
Нерухомість

Продам

Терміново продається будинок 

в с. Борохів Ківерцівського р-ну 

(8 км від Луцька), 5 кімнат є всі 

господарські будівлі та сад, 0,30 га 

землі. (067)3322285, (050)9030414, 

(093)4455950

  Трикімн.кв., Рокині, дворівневу, котедж-
ного типу, автономне опалення, сверд-
ловина, ремонт, є можливість та проект 
на добудову 2-х кімнат, поряд земельна 
ділянка 0.07га, розвинена інфраструкту-
ра. (067) 3019569; (066) 9307073

 ПРОДАМ. ОДНОКІМН.КВ., ПРОСП.

ВОЛІ, 31 КВ.М, ПОБЛИЗУ ОБЛАДМІНІ-

СТРАЦІЇ, 2/4-ПОВ. ЦЕГЛ. БУД., ПІДВАЛ, 

ІНТЕРНЕТ, КАБЕЛЬНЕ TV, ТЕЛЕФОН, 

КОД НА ПІД’ЇЗДІ. (097) 5529555

  Однокімн.кв., новобудова, вул.Травне-
ва, поблизу Миколаївської церкви, заг.
пл. 39 кв.м,

  2/9-пов., зручне транспортне сполучен-
ня, автономне опалення, лічильники: 
вода, газ; засклена лоджія, будинок це-
гляний, утеплений, високі стелі, металеві 
вхідні двері, стяжка, штукатурка, здача 
липень 2015р. Забудовник «Житлобуд-2». 
(050) 6415645

Продам недобудований будинок та 

надвірні споруди (коробки) в центрі 

м. Луцьк район вул.Коперника, 0,15 

га землі. (067)3322285, (050)9030414, 

(093)4455950

  Продам. Ківерці, будинок 65 кв.м, 3 кім-
нати, душ, туалет, газове і пічне опалення, 
центральна каналізація, вода, поряд 
школа №4, дитсадок, церква, ринок. 
(067) 7176145, Оксана; (095) 0274245, 
Олександр

  Трикімн.кв., район просп.Соборності, 
1-й поверх, дев’ятиповерхового цегляно-
го буд., капремонт, автономне опалення, 
можливість добудови. (050) 1354515, 
Володимир

  Луцьк, район цукрового заводу, 
будинок 4 кімнати, 100 кв.м, земельна 
ділянка 0.12га, є хлів, гараж, тимчасівка, 
газ, криниця. (050) 5703171

  Продам. Забороль, земельну ділянку 
під забудову 0.11га, біля ставка, є світло, 
газ та приватизовану земельну ділянку 
0.13га, с/г призначення. (095) 3467898; 
(097) 5004056

  Продам. Чаруків, Луцького району, бу-
динок 80кв.м, центр села, гарне місце, всі 
зручності, земельна ділянка 0.15га, садок, 
паркан, 460000грн. (050) 6155178; (066) 
2827076

  Вітоніж, Рожищенського р-н, будинок, 
всі господарські споруди, земельна ді-
лянка 0.50га. (050) 6447495, Тетяна

Здам

  Здам. Кімнату для дівчини або молодої 
сім’Ї, без господарів, р-н цукрового за-
воду. (095) 3859983

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

  Здам. Двокімн.кв. з меблями, євро-
ремонт, лічильники на все, 3-й поверх, 
будинок з ліфтом, вул. Бенделіані, р-н 
ЛПЗ. (068) 3375422

  Здаю квартири подобово, є мангал, 
бесідка, автостоянка, звітні документи, 
р-н Теремно. (050) 2350880

  Візьму на квартиру трьох хлопців, 
2 кімнати у приватному будинку, вул.
Мазепи, 25, усі зручності, окремий 
холодильник, зручний доїзд маршруткою 
№18. (0332) 253735, Марія Василівна

