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Нерухомість
Продам
 ОДНОКІМН.КВ., ПРОСП.МОЛОДІ,
1/5-ПОВ. ЦЕГЛ. БУД., 33 КВ.М, КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ. (050) 7139432
Продам. Однокімн.кв., м.Ківерці,
вул.Залізнична, заг.пл.21 кв.м,
120000грн. (050) 8851110
Продам. Двокімн.кв., новобудова
(здача будинку червень 2015р.),
утеплена, автономне опалення,
стяжка, штукатурка, засклена
лоджія, сучасне планування, 58м,
8/9-пов., вул.Травнева. (050)
6415645
 ТРИКІМН.КВ., ПРОСП.ВІДРОДЖЕННЯ 41-Б, 1/9-ПОВ. ЦЕГЛ. БУД.,
ЗДАНИЙ У 2002Р., 75/53/10.4 КВ.М,
ЄВРОРЕМОНТ, ПІДІГРІВ ПІДЛОГИ,
ЦІНА 840000ГРН РАЗОМ З НОВИМИ
МЕБЛЯМИ. (099) 7345023; (050)
8786609
 ЛИПИНИ, БУДИНОК НОВОБУДОВА, 120 КВ.М, НАКРИТТЯ
"КАТЕПАЛ", ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА
0.08ГА, Є САРАЙ, ГАРАЖ, НАКРИТЯ
ДЛЯ 4-Х А/М, МАНСАРДА 30 КВ.М,
БРУКІВКА, ОГОРОЖА, АСФАЛЬТ, УСІ
КОМУНІКАЦІЇ. (050) 2111457
 Торчин, будинок цегляний, 120 кв.м,
усі вигоди, земельна ділянка 0.12га,
сад, огорожа, усі надвірні споруди,
гараж, 2 сараї. (068) 8488455; (066)
7451855
 Масив Веснянка, дві дачні ділянки
по 0.06га, є будиночок без внутрішніх
робіт, трифазна лінія, поблизу лісу та
річки. (050) 1732993; (066) 2827779

 ЛУЦЬК, ЧАСТИНУ БУДИНКУ,
Р-Н ЛЬВІВСЬКОЇ (ВУЛ.ЧЕКАЛІНА),
ЗАГ.ПЛ.43 КВ.М, 2 КІМНАТИ, С/В
РОЗДІЛЬНИЙ, ГАРАЖ 7.5Х4.5М,
ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА 0.03ГА. (050)
5877577
 Ківерці, будинок 8х9м, 2 кімнати,
кухня, газ, автономне опалення, септик,
зроблено ремонт, літня кухня, сад,
земельна ділянка 0.06га. Терміново.
Можливий обмін на житло у Луцьку.
(098) 7456970
 Масив Нива, р-н вул.Володимирської, дачу, земельна ділянка 0.054га.
(099) 0029294

Здам. Кімнату в двокімн.кв.,
просп.Грушевського, проживання
з господарем. (050) 5196088,
10.00-16.00

Здам. Напівпідвальне приміщення поблизу ТЦ "Слон", нове, з
ремонтом, 120 кв.м, витяжка, автономне опалення, сигналізація,
2 санвузли, можна під медицину,
90грн/кв.м, торг. (097) 1611965

 Рованці, земельну ділянку 0.12га,
ціна за домовленістю. (050) 7366334;
(097) 9883178
 Богушівка, земельну ділянку 0.30га,
є ставок, огороджена, літній будинок,
вода, газ, поблизу річка, ліс. (066)
7451855; (068) 8488455
 Городище-1, Луцького р-ну, будинок
незавершений, півтораповерховий,
280 кв.м з підвалом, без внутрішніх
робіт, газ, вода, каналізація, світло на
ділянці, твердий доїзд, ціна за домовленістю. (050) 5802198

Продам. Гаражі в кооп."Центр", під
буси та легкові а/м, є великі бокси
під складські приміщення або
майстерню. Здам в оренду гаражі
розм. 7х4м та гараж 100 кв.м.
Дзвоніть домовимося! (068)
6348048; (066) 3961884
 ПРОДАМ. ПРИВАТИЗОВАНІ ПІДВАЛЬНІ ПРИМІЩЕННЯ, У ЦЕНТРІ
ЛУЦЬКА, 7 ТА 20 КВ.М, ЦІНА ЗА ДОМОВЛЕНІСТЮ. (063) 8184529

