
Нерухомість 

Продам

Однокімн.кв., вул.Шевченка, 
13-а, 33.1 кв.м + тераса 30 кв.м,  

4/12-пов. цегл. буд., євроремонт, 
з меблями. (067) 3324000

  Однокімн.кв., вул.Саперів (за ЗОШ 
№5, майже в центрі міста, тихий р-н), 
1/2-пов. цегл. буд., 30 кв.м, косме-
тичний ремонт (с/в - євроремонт), 
авт/ опалення, лічильники, кладовка, 
підвал, грядка, сарайчик. Можливість 
добудови. (050) 7563300

Продам. Однокімн.кв., м.Ківерці, 
вул.Залізнична, заг.пл.21 кв.м, 

120000грн. (050) 8851110

  Однокімн.кв., заг.пл. 36 кв.м, вул.
Гулака-Артемовського, 1, 4/5-пов. 
цегл. буд., хороший ремонт, ціна за 
домовленістю. (066) 3542104; (066) 
5582825

  Продам. Двокімн.кв. вул.Саперів, 
район ЗОШ №5, заг.пл. 43 кв.м, 1/2-
пов. цегл. буд., ремонт, автон. опален-
ня, можливість добудови, 490000грн, 
торг. (050) 5802198

  Двокімн.кв., вул.Лесі Українки, 1/2-
пов. цегл. буд., 38 кв.м, вис. стелі 3.5м.  
(067) 3321386; (0332) 712099

Двокімн.кв., новобудова, утепле-
на, автономне опалення, стяжка, 

штукатурка, засклена лоджія, 
сучасне планування, 58 кв.м, 

3/9-пов. цегл. буд., вул.Єршова. 
(050) 6415645

  Трикімн.кв., вул.Карпенка-Карого, 
69 кв.м, косметичний ремонт, лоджія 
та балкон засклені. (099) 3495244; 
(068) 8488455

  Трикімн.кв., вул.Ярощука, 81.3 кв.м, 
4/4-пов. цегл. буд.  (067) 3321386; 
(0332) 712099

  Трикімн.кв., 43.5 кв.м, р-н авіа-
заводу, євроремонт, будинку до 30-ти 
років, автономне опалення, сарай з 
підвалом, кладова, місце під гараж, 
грядка, 450000грн. (066) 6756710

  Боратин, будинок, новий заверше-
ний, утеплений, 4-кімнатний, 140 кв.м, 
металопластикові вікна, металочере-
пиця, електроопалення, камін-грубка, 
земельна ділянка 0.084га, огорожа, 
асфальтований доїзд, без посередни-
ків, 2км від Луцька. (050) 3785562

  Великий Омеляник, 1км від Луцька, 
будинок півтораповерховий, 100 
кв.м, ремонт, камін, нова сантехніка 
та вікна, огорожа, парник, льох, літні 
кухні, літній душ, ділянка 0.14га, вели-
кий садок, виноградник, 850000грн, 
торг. (066) 3525103

  ВІТОНІЖ, РОЖИЩЕНСЬКОГО 
Р-Н, БУДИНОК, ВСІ ГОСПОДАРСЬКІ 
СПОРУДИ, ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА 
0.50ГА. (050) 6447495, ТЕТЯНА

  Рованці, будинок незавершений (є 
матеріали на перекриття), земельна 
ділянка 0.12га. Недорого від власни-
ка. (099) 7501607

 ПРОДАМ. ТОРЧИН, БУДИНОК 
ЦЕГЛЯНИЙ, 120 КВ.М, УСІ ВИГОДИ, 
ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА 0.12ГА, САД, 
ОГОРОЖА, УСІ НАДВІРНІ СПО-
РУДИ, ГАРАЖ, 2 САРАЇ. (068) 
8488455; (066) 7451855