Послуги

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; (068) 0747490

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

  ВІДПОЧИНОК НА БЕРЕЗІ ЧОРНОГО 

МОРЯ, СМТ.ЗАТОКА, БАЗА ВІДПОЧИН-

КУ ЗІ ЗРУЧНОСТЯМИ. ПЕРЕВЕЗЕННЯ 

КОМФОРТАБЕЛЬНИМИ АВТОБУСАМИ, 

ДОЇЗД У ДВІ СТОРОНИ. ВАРТІСТЬ 

ПУТІВКИ 2460ГРН. ЛІЦ. АГ№587009, 

ВІД 22.06.2011Р. (0332) 724762; (099) 

4811051; (096) 1556401

  Вантажні перевезення по місту, області, 
Україні: фури, рефи, ізотерми, евакуатор, 
зерновози, кран-маніпулятор. Домашні, 
дачні, складські, офісні переїзди. (050) 
6430345; (096) 3469651

Супутникове телебачення. Продаж, 
гарантія, сервісне обслуговування. 
КОНДИЦІОНЕРИ - продаж, монтаж. 
(0332) 285556; (066) 1980828

Пасажирські перевезення Луцьк-

Москва-Санкт-Петербург. Ліц.АВ 

№352820 від 28.09.2012р.МТЗУ. 

(096) 7359762; +79671495962

Виготовляємо: дачні будинки, каркасні 
бані, кіоски, павільйони, контейнери, 
битовки, буд. вагончики, гаражі, блок-
пости та ін. металоконструкції. Якісно, 

надійно, вчасно!!! (095) 7699473; (098) 
9071417

Автомото

  ВСТАНОВЛЕННЯ ГАЗО-БАЛОНО-

ВОГО ОБЛАДНАННЯ 4-2 ПОКОЛІННЯ 

НА ВСІ ВИДИ АВТО. (063) 9281611, 

АНАТОЛІЙ

  Куплю. Автомобіль ВАЗ в будь-якому 
стані, за помірну ціну. (067) 7011703; 
(095) 7435783

  Продам. Мерседес-310 1993р., мікроав-
тобус вантажопасажирський, терміново, 
недорого. (097) 4025955

  Продам. Мерседес-609 1993р., мікроав-
тобус вантажопасажирський, терміново, 
недорого. (095) 8848009

  Продам. Комбайн картоплезбиральний 
«Хасія», ціна договірна, можливий торг. 
(050) 3785709; (068) 3375492

  Продам. Мазда RX8 2006р., свіжоприг-
нану, є все, шкіра, тюнінг, кондиціонер, 
у хорошому стані, ціна за домовленстю. 
(093) 7739680

  Продам. ЗІЛ «бичок», довга база, буда-
ізотерм, спойлер, два спальники.  (096) 
7411613

  Продам. Комбайн бурякозбиральний 
«Kleine-5002», «автоматік», у хорошому 
стані. (096) 7411613

  Продам. Трактор Т-25 1989р., до Т-25, 
Т-40 двигуни, трансмісія після капремон-
ту та запчастини б/в; запчастини до Т-16, 
б/в. (066) 0278892; (096) 2928247

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

Трактори Т-25, комбайни, сівалки, 

прес-підбирачі, саджалки, культива-

тори та ін. техніку, нову та б/в з Поль-

щі. (067) 1253737 ; (099) 0834091

Будівництво

 ПРОДАМ. ПІНОБЛОКИ 20Х30Х60, 

12Х30Х60 ТА ШЛАКОБЛОКИ. МОЖЛИ-

ВА ДОСТАВКА. (067) 7282946; (099) 

4451353

БЛОКИ БУДІВЕЛЬНІ (стінові, для ого-

рожі, перестінні, «рваний камінь»), 

блок цокольний, цеглу «рваний 

камінь», бруківку, залізобетонні 

огорожі, бетонні каналізаційні люки, 

плитка для сходів, та інші бетонні 

вироби. КРЕДИТ. Постійно куплю 

піддони, 80х120см. (0332) 290078 

(Луцьк); (050) 3780078; (098) 0800078

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

Бутовий камінь, пісок, щебінь, відсів, 

цеглу червону, білу, чорнозем, зем-

лю на вимощування, цемент, гній; 