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

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

 Вантажні перевезення мікроавтобусом "Фольксваген-Т4", з двома
пасажирськими місцями, є шенгенвіза.
(050) 3783675

Ремонт пральних машин-автоматів: "Сіменс", "Бош", "Індезіт", "Арістон", "Кайзер", "Ханса", "Ардо", LG,
"Самсунг", "Занусі", "Електролюкс",
AEG та ін. на дому, гарантія. Продаж запчастин. (099) 0273489;
(095) 3507374
 МАСАЖ ТОНІЗУЮЧИЙ, СХІДНИЙ.
МОЖЛИВИЙ ВИЇЗД ДОДОМУ.
(0332) 250328, 12.00-16.00
 Пасажирські перевезення по Україні а/м Мерседес-Бенц, 16 місць. Ліц.
АГ№589222, від 17.05.2011р. (066)
7007077
 Виконую дипломні роботи з педагогіки та психології, курсові, реферати,
контрольні з усіх дисциплін. Швидко,
якісно. Гарантую методичний супровід
до захисту. (099) 0757900

Супутникове телебачення. Продаж,
гарантія, сервісне обслуговування.
Послуги електрика. Продаж, монтаж
кондиціонерів. (0332) 285556;
(066) 1980828

Автомото
 Продам. Опель-Омега 1988р., 2.0л.
інжектор, червоний металік, титанові
диски, магнітола. Терміново. (097)
8309476; (066) 1206630

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. Двигуни ЯМЗ-238, 236, 240
та запчастини до них; ремонт двигунів.
(095) 5233549; (093) 6387592

 Курсові, контрольні роботи, реферати, індивідуальні завдання, звіти з практи, набір та друк тексту. Якісно, швидко
та недорого. (095) 5695703
 Ремонт побутових холодильників,
морозильних камер, імпортних, вітчизняних, заміна компресорів, термостатів, заправка фреоном, виклик майстра
платний. (050) 6313413

 Продам. Зернозбиральний комбайн
Клас МЕРКАТОР, свіжопригнаний з
Німеччини, двигун Мерседес, ширина
захвату жатки 2.7м. (063) 2031784
 Продам. Комбайн зернозбиральний
"Клас Домінатор 38", свіжопригнаний
з Німеччини, в ідеальному стані (як
новий). (063) 2031784
 Продам. "Клас Консул" комбайн
зернозбиральний, свіжопригнаний з
Німеччини, від першого власника, в
ідеальному стані. (063) 2031784

Будівництво
Бруківка вібропресована,
сертифікована - виготовлення та
багаторічний досвід професійного
вкладання з вібротрамбовкою та
"бобкатом". Низькі ціни, доставка.
Цемент, щебінь, відсів. (099)
4937752; (093) 7165575
 ПРОДАМ. БЛОКИ З РАКУШНЯКУ.
ВИСОКОЇ ЯКОСТІ. МІЦНІ, РІВНІ, ВІДБІРНІ. ДОСТАВКА. (068) 1659117;
(093) 2650115

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
Здаємо на прокат костюми до
Нового року в садочках, школах
(українські костюми, всі казкові
герої), на дорослих Дід Мороз,
Снігуронька. (0332) 725027;
(050) 6578701

Волинський аукціонний центр проводить аукціон з продажу майна, що належить
територіальній громаді сільської ради в особі Риковичівської сільської ради
Іваничівського району Волинської області:
Продавець — Риковичівська сільська рада Іваничівського району Волинської області, код
ЄДРПОУ – 04333388.
лот І – приміщення ФАПу загальною площею 139,5 кв.м.
Місцерозташування – вул. Центральна, 76, с. Риковичі, Іваничівського району, Волинської
області.
Загальна площа – 139,5 кв.м. , площа забудови – 176,6 кв.м., об’єм – 541,0 куб. м.,основна
площа – 100,2 кв.м, площа нежитлових приміщень – 39,3 кв.м., кількість поверхів – 1.
Конструктивні елементи: стіни – цегляні, перегородки – цегляні; перекриття – дерев’яне;
покрівля – шифер; вікна, двері – дерев’яні; підлога – дощата. Середньозважений фізичний
знос – 40,0%.
Початкова ціна лоту – 15258,00 грн. без врахування ПДВ.
Площа земельної ділянки для обслуговування об’єкту – 0,25 га.
Кадастровий номер земельної ділянки – 0721185601:01:003:0046.
Питання землекористування вирішується покупцем після укладання договору купівлі-продажу відповідно до вимог ст.91 Земельного кодексу України.
Грошові кошти в розмірі 1526,00 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 16.00. год., тел. для довідок: (0332) 244-188, 242-065.
Ознайомитися з об’єктом продажу можна в робочі дні з 09.00.год. до 18.00. год. за місцем
його знаходження.

