висока якість, 
доставка. Робочі дні понеділок-

п'ятниця, 8.00-16.00. Вихідні субо-
та-неділя. (0332) 290078; (050) 

3780078; (098) 0800078

  Доставка КамАЗ самоскидом: пісок, 
щебінь, відсів, вивіз сміття та ін. вантаж-
ні перевезення. (063) 3094788; (066) 
0848714

  Бруківка вібропресована, сертифі-
кована - виготовлення та багаторічний 
досвід професійного вкладання з вібро-
трамбовкою та "бобкатом". Низькі ціни, 
доставка. Цемент, щебінь, відсів. (099) 
4937752; (093) 7165575

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

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

Напівсухі стяжки (станція), шту-
катурка, гіпсокартон, шпаклівки, 
відкоси, плитка, вагонка, ламінат. 

(095) 5465270 

  Ремонтно-будівельні роботи; шпаклю-
ємо стелі та стіни, лицювання плиткою, 
штукатурні роботи, клеємо шпалери, 
гіпсокартон різної складності, декора-
тивні 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

Фундаментні роботи: монолітні, 
збірні та пальові фундаменти. 

Фундаменти під забори. Якісно, 
професійно! (099) 6281801

  Циклювання паркету, без пилу, від 
мережі 220В, шпаклювання, лакування, 
вкладання ламінату. (0332) 729024; 
(063) 9927346; (099) 4621778

Шпаклівка. Якість, досвід, "ціни не 
кусаються". (099) 7401095; (097) 

8544994, Сергій

 Монтаж: підлоги, гіпсокартону, блок-
хаузу, вагонки, встановлення вікон, две-
рей, дахів, вкладання плитки + бруківки. 
(066) 2619097; (068) 8702753

Робота

Потрібні робітники на збір помідо-
рів, огірків, грибів, парники, теплиці, 

м'ясний, рибний цех, ферми, буді-
вельники, с/г робітники, догляд за 

садом, з/п висока, житло, харчу-
вання, візова підтримка надається, 
наявність закорд. паспорту. (066) 

7466549; (096) 4932837, Ольга

  Візьму на роботу терміново менеджера 
з продажу автошин, кваліфікованого 
шиномонтажника або учня, з/п висока. 
(050) 5169617

  Збір малини, огірків, грибів, яблук, с/г 
роботи. З/п висока, наявність закордон-
ного паспорту, візова підтримка. (066) 
0321909; (093) 8317549

  На роботу потрібна швачка з досвідом 
роботи. Зручні умови праці. (096) 
1250619

  Потрібен на роботу менеджер з реалі-
зації засобів захисту рослин. Обов'язково 
агрономічна освіта, знання програми 1С. 
(0332) 250308; (050) 4340005

  Візьму на роботу водія-далекобійника, 
кат.С, D, E. (050) 2764534; (067) 3615154

  Потрібен працівник з села, по догляду 
за тваринами, житлом забезпечується. 
(0332) 294869; (050) 2532239; (068) 
2326209

  Потрібні на постійну роботу працівни-
ки на автомийку р-н Вишкова, бажано з 
досвідом роботи. (066) 0527683

  Потрібен продавець на ринок "Завок-
зальний", з/п висока. (095) 8926383

  Потрібні на роботу верстатники та 
різноробочі у деревообробний цех. 
(050) 1641374

  Потрібні на роботу будівельники та 
слюсарі, наявність закордонного паспор-
ту.  (050) 1641374

Потрібні на роботу працівники для 
роботи у сільському господарстві, 

вахтовий метод, тиждень через тиж-
день, з/п за домовленістю. (097) 

8313423; (050) 5285962

  ЗБІР малини, огірків, грибів, яблук, 
теплиці, парники, ферми, м'ясокомбінати 
(різні спеціальності, з/п висока), с/г 
роботи,  польові роботи, будівельники, 
зварювальники, електрики та слюсарі, 
наявність закордонного паспорту, ві-
зова підтримка.  (050) 7325315; (096) 
8708768

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

Візьму на постійну або тимчасову 
роботу ШВАЧКУ з досвідом роботи 

на промисловому швейному підпри-
ємстві у м.Луцьк. (0332) 728261, 

9.00-17.00; (050) 5395421

  В "ЦЕНТР ЗДОРОВ'Я ТА КРАСИ" ПО-
ТРІБНІ КОНСУЛЬТАНТИ ТА МЕНЕДЖЕ-
РИ. (096) 1420477; (095) 7513194

  На постійну роботу в бар потрібні: офі-
ціант, помічник кухаря, посудомийниця.  
(098) 5814664

  Візьму на роботу водіїв кат.С з досвідом 
роботи, автофарбувальника та автозва-
рювальника. (066) 1534434