дрова, торфобрикет, торфокрихту, 

можна в мішках. Вивіз будівель-

ного сміття. (066) 8465604; (068) 

7999678

  Продам. Пісок, щебінь, цеглу, бій цегли, 
бутовий камінь, відсів, глину, цемент, 
чорнозем, торфокрихту, торфобрикет, 
дрова, гній, землю на вимостку. Доставка 
в мішках. Вивіз будівельного сміття. 
(050) 6097986; (098) 9125884

Бруківка вібропресована, сертифіко-

вана - виготовлення та багаторічний 

досвід професійного вкладання з 

вібротрамбовкою та «бобкатом». 

Низькі ціни, доставка. Цемент, 

щебінь, відсів. (099) 4937752; (093) 

7165575

Свердловини, міні-башти, глибинні 

помпи «під ключ». Бочки пласт-

масові 220л; «куби» 1000л. Плівка 

теплична 4-сезонна польського 

виробництва, шир.6, 8, 12м. (050) 

6709075; (097) 4824071

  Свердловини на воду, насоси, обслуго-
вування. (067) 3326421; (050) 2742458

  Продам. Камінь бутовий, цеглу, піно-

блоки, газоблоки, блоки з цементу, клей, 
цемент, щебінь різних фракцій, відсів, 
пісок, торф, чорнозем, землю на вимощу-
вання. (096) 4296975; (050) 5299520

Цегла червона та біла, пісок, щебінь, 

відсів, керамзит, торфобрикет, дро-

ва, торфокрихта, чорнозем, грунт на 

вимостку. Вивіз будівельного сміття. 

(095) 5355663; (097) 7516430

  Продам.  Щебінь різних фракцій, відсів, 
пісок, камінь бутовий, цеглу, піноблоки, 
газоблоки, блоки з цементу, клей, цемент,  
торф, чорнозем, землю на вимощування. 
(050) 5299520; (096) 4296975 

 ПРОДАМ. ДРОВА ТВЕРДОЇ ПОРОДИ, 

ТОРФОБРИКЕТ, ТОРФОКРИХТУ, 

ЧОРНОЗЕМ, ЗЕМЛЮ НА ВИМОСТКУ, 

ГНІЙ, ПІСОК, ЩЕБІНЬ. (095) 5355663; 

(097) 7516430

 ПРОДАМ. ВІДСІВ, ЩЕБІНЬ РІЗНИХ 

ФРАКЦІЙ, ПІСОК ДРІБНИЙ ТА КРУП-

НИЙ, ЦЕГЛА БІЛА ТА ЧЕРВОНА, ГЛИНА, 

КЕРАМЗИТ, ЧОРНОЗЕМ, ТОРФОКРИХ-

ТУ, ДРОВА, ВУГІЛЛЯ, ВІД 1Т ДО 35Т. 

ВИВІЗ СМІТТЯ. ((050) 1566665; (067) 

3618487

(0332) 262484; (095) 1489393; (067) 
1489393

 ПРОДАМ. ВАГОНКУ (СОСНА, СМЕРЕ-

КА, ЛИПА, ВІЛЬХА, ДУБ), БЛОК-ХАУС, 

ФАЛЬШ-БРУС, ДОШКУ ДЛЯ ПІДЛОГИ, 

ПЛІНТУС, ОБНАЛІЧКА, МОНТАЖНА 

РЕЙКА, КУТНИКИ. ЗАВЖДИ В НАЯВ-

НОСТІ. (095) 7699473; (098) 9071417

 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. Дерев’яні шпали на хату, комп-
лект дубових підвалин, лагів; стовпчики 
дубові, букові, довж.2, 3, 4м, круглі, напів-
круглі, квадратні на дерев’яну огорожу. 
(0332) 757593; (067) 3329246  