 Ракушняк кримський. Можлива доставка. (050) 3781113

 ПРОДАМ. БЛОК-ХАУС, ВАГОНКА,
ФАЛЬШ-БРУС, ДОШКА ДЛЯ ПІДЛОГИ. ЗАВЖДИ В НАЯВНОСТІ. (095)
7699473; (098) 9071417
 Продам. Пісок, щебінь, відсів, камінь
різних фракцій, пісок в мішках, цегла
червона, біла нова, б/в, чорнозем, гній,
дрова, жом, земля. Доставка. (099)
3374034; (096) 9943100
 Свердловини на воду. Обслуговування. Приямки, насоси, вода "під ключ".
Якість гарантую. (095) 5755705
 Свердловини на воду, вода "під
ключ". Швидко та якісно. (096)
3918453

 ПРОДАМ. МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЮ,
ПРОФНАСТИЛ, "RUUKKI FINNERA",
"SYPER KATEPAL", ПОВНА КОМПЛЕКТАЦІЯ ДАХУ. ЗАМІРИ ТА ДОСТАВКА.
(096) 9035429; (099) 6274707
 Продам. Відсів, щебінь, пісок, цеглу
червону, білу; дрова, торфобрикет,
торфокрихту, чорнозем, жом, землю
на вимощування. Вивіз будівельного
сміття. (099) 7282934

Продам. Цеглу білу та червону,
щебінь, відсів, пісок, чорнозем,
гній, земля на вимостку, торфокрихту, дрова, торфобрикет; вивіз
будівельного сміття. Доставка
по місту безкоштовно. (050)
5694813; (096) 5045231
 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

Робота
Потрібні робітники на збір
помідорів, огірків, грибів, парники, теплиці, м'ясний, рибний
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
 Робота в офісі декілька напрямків
діяльності, можлива часткова зайнятість та отримання офіційного доходу.
(067) 3601314; (050) 9200495

 РОБОТА ЗА КОРДОНОМ. РОБОЧІ
ЗАПРОШЕННЯ НІМЕЧЧИНА: ДОГЛЯДАЛЬНИЦІ, БУДІВЕЛЬНИКИ;
ПОЛЬЩА: ЗВАРЮВАЛЬНИКИ,
ВОДІЇ-ДАЛЕКОБІЙНИКИ, БУДІВЕЛЬНИКИ, ОПІКУНКИ, С/Г РОБОТИ. ЛІЦ.
АВ 585191, 10.07.12Р., МСПУ. ((0332)
723738 (ЛУЦЬК); (099) 3469381,
ЛУЦЬК, ВУЛ.КАФЕДРАЛЬНА, 25
 Приватне підприємство візьме
на роботу програміста зі знанням
бухгалтерії 1С7, 1С8, на взаємовигідних
умовах. Співбесіда. (050) 3398924;
(095) 4892145

Потрібні на роботу електро-, газозварювальники, 3-5-го розряду,
м.Луцьк. (066) 0289175
Потрібен машиніст автокрану,
м.Луцьк. (066) 0289175
Потрібен двірник для чищення
снігу. (095) 3331030

 Продам. Шини до ЗІЛ-131, Урал,
Кіровець К-701 (095) 5233549; (093)
6387592

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

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

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

 КУПЛЮ. ВАЗ-2104, -2105, -2106,
-2107, -2109 АБО ЗАЗ "ТАВРІЯ",
МОЖЛИВО ПІСЛЯ ДТП АБО НЕ
НА ХОДУ. (095) 0132359; (098)
1239685

 Продам. Джон Дір-430 комбайн
зернозбиральний, свіжопригнаний з
Німеччини, жатка 2.7м. (063) 2031784