Візьмемо на роботу двох кухарів з 
досвідом роботи, у кафе "Замкова 

вежа", с.Усичі. (050) 7140418; (095) 
6173711

  Запрошуємо до співпраці в інформа-
ційну сферу, самостійних та цілеспря-
мованих людей. (067) 4770978; (066) 
9838073

  Додатковий заробіток в інформаційній 
сфері. (066) 1289313; (096) 8982018

  В нічний клуб Луцька потрібні 
офіціанти та бармени. Досвід роботи 
обов'язковий. (099) 0620508

 Швачки потрібні на роботу на виробни-
цтво взуття, бажано з досвідом роботи. 
(095) 2067476; (098) 0114831, Андрій 
Васильович

  Потрібні на роботу прибиральниці 
житлових приміщень, чесні та порядні. 
(095) 9388951; (097) 6243030

  ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ ПРАЦІВНИКИ 
РІЗНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ НА ПІД-
ПРИЄМСТВО, З/П ЗА ДОМОВЛЕНІСТЮ. 
(066) 6184057; (093) 7538744

 НА РОБОТУ ПОТРІБЕН БУХГАЛТЕР 
(ВИРОБНИЦТВО + ТОРГІВЛЯ). (0332) 
784990; (050) 7098855

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

запрошує бажаючих на сільсько-
господарські роботи по збиранню 
овочів, проживання та харчування 

безкоштовні. (099) 5130071

  Потрібні менеджери зі збуту та пошуку 
замовлень на виготовлення м'яких та 
корпусних меблів по Волині та інших 
регіонах України. Вимоги - бажання пра-
цювати. (0332) 240275; (066) 1594150, 
Наташа 

Фермер
  Продам. Козу дійну, вік 2роки, Новово-

линськ. (095) 4494352; (098) 8971958

  Продам. Цуценят породи ягдтер'єр від 
елітних батьків. (0332) 250973; (095) 
8764709

  Продам. Зерно пшениці, ячменю, вівса. 
(066) 2944490; (068) 7788806

  Продам. Зерно пшениці, ячменю, вівса, 
кукурудзи, дерть, висівки. Можлива до-
ставка. (067) 3320831

  Продам. Бочки пластмасові, дубові, 
металеві, 120-220л; "куби" 1000л. 

  Плівку тепличну 4-сезонну польського 
виробництва, шир.6, 8, 12м.  (050) 
6709075

  Продам. Солому з поля біля Луцька, 
прямокутні тюки, (вівсяну, пшеничну); 
зерно вівса. Терміново, дешево. Продам 
залізобетонні несучі балки, 6м. (067) 
1643237

  Продам. Коня 12 років, гнідої масті, з 
великих коней. (098) 4032130

  Куплю. Зерно пшениці, ячменю, вівса, 
кукурудзи, третикале. (067) 3320832

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

  КУПЛЮ. Картоплю сортову. (050) 
9775945; (093) 1561181

Різне
  Продам. Лінію по виробництву палив-

них брикетів, місце знаходження: Во-
линська обл., Турійський р-н, с.Кульчин. 
(067) 4761453; (099) 4929883

  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  

  Продам. Манеж "Bambino", Італія, 
легкий, швидко складається, компактний, 
мяка оббивка і дно, легко чиститься, 
450грн. (066) 7031030; (067) 2722999 

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

ціни.  ((096) 5679491, Волинська обл., 
м.Горохів. вул.Б. Хмельницького, 13, 

магазин "Інтер'єр"

  Котли на тверде паливо (торфобрикет, 
дрова, щепа ін.) з вентилятором піддуву 
(Німеччина) та електронною автомати-
кою (Польща) 15-200кВт та банні печі, 
можливе виконання індивідуальних за-
мовлень. (03379) 40218; (098) 6831146; 
(067) 7011731

  Продам. Телевізор "Філіпс 
32PW8720/12", плоски екран Real Flat 32", 
NTSC, PAL SECAM, 100Гц, 2х10Вт, Nicam, 
аудіо, відео, S-video, Scart, 2CVBS, RGB, 
CVBS, пульт в комплекті, 1750грн. (066) 
7031030; (067) 2722999 

  Втрачені: паспорт, права та техпаспорт 
на а/м "Опель-Аскона", 1.6л, видані на ім'я 
Готюк Віктор Петрович, прохання повер-
нути за винагороду. (099) 4405677

  Куплю. Осцилограф, калібратор, гене-
ратор сигналів, частотомір, характерио-
граф; вітчизняні радіодеталі, можливо на 
платах. (050) 5424961

Купуємо стружку кольорових металів: 
мідь, алюміній, бронзу, латунь, свинець, 

н/ж; акумулятори, можливий демон-
таж, 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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