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

  ТОРЧИН ЛУЦЬКОГО Р-НУ, 
ПОЛОВИНУ ПРИВАТИЗОВНОГО 
БУДИНКУ (3 КІМНАТИ, КОРИДОР, 
КУХНЯ, ВЕРАНДА, КОМОРА) ЗАГ.
ПЛ.90.4 КВ.М, ЖИТЛОВА 54.8 
КВ.М). ЦЕНТРАЛЬНА ВУЛИЦЯ, Є 
ГАЗ, ТЕЛЕФОН, ЦІНА ЗА ДОМОВ-
ЛЕНІСТЮ. (050) 2064648; (050) 
4387304

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

  Богушівка, земельну ділянку 0.30га, 
є ставок, огороджена, літній будинок, 
вода, газ. (066) 7451855; (068) 
8488455

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

Продам. Гаражі в кооп."Центр", 
під буси та легкові а/м, є великі 
бокси під складські приміщен-

ня або майстерню. Можлива 
оренда. (068) 6348048; (066) 

3961884

 ПРОДАМ. ГАРАЖ В ЕЛІТНОМУ 
Р-НІ МІСТА ЛУЦЬКА (РАЙОН 
"ПОРТ СІТІ", ВУЛ.ЛИПИНСЬКОГО, 
О.ГОНЧАРА), ЦЕГЛА, ВИСОКИЙ, 23 
КВ.М, ЯМА. (050) 7010097

  Продам. Гараж цегляний в коопе-
ративі "Транспорт-1", є всі документи. 
(095) 6404792

Куплю

  Куплю однокімн.кв., у власника, без 
посередників, розгляну різні варіан-
ти. (095) 7893867

Здам

  Здам. Двокімн.кв., Луцьк р-н ГП "Там 
Там". (050) 9694114

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

  Здам. Однокімн.кв., просп.Від-
родження, з ремонтом та меблями, 
2000грн + комунпослуги. Власник. 
(050) 1690660; (093) 0160089

  Здам. Однокімн.кв. поблизу залізн. 
вокзалу. (099) 3290724

  Здам. Квартиру ТІЛЬКИ для сту-
дентів-заочників, м.Луцьк. (063) 
4575913

  Візьму на квартиру двох дівчат. 
(097) 9007181

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

Здам. В оренду склади 120, 65, 
50 кв.м та офісні приміщення у 

м.Луцьку по вул.Потебні. Є авто-
стоянка, охорона та комунікації, 

зроблений ремонт. (050) 
3397002

  Здам в оренду приміщення під офіс, 
центр Луцька. (050) 9694114

Здам. В оренду приміщення 45 
кв.м, просп.Перемоги, 12, по-

близу зупинки. (063) 9322811; 
(095) 4933014

Офісні приміщення, поблизу 
МРЕВ, в оренду, Луцьк, вул.Під-
гаєцька, 3, ПП «ВАМС». Інтернет, 
телефон, автономне опалення, 
євроремонт, сигналізації, пар-

ковка, бруківка. (0332) 773700; 
(095) 8989000

ПП «ВАМС» здає торгові при-
міщення різної площі: під офіси, 

магазини, аптеки. Автономне 
опалення, підігрів підлоги, 

Інтернет, телефон, пожежна 
сигналізація, парковка, охорона. 

м.Луцьк, вул.Рівненська, 127 
((0332) 773700; (095) 8989000

Здам. В оренду торгово-офісне 
приміщення просп.Молоді, 

65 кв.м, вихід на центральну 
вулицю, Інтернет, сигналізація, 
пожежна охорона, автостоянка, 
новий ремонт. (050) 6415645

Здам. В оренду приміщення під 
офіс або магазин, просп.Волі, 

ремонт, 50 кв.м. (050) 0846222

В оренду виробничо-складські 
приміщення площею 100-600 
кв.м. Бокси для ремонту авто-

мобілів. Зручний доїзд, охорона, 
ціна від 7грн/кв.м.  (050) 

3782022

Послуги

Супутникове телебачення. Продаж, 
гарантія, сервісне обслуговування. 
Послуги електрика. Продаж, мон-

таж кондиціонерів. (0332) 285556; 
(066) 1980828

  Ремонт побутових холодильників, 
морозильних камер, імпортних, 
вітчизняних, заміна компресорів, тер-
мостатів, заправка фреоном, виклик 
майстра платний. (050) 6313413

  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"

 Фахове надання консультацій в 
питаннях отримання документів на 
початок виконання будівельних робіт 
та документів про прийнятя в експлу-
атацію збудованих об'єктів. (066) 
1073262; (063) 2591453 

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

контейнери, битовки, буд. вагончи-
ки гаражі, блок-пости, гаражі та ін. 