 Діючий магазин у центрі Луцька, заг.
пл. 59 кв.м, торгівельна пл.49 кв.м, лічильники на теплопостачання та воду,
ціна за домовленістю. (050) 5802198
 Продам. Або здам в оренду діючий
магазин продуктовий, 35кв.м, ремонт,
виведено із житлового фонду, є вся документація, Луцьк, просп.Перемоги, 21.
(095) 5233549; (093) 6387592

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

 В САЛОНІ КРАСИ ЗДАЄТЬСЯ В
ОРЕНДУ КАБІНЕТ ТА КРІСЛО ПЕРУКАРЯ. (095) 4758570, ОЛЕНА

Послуги

200-650

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

 Здам кімнату для хлопців у власному
будинку зі зручностями, Луцьк, р-н
Київського майдану. (050) 8689248;
(098) 5152496

Здам. В оренду склади 65, 50 кв.м
та офісні приміщення у м.Луцьку
по вул.Потебні. Є автостоянка,
охорона та комунікації, зроблений ремонт. (050) 3397002

Прийом оголошень за телефоном (0332)

 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

Здам

Липини, будинок новобудову, 135
кв.м, вмебльований, земельна
ділянка 0.12га, завершений, всі
комунікації, гараж, підвал, огорожа, бруківка, сигналізація, камін,
кондиціонер. (050) 2111457
 Продам. Боратин, будинок, новий
завершений, утеплений, 4-кімнатний,
140 кв.м, металопластикові вікна,
металочерепиця, електроопалення,
камін-грубка, земельна ділянка 0.084га,
огорожа, асфальтований доїзд, без
посередників, 2км від Луцька. (050)
3785562

Магазин

Робочі дні понеділок-п'ятниця, 8.0016.00. Вихідні субота-неділя. (0332)
290078; (050) 3780078; (098) 0800078
Французькі натяжні СТЕЛІ від
економних до розкішних, ексклюзивна комбінація кольорів,
якісний фотодрук, встановлення
будь-яких світильників, стельових
карнизів та поклейка плінтусів. Стелями можна пишатися!
(0332) 269182; (066) 5922882;
(097) 6808868
 Продам. Пісок, дрова рубані, щебінь,
відсів, бій будівельних відходів, з
доставкою. (050) 3381564; (098)
7585943
 Лицювання плиткою. Якість, гарантія,
великий досвід роботи за кордоном.
(050) 9153347
 Виконуємо всі види ремонтно-будівельних робіт: дахи, кладка, стяжка,
штукатурка та ін. (095) 0684826,
Сергій; (093) 8039681

Ремонтні роботи: шпаклівка,
штукатурка, гіпсокартон, плитка,
ламінат, шпалери та ін. Досвід
роботи, різний об'єм і складність
робіт; ремонт "під ключ". (095)
7293777, Олександр
 ЦИКЛЮВАННЯ, ШПАКЛЮВАННЯ, ЛАКУВАННЯ ПАРКЕТУ ТА
ФАРБОВАНИХ ДОШОК НОВИМИ
БАРАБАННИМИ ТА ДИСКОВИМИ
МАШИНАМИ. (0332) 293990; (099)
6427274
 Виконуємо всі види ремонтно-будівельних робіт: гіпсокартон, вагонка,
плитка, послуги сантехніка, електрика
та ін. (095) 8767301
 Ремонтно-будівельні роботи: плитка,
гіпсокартон, ламінат, електрика,
сантехніка та ін. (097) 9371123; (066)
9013270
 Послуги електрика у квартирах,
будинках, на дачах: заміна старої ел/
проводки, заміна та встановлення
світильників, вимикачів, розеток та ін.
роботи. (050) 2454323; (096) 4869454
 Заміна труб, лічильників, унітазів,
умивальників, радіаторів, монтаж
опалення, котлів, колонок, бойлерів,
каналізація, тепла підлога, водопровід,
якість вища за ціну. Ліц.АА №068300
24.04.04р., ВОДА. (0332) 231510; (050)
9071397