  Продам. Брус дубовий, 14х14, 12х12, 
10х10, довж. 2, 3 та 4м; шпали залізобе-
тонні під фундаменти (огорожі); металеві 
та азбестоцементні труби, сітка рабиця. 
(0332) 757593; (067) 3329246

 ПРОДАМ. МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЮ, 

МЕТАЛОПРОФІЛЬ, ВІД ВИРОБНИКА, 

ПОВНА КОМПЛЕКТАЦІЯ ДАХУ, НИЗЬКІ 

ЦІНИ. ЗАМІРИ, КОШТОРИС, ДОСТАВКА 

БЕЗКОШТОВНА. (050) 7015157; (068) 

0274679

 ЦІЛОДОБОВИЙ САНТЕХНІК, ЗВАРЮ-

ВАЛЬНИК. НАШІ ЗАВДАННЯ ПРОСТІ 

Й ЗРОЗУМІЛІ - БУДЬ-ЯКІ РОБОТИ ПО-

ВИННІ БУТИ ВИКОНАНІ ЗА МІНІМАЛЬ-

НИЙ ЧАС І ЦІНУ! (066) 8891420; 

(0332) 290901

Бригада кваліфікованих майстрів 

виконає всі види ремонтно-буді-

вельних робіт. Швидко та якісно. 

Доступні ціни. (066) 5229101; (068) 

6362725

  Євроруберойд - дах: ремонтуємо старі, 
перекриваємо нові, перекриття мета-
левих гаражів, складів, квартир, балконів, 
лоджій, магазинів, контейнерів. Гідро-
ізоляція приміщень. Гарантія, доставка. 
(099) 5633807; (063) 6151301

  Свердловини на воду, вода «під ключ». 
Швидко та якісно. (096) 3918453

  Свердловини на воду. Обслуговування. 
Приямки, насоси, вода «під ключ». Якість 
гарантую. (095) 5755705

Робота

  В КОВБАСНИЙ ЦЕХ ПОТРІБНІ: 

В’ЯЗАЛЬНИЦІ КОВБАСНИХ ВИРОБІВ, 

ОПЕРАТОР ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ 

КОВБАСНИХ ВИРОБІВ, ПРИБИРАЛЬ-

НИЦІ, ОБВАЛЮВАЛЬНИКИ М’ЯСА, 

ЖИЛУВАЛЬНИЦІ М’ЯСА, ВОДІЇ, ВАН-

ТАЖНИКИ, ПРАЦІВНИКИ НА ВАКУУМІ. 

(0332) 719069

  Візьму на роботу тюкувальника-ван-
тажника, водія-заготівельника, з/п 3000-
5000грн, м.Луцьк. (050) 5303027

  Робота: збір огірків, малини, яблук, с/г 
роботи, м’ясокомбінати (різні спеціаль-
ності, з/п висока), водії кат.С. Е, будівель-
ники різних спеціальностей терміново, 
з/п висока, наявність закордонного 
паспорту, візова підтримка.  (050) 
7325315; (096) 8708768

  Потрібні на роботу майстри по 
ремонту квартир. (099) 6155210; (097) 
8284737

Робота. (050) 9777604

  Потрібні: аніматор в дитячу кімнату 
(кафе), адміністратори залу, офіціанти, 
кухарі, бармени, помічники барменів. 
піцмайстри, суші-майстри, кухарі-кон-
дитери, прибиральниці-посудомийниці; 
водій з власним авто. (099) 7522226; 
(099) 5055556; (095) 6551001

  Робота в офісі, на постійній основі, 
перспектива кар’єрного росту, можливий 
основний та додатковий дохід. (050) 
5549419

  Візьму на роботу дизайнера та праців-
ника для виготовлення корпусних меблів. 
(050) 2071082