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

9071417

Ремонт пральних машин-авто-
матів: "Сіменс", "Бош", "Індезіт", 

"Арістон", "Кайзер", "Ханса", 
"Ардо", LG, "Самсунг", "Занусі", 

"Електролюкс", AEG та ін. на дому, 
гарантія. Продаж запчастин. 
(099) 0273489; (095) 3507374

  Англійська мова. Індивідуальні та 
групові заняття, підготовка до ЗНО, 
ДПА, досвід роботи в США. (099) 
4475155

Усунення засмічень, видалення 
жиру, бруду та нальоту. Гарантія 

якості. (050) 7360805; (096) 
4996132

Пошиття, ремонт, реставрація, 
фарбування виробів з нату-

ральної шкіри, хутра, дублянок, 
легкого жіночого та чоловічого 

одягу. Великий вибір італій-
ської шкіри, хутра, шкірок на 

дублянки. (0332) 207207; (050) 
4381024

Автомото

  Продам. Комбайни зернозбиральні: 
"Вольво", "Клаас", "Джон Дір", MF та 
інші; прес-підбирачі; картоплезби-
ральні комбайни, на замовлення 
з-за кордону. (050) 1849978; (098) 
7421737

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

Будівництво

 ПРОДАМ. БЛОК-ХАУС, ВАГОНКА, 
ФАЛЬШ-БРУС, ДОШКА ДЛЯ ПІДЛО-
ГИ. ЗАВЖДИ В НАЯВНОСТІ. (095) 
7699473; (098) 9071417

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

камінь", цеглу "рваний камінь", 
3.5грн/шт., бруківку, залізобе-

тонні огорожі, бетонні каналіза-
ційні люки, сходи та інші бетонні 
вироби. Висока якість, доставка. 
Робочі дні понеділок-п'ятниця, 

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

(098) 0800078

  Продам. Шпали залізобетонні під 
фундаменти (огорожі); двотаври, 
металеві, азбестоцементні труби. 
(0332) 757593; (067) 3329246

 ПРОДАМ. ЧЕРВОНУ ТА БІЛУ 
ЦЕГЛУ Б/В, ДОБРОЇ ЯКОСТІ, З ДО-
СТАВКОЮ (050) 1732855

  Продам. Пісок, щебінь, цеглу, чор-
нозем, грунт для вимощування, гній, 
жом, вивіз сміття. (099) 3255776

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

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

Французькі натяжні СТЕЛІ від 
економних до розкішних, екс-

клюзивна комбінація кольорів, 
якісний фотодрук, встановлення 
будь-яких світильників, стельо-
вих карнизів та поклейка плін-

тусів. Стелями можна пишатися!  
(0332) 269182; (066) 5922882; 

(097) 6808868

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

  Продам. Жом, пісок, щебінь, цеглу, 
чорнозем, бутовий камінь та ін. 
будматеріали з доставкою. (050) 
6984495; (068) 0595893

  Продам. Піноблоки 20х30х60см, 
хорошої якості, цемент. Доставка, 
розвантаження. (063) 4777326; 
(050) 6891579; (096) 9905080

  Продам.  Жом, пісок, щебінь, відсів, 
цеглу червону, білу; дрова, торфобри-
кет, торфокрихту, чорнозем, землю 
на вимощування. Вивіз будівельного 
сміття. (066) 8465604; (068) 7999678