Інформаційне повідомлення ПАТ ДАК “НМАЦ” – філії “Волинський аукціонний центр”
Приватизовано шляхом продажу на аукціоні
Назва об’єкту:
1. приміщення (літера А-1), заг.пл. 74,2 кв.м.
Приватизовано фізичною особою за ціною 15582,00 грн., у т.ч. ПДВ – 2597,00 грн
Адреса об’єкту приватизації: Місцезнаходження – вул.Перемоги, 45, с. Велицьк, Ковельського району, Волинської області
2. склад (літер В-1), заг.пл. 834,0 кв.м. Приватизовано фізичною особою за ціною 698446,00
грн., у т.ч. ПДВ – 116407,67 грн.
3. склад (Ж-1), заг.пл. 84,2 кв.м. Приватизовано фізичною особою за ціною 72548,00 грн., у
т.ч. ПДВ – 12091,33грн
4. склад для зберігання медичних газів (Д), заг.пл. 38,6 кв.м. Приватизовано фізичною особою за ціною 36700,00 грн., у т.ч. ПДВ – 6116,67 грн
Адреса об’єктів приватизації: Місцезнаходження – вул.Львівська, 89 а, м. Луцьк.
Балансоутримувач: ДВТП „Волиньфармпостач”, код за ЄДРПОУ 01975330.

 ТЕРМIНОВО ПОТРIБЕН ДЛЯ РОБОТИ В ОФІСІ: КОНТЕНТ МЕНЕДЖЕР.
ВИМОГИ: ВМІННЯ ПРАЦЮВАТИ
В ІНТЕРНЕТІ, ШВИДКИЙ ПОШУК І
АНАЛІЗ НЕОБХІДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ;
ЗНАННЯ ПК ТА ОФІСНИХ ПРОГРАМ
НА ВИСОКОМУ РІВНІ; УМІННЯ
ПРАЦЮВАТИ З ТЕКСТАМИ, ЛОГІЧНЕ
МИСЛЕННЯ; ВІДМІННА ПИСЬМОВА ГРАМОТНІСТЬ ОБОВ'ЯЗКОВО
(РОСІЙСЬКА МОВА, АНГЛІЙСЬКАБАЗОВИЙ РІВЕНЬ); АКУРАТНІСТЬ І
УВАЖНІСТЬ В РОБОТІ; ВМІННЯ ПРАЦЮВАТИ НА РЕЗУЛЬТАТ (ЗДАТНІСТЬ
І БАЖАННЯ ДОСЯГАТИ ПОСТАВЛЕНИХ ЦІЛЕЙ); ІНІЦІАТИВНІСТЬ,
СТАРАННІСТЬ. СПІВБЕСІДА. ((099)
1708179, М.ЛУЦЬК, ВУЛ.СЛОВАЦЬКОГО, 7, ОФІС 309, 310 (ПРИ СОБІ
МАТИ РЕЗЮМЕ З ФОТО)
 На постійну роботу в бар потрібні:
офіціант, помічник кухаря, посудомийниця, музикант. (098) 5814664; (066)
4202046
 Запрошуються на роботу майстри по
ремонту та пошиву одягу, бажано з досвідом роботи. (066) 6623230; (050)
4380338; (093) 1095954

Фермер
 Продам. Цуценят породи ягдтер'єр.
(097) 3716339, Володимир
 Продам. Буряк кормовий. (095)
0909967
 Продам. Цуценят німецької вівчарки,
чорно-рудого окрасу. (050) 8319959;
(067) 3857688

 М'ясокомбінати (різні спеціальності,
з/п висока), овочебази, обрізання
дерев, парники, ферми, с/г роботи,
працівники для валки лісу, зварювальники, електрики та слюсарі, наявність
закордонного паспорту, візова підтримка. (050) 7325315; (096) 8708768

 Продам. Цуценят німецької вівчарки,
з хорошим родоводом, є документи,
чепрачний окрас, вік 1 місяць. (095)
4092868; (063) 1021802

 Потрібен продавець-консультант.
(050) 7714768

 Куплю КАРТОПЛЮ.  (050) 9816534;
(099) 6429596; (068) 8754544

Виконуємо всі види ремонтнооздоблювалих робіт: монтаж
різних конструкцій з гіпсокартону, арки, штукатурка, стяжка,
шпаклівка, вкладання плитки,
паркетної дошки, клеїмо шпалери, послуги електрика. (050)
6478945
 В кафетерій потрібні офіціанти, кухарі, бармени, прибиральниця. (099)
6373869; (099) 7910735
 Потрібні: аніматор в дитячу кімнату
(кафе), адміністратори залу, офіціанти,
кухарі, бармени, помічники барменів,
піцмайстри, суші-майстри, кухарікондитери, прибиральниці-посудомийниці; водій з власним а/м. (099)
7522226; (099) 5055556; (095) 6551001;
(066) 1244446