Потрібен продавець у продуктовий 

магазин, робота по тижнях, м.Луцьк, 

2500грн/місяць. (050) 6635653

  Потрібен на роботу кухар, помічник 
кухаря. (0332) 266245; 767497

  В перукарню «Де-жавю» потрібен 
майстер жіночого залу та спеціаліст з ма-
нікюру, графік день через день.  (050) 
4384845

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

На постійну роботу в бар потрібні: 

офіціант, кухар, помічник кухаря, 

посудомийниця, музикант. (066) 

4202097; (098) 5814664; (066) 

4202046

  ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ У САЛОН 

КРАСИ МАЙСТРА-ПЕРУКАРЯ. (050) 

9208000

  В кафе з графіком роботи з 9.00 до 
03.00 потрібні на роботу офіціанти, 
кухарі, мийники посуду, прибиральниці. 
(0332) 724841; (050) 1002751

  ВІЗЬМЕМО НА РОБОТУ КУХАРЯ ТА 

ПОСУДОМИЙНИКА. (095) 5491540

  РОБОТА ЗА КОРДОНОМ. РОБОЧІ 

ЗАПРОШЕННЯ НІМЕЧЧИНА: ДОГЛЯ-

ДАЛЬНИЦІ, БУДІВЕЛЬНИКИ; ПОЛЬЩА: 

ЗВАРЮВАЛЬНИКИ, ВОДІЇ-ДАЛЕКО-

БІЙНИКИ, БУДІВЕЛЬНИКИ, ОПІКУНКИ, 

С/Г РОБОТИ ТА ІН. ЛІЦ.АВ 585191, 

10.07.12Р., МСПУ. (0332) 723738 

(ЛУЦЬК); (099) 6142874; (097) 4453925, 

ЛУЦЬК, ВУЛ.КАФЕДРАЛЬНА, 25

Фермер

  Продам. Цуценят італійської породи 
кане корсо, сторожові, активні, проведе-
но щеплення, є документи, чіпи. (050) 
4384257; (099) 3682088

  Продам. Корову, м’ясо-молочної по-
роди, чорно-рябої масті, тільну другим 
телям. (066) 6114208

  Продам. Зерно пшениці, ячменю, вівса, 
кукурудзи, дерть, висівки, макуху. Мож-
лива доставка. (067) 3320831

  КУПЛЮ. ЯГОДИ ГОРОБИНИ, БУЗИНИ 

ТА ГОРІХИ ВОЛОСЬКІ, ЧИЩЕНІ, НЕ ЧИ-

ЩЕНІ. (050) 5198388, ОЛЕКСАНДР

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

Різне

  Продам. Побутову техніку, ел/інстру-
мент, м’які меблі з Німеччини, б/в та 
нові: холодильники, пральні машини, 
мікрохвильові печі, дивани, болгарки, 
газові колонки та ін. (067) 3322259; 
(099) 6348649

  Продам. Дерев’яне ліжко, з двома 
шухлядами, матрац поролоновий, 
розм.192х110см, у хорошому стані. 
(0332) 716656; (066) 6685875

 ПРОДАМ. КОТЛИ НА ТВЕРДЕ 

ПАЛИВО (ТОРФОБРИКЕТ, ДРОВА, 

ЩЕПА ІН.) З ВЕНТИЛЯТОРОМ ПІДДУВУ 

(НІМЕЧЧИНА) ТА ЕЛЕКТРОННОЮ 

АВТОМАТИКОЮ (ПОЛЬЩА) 15-200КВТ 

ТА БАННІ ПЕЧІ, МОЖЛИВЕ ВИКОНАН-

НЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАМОВЛЕНЬ. 