 ПРОДАМ. МЕТАЛОЧЕРЕПИ-
ЦЮ, ПРОФНАСТИЛ, "RUUKKI 
FINNERA", "SYPER KATEPAL", ПОВНА 
КОМПЛЕКТАЦІЯ ДАХУ. ЗАМІРИ ТА 
ДОСТАВКА.  (096) 9035429; (099) 
6274707

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

  Продам. Камінь природний: 
річковий, піщаник, андезіт, кварцит, 
плитку, соломку, 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. БЛОКИ З РАКУШНЯКУ. 
ВИСОКОЇ ЯКОСТІ. МІЦНІ, РІВНІ, 
ВІДБІРНІ. ДОСТАВКА. (068) 
1659117; (093) 2650115

  Продам. Відсів, щебінь, пісок, цеглу 
червону, білу; дрова, торфобрикет, 
торфокрихту, чорнозем, жом, землю 
на вимощування. Вивіз будівельного 
сміття. (099) 7282934 

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

  Продам. Щебінь різних фракцій, 
відсів, пісок, цеглу червону, білу; чор-
нозем, торф, жом, земля на вимостку. 
Можлива доставка. Послуги самоски-
дами, 8, 15, 30т. (050) 5299520

Продам. Цеглу білу та червону, 
щебінь, відсів, пісок, чорнозем, 
гній, земля на вимостку, торфо-
крихту, дрова, торфобрикет; ви-

віз будівельного сміття. Доставка 
по місту безкоштовно. (050) 

5694813; (096) 5045231 

  Продам. Відсів, щебінь різних фрак-
цій, пісок дрібний та крупний, цегла 
біла та червона, глина, керамзит, 
чорнозем, торфокрихту, дрова, вугіл-
ля, 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. Пісок, щебінь, цеглу, 
бутовий камінь, відсів, глину, цемент, 
чорнозем, торфокрихту, торфо-
брикет, дрова, гній, жом, землю на 
вимостку; вивіз будівельного сміття. 
(050) 6097986; (098) 9125884

Бруківка вібропресована, 
сертифікована - виготовлення та 

багаторічний досвід професій-
ного вкладання з вібротрамбов-
кою та "бобкатом". Низькі ціни, 

доставка. Цемент, щебінь, відсів. 
(099) 4937752; (093) 7165575

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

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

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

  Ремонт дахів євроруберойдом, ме-
талопрофілем, шифером: квартири, 
балкони, лоджії, магазини, гаражі, 
гідроізоляція терас, фундаментів, 
підвалів, льохів. Досвід, гарантія, 
доставка матеріалів. (093) 4368818; 
(096) 7685558; (050) 5373648

  Виконуємо будівельно-оздоблю-
вальні внутрішні та зовнішні роботи, 
гіпсокартон, штукатурно-шпаклю-
вальні роботи, фарбування, вкла-
дання плитки, ламінату, паркетної 
дошки, кладка цегли, бетонні роботи, 
покрівлі. (097) 7365531

Робота

Потрібні робітники на збір 
помідорів, огірків, грибів, пар-
ники, теплиці, м'ясний, рибний 
цех, ферми, будівельники, с/г 
робітники, догляд за садом, 

з/п висока, житло, харчування, 
візова підтримка надається, на-

явність закорд. паспорту. (066) 
7466549; (096) 4932837, Ольга

  На роботу потрібні охоронники, з 
досвідом роботи. (050) 0723881; 
(099) 2578135

  Візьму на роботу різноробочого 
в оздоровчий комплекс у с.Дачне, 
житло надається. (066) 9935874; 
(066) 9473492 

  На постійну роботу в бар потрібні: 
офіціант, помічник кухаря, посудо-
мийниця, музикант. (098) 5814664; 
(066) 4202046

У зв'язку з відкриттям нової ви-
робничої дільниці на СООО "Про-
фітсистем", філіал №2 на роботу у 

відрядження потрібні верстат-
ники деревообробних верстатів 
та підсобні працівники. Офіційне 