 ТЕРМIНОВО ПОТРIБЕН ДЛЯ РОБОТИ В ОФІСІ: ОПЕРАТОР ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ,
ВИМОГИ: ПРАВИЛЬНА ТА ЧІТКА ВИМОВА; ВІЛЬНЕ ВОЛОДІННЯ РОСІЙСЬКОЮ ТА БАЖАНО АНГЛІЙСЬКОЮ
МОВАМИ; ВПЕВНЕНИЙ КОРИСТУВАЧ ПК; БАЖАННЯ ПРАЦЮВАТИ НА
РЕЗУЛЬТАТ; ЕМОЦІЙНА СТІЙКІСТЬ;
КОМУНІКАБЕЛЬНІСТЬ; ДОСВІД
РОБОТИ ВІТАЄТЬСЯ. СПІВБЕСІДА З
РЕЗЮМЕ. ((099) 1708179, М.ЛУЦЬК,
ВУЛ.СЛОВАЦЬКОГО, 7, ОФІС 309,
310 (ПРИ СОБІ МАТИ РЕЗЮМЕ З
ФОТО)
 Надомна робота 2500грн/місяць. Подробиці поштою. Вкласти два конверти
на адресу: а/с 2075, МП "Новація"
Маріуполь, 87502. (097) 2483324

 ТЕРМIНОВО ПОТРIБЕН ДЛЯ
РОБОТИ В ОФІСІ: WEB-ДИЗАЙНЕР,
ВИМОГИ: ВОЛОДІННЯ ADOBE
PHOTOSHOP (РАСТР), COREL,
ADOBE ILLUSTRATOR (ВЕКТОР),
INDESIGN, АБО АНАЛОГІЧНИМИ
ГРАФІЧНИМИ ПАКЕТАМИ; ЗНАННЯ
НTML, CSS, РОЗУМІННЯ ТЕНДЕНЦІЙ ІНТЕРНЕТ РИНКУ, СУЧАСНИХ
ВЕБ-ТЕХНОЛОГІЙ. СПІВБЕСІДА З
РЕЗЮМЕ. ((099) 1708179, М.ЛУЦЬК,
ВУЛ.СЛОВАЦЬКОГО, 7, ОФІС 309,
310 (ПРИ СОБІ МАТИ РЕЗЮМЕ З
ФОТО)

 Продам. Мед з власної пасіки, 20гр/
кг, 3л/100грн. (050) 8500003

 КУПЛЮ. Картоплю сортову, буряк
столовий. (050) 9775945; (093)
1561181
 Куплю картоплю.  (095) 1230089;
(098) 0404542

Різне
 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
 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
 Куплю. Макулатуру, плівку, пластмасу. Дорого. (095) 7719337

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

 ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ У САЛОН КРАСИ МАЙСТРА МАНІКЮРУ
ТА ПЕДИКЮРУ (НА ВИГІДНИХ УМОВАХ) І ПЕРУКАРЯ. (050) 9208000
 Потрібні працівники в офіс, перспектива кар'єрного росту, можливість
офіційного отримання доходу та додаткового заробітку. (067) 4567230;
(099) 7539585
 Потрібні на роботу швачки на виробництво взуття, бажано з досвідом
роботи, висока заробітна плата
(095) 2067476; (098) 0114831, Андрій
Васильович

Можливий самовивіз. АЕ№271264
28.10.2013р. МЕРТУ. ((095) 5106889
Купуємо дорого брухт чорних металів. Можливий самовивіз та демонтаж. Будь-яка форма оплати.
Ліц. АВ №611361 від 17.10.2012р.
МЕРТУ. ((068) 6877712; (066)
2551771, Луцьк, вул.Ранкова, 1,
(р-н цукрового заводу)

Вартість приватного оголошення 10 грн, вартість оголошення про подію 1 грн — 1 кв см