працевлаштування. (+ 375) 
164525411; (+375) 333504014

Візьму на постійну або тимчасову 
роботу ШВАЧКУ з досвідом робо-

ти на промисловому швейному 
підприємстві у м.Луцьк. (0332) 
728261, 9.00-17.00; (050) 5395421

 ОХОРОННА ФІРМА "АРСЕНАЛ" 
ВІЗЬМЕ НА РОБОТУ МОНТАЖНИ-
КІВ ЗАСОБІВ ОХОРОННОЇ СИГНА-
ЛІЗАЦІЇ (ПОСТІЙНО) ТА ОХОРОН-
НИКІВ НА СЕЗОН.  ((0332) 789336

  ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ: 
ПОКРІВЕЛЬНИКІВ, МУЛЯРІВ, 
БЕТОНЯРІВ, ЕЛ/ЗВАРЮВАЛЬНИ-
КА, ЕЛ/СЛЮСАРЯ ТА ПІДСОБНИХ 
РОБІТНИКІВ. (0332) 787020; (068) 
2338205

  ЗБІР яблук, обрізання дерев, пар-
ники, ферми, м'ясокомбінати (різні 
спеціальності, з/п висока), овочебази, 
с/г роботи,  польові роботи, буді-
вельники, зварювальники, електрики 
та слюсарі, наявність закордонного 
паспорту, візова підтримка.  (050) 
7325315; (096) 8708768

  Робота в офісі декілька напрямків 
діяльності, можлива часткова зайня-
тість та отримання офіційного доходу. 
(067) 3601314

  Робота в офісі для спокійних людей. 
(099) 7085246

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

  Візьму на роботу в офіс порядну, 
комунікабельну людину. (050) 
5549419

  Керівнику потрібні відповідальні 
помічники, можливе забезпечення 
роботою студентів. (050) 4380487

 НА РОБОТУ ПОТРІБНІ МАЙСТРИ 
З РЕМОНТУ АУДІОДОМОФОННОЇ 
СИСТЕМИ. (0332) 788055; (050) 
9781084

  Візьму на роботу плиточників, 
гіпсокартонників, мулярів. З/п регу-
лярна, житлом забезпечуємо. (050) 
0748936; (099) 3166260

  Візьму на роботу продавця в про-
довольчий магазин. (095) 5102318; 
(099) 4490847

  На роботу потрібен флорист з до-
свідом роботи. (066) 5788818

  Потрібен на роботу продавець в 
магазин "Насіння", м.Луцьк, смт.Івани-
чі, м.Нововолинськ. (0332) 250308; 
(095) 1868652

  Потрібен на роботу водій-вантаж-
ник. (050) 7075157; (050) 1065649

  Робота в офісі для комунікабельних 
людей. (099) 7085246

 ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ НА 
РИНОК "ЗАВОКЗАЛЬНИЙ", З/П ВИ-
СОКА. (095) 8926383

Потрібні на роботу працівни-
ки для роботи у сільському 

господарстві, вахтовий метод, 
тиждень через тиждень, з/п за 

домовленістю. (097) 8313423; 
(050) 5285962

  Візьму на роботу продавця в про-
довольчий магазин. (050) 5424990

  Офіціант, кухар, помічник кухаря-
мангальщик потрібні в ресторан, р-н 
вул.Дубнівської. (097) 0747004

  Кухар, помічник кухаря-мангаль-
щик потрібні в ресторан кавказької 
кухні, досвід роботи не обов'язковий. 
(097) 0747004

  На постоянную работу требуются 
ответственные, целеустремлённые 
молодые люди на вакансию: мене-
джер по продажам. График работы с 9 
до 18. З/п своевременная. Карьерный 
рост, работа в дружном коллективе. 
Несколько свободных вакансий. 
(0332) 295789; (096) 1839729

  У міжнародну компанію, яка 
займається встановленням та об-
слуговуванням систем доочищення 
води, потрібні помічники менеджера. 
Графік роботи з 9 до 18год, субота до 
16год. Вимоги: активність, бажання 
вчитись та працювати, відповідаль-
ність, цілеспрямованість. Присутній 
хороший кар'єрний ріст, дружній 
колектив, є можливість офіційного 
працевлаштування. Можна без д/р. 
Не агенція. Запис на співбесіду. 
(0332) 295789; (096) 1839729

На роботу потрібен обвалюваль-
ник м'яса (кури), досвід роботи 
не обов'язковий, з/п від виро-

бітку. (066) 9496977, дзвонити 
до 18.00

  Потрібні на роботу: технолог, 
менеджер, вантажники, водії  та водії 
з власним бусом. (0332) 230214 

  Потрібні: аніматор в дитячу кімнату 
(кафе), адміністратори залу, офіці-
анти, кухарі, бармени, помічники 
барменів. піцмайстри, суші-майстри, 
кухарі-кондитери, прибиральниці-
посудомийниці; водій з власним а/м. 
(099) 7522226; (099) 5055556; (095) 
6551001; (066) 1244446

 ПОТРІБЕН НА РОБОТУ БУХ-
ГАЛТЕР (ЕКОНОМІЧНА, БУХ-
ГАЛТЕРСЬКА ОСВІТА), ЗНАННЯ 
1С:БУХГАЛТЕРІЇ V7.7, НАРАХУВАН-
НЯ З/П, ПОДАТКОВА ЗВІТНІСТЬ. 
(0332) 250308; (063) 3704890; 
(095) 1868652 

Потрібні робітники для зовнішніх 
та внутрішніх робіт (050) 

9574630

Фермер

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

Продам. Мальок коропа, 
м.Луцьк. (067) 3612790

 ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 
"АННАСТАСІЯ" (ТРОСТЯНЕЦЬ). 
ПРОПОНУЄ СОРТОВІ САДЖАНЦІ: 
СМОРОДИНИ, ЯБЛУНІ, ГРУШІ, 
МАЛИНИ, АГРУСУ, ПОРИЧКИ, 
ПОЛУНИЦІ, ВИНОГРАДУ, ЛОХИНИ, 
КЛЮКВИ. ДОСТАВКА. МЕД НАТУ-
РАЛЬНИЙ. (063) 2276552; (095) 
8971026

  Продам. Зерно, 1т.  (095) 8395523

Різне

  Продам. Ліжко двоспальне з ватним 
матрацом, 500грн; піаніно "Україна", 
коричневого кольору, 1200грн. 
(066) 7213735

  Продам. Прилад для очищення 
води. (099) 7085246

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

  Склад-магазин побутової техніки з 
Європи, нової та б/в: холодильники, 
морозильні камери, електроплити, 
дрібна техніка, інструмент, товари для 
дому. (063) 2168636; (093) 8331843, 
www.evro-technika.com.ua, Луцьк, 
просп.Відродження, 49а

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) 200221; (095) 4091285; 

(098) 5266032; (067) 6492168; (095) 
1264199 

Купуємо дорого брухт чорних ме-
талів. Можливий самовивіз та де-
монтаж. Будь-яка форма оплати. 
Ліц. АВ №611361 від 17.10.2012р. 

МЕРТУ. ((068) 6877712; (066) 
2551771, Луцьк, вул.Ранкова, 1, 

(р-н цукрового заводу)

  Куплю. Осцилограф, калібратор, 
генератор сигналів, частотомір, 
характериограф. (050) 5424961

  Куплю вітчизняні радіодеталі, мож-
ливо на платах. (050) 5424961

Куплю. Макулатуру, плівку, пласт-
масу. Дорого. (095) 7719337

Можливий самовивіз. АЕ№271264 
28.10.2013р. МЕРТУ. (095) 5106889

  Купуємо металобрухт, дорого. Ліц. 
серія АЕ №271216 від 10.10.2013. 
(050) 2893864; (067) 9144931

  Втрачений паспорт громадя-
нина України АЮ 155346 виданий 
07.07.2011р., Луцьким МУ УМВС 
України у Волинській області на ім'я 
Копанчук Світлани Петрівни, вважати 
недійсним. 
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