(03379) 40218; (098) 6831146; (067) 

7011731

Ліц. АВ №611361 від 17.10.12р.; 
АЕ271098 від 19.06.13р., МЕРТУ.  (096) 

9551174; (095) 5163979, Луцьк, вул.
Індустріальна, 12-б та представництва 

по області

  Продам. Дрова, різних твердих порід. 
Можлива доставка. (050) 5441989

  Продам. Спальний гарнітур б/в, «Сон», 
виробник «Гербор», у відмінному стані. 
(050) 6447495, Тетяна

  Дорого купуємо вторсировину (макула-
тура, стрейч-плівка, плівка ВТ, пластмаса). 
(0332) 285361; (063) 5993185; (095) 
0377091  

  ВТРАЧЕНИЙ ВИТЯГ ПРО РЕЄСТРА-

ЦІЮ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА НЕРУХОМЕ 

МАЙНО (ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ ДЛЯ 

БУДІВНИЦТВА, ОБСЛУГОВУВАН-

НЯ АВТОМАЙСТЕРНІ З МИЙКОЮ 

А/М) ЗА АДР: ЛУЦЬК, ВУЛ.ЛЬВІВ-

СЬКА, БУД.152Г, №17626329, ДАТА 

05.02.2008Р., РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР 

22009873, КАДАСТРОВИЙ НОМЕР 

311330008, ВЛАСНИК ПВП «ЕДГАРД», 

ВИДАНЕ КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМ-

СТВОМ «ВОЛИНСЬКЕ ОБЛАСНЕ БТІ», 

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ.

«Держінформ’юст» оголошує про 

проведення електронних торгів з 

продажу предмету іпотеки: при-

міщення котельні (літера А-1) заг.

пл.142.9 кв.м, за адресою: Волинська 

обл., Володимир-Волинський р-н, 

м.Устилуг, вул.Володимирська, 

буд.5а, дата торгів: 25.08.2015р. о 

9:00 год, лот 88793. Дод. інформація 

https://torgi.minjust.gov.ua

Текст: 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 
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Прийом оголошень 
за телефоном 
(0332) 200-650

Вартість приватного оголошення 10 грн, 
вартість оголошення 

про подію 1 грн — 1 кв см

У вартість системи входить твердопаливний котел потужніс-

тю 15 кВт, циркуляційний насос, група безпеки котла, розши-

рювальний бак.  Гарантія на котел - 30 місяців.

ОПАЛЮВАЛЬНА
СИСТЕМА 
на твердому паливі
від 9980 грн*

* Вказана ціна за обладнання без врахування монтажних робіт та матеріалів 
для здійснення монтажу (труб, арматури, димоходу, кріплень та інших 
супутніх матеріалів). Вказана ціна є приблизною та може змінюватись.

Тел. (066) 609-15-26
www.ecoheattechnology.com
mail: info@ecoheattechnology.com
Адреса: м. Луцьк, вул. Романюка, 1

Можливість оформлення 
зеленого кредиту та відшко-

дування до 20% вартості 
котельного обладнання по 

державних програмах 
енергозбереження

Також у продажу є велика кількість додаткового обладнання 
для оптимізації та здешевлення процесів опалення

ШАНОВНІ РОБОТОДАВЦІ! 
НЕ ЗАЛИШАЙТЕ ШУКАЧІВ 

РОБОТИ БЕЗ УВАГИ!
Волинська обласна служба 
зайнятості запрошує Вас взяти участь 
у випускних іспитах навчальних груп 
з числа слухачів-безробітних:
12 серпня — «Тракторист-
машиніст сільськогосподарського 
виробництва (категорія «А1») у 
Волинському обласному учбовому 
центрі підготовки, перепідготовки 
та підвищення кваліфікації кадрів 
агропромислового комплексу 
(Учбовий пункт м. Камінь-
Каширський, вул. Шевченка, 102);
13 серпня — «Бармен» 
у Волинському технікумі 
національного університету 
харчових технологій (м. Луцьк, вул. 
Кафедральна, 6)
Ви зможете підібрати 
кваліфікованого працівника, 
провести співбесіду з претендентами 
на роботу, отримати рекомендації 
викладачів,  побачити реальних 
пошукачів праці.
Іспити розпочинаються об 11.00 
год.

Телефони для додаткової інформації: 
(0332) 72-53-01, 72-44-90

 ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ ІНФОРМУЄ

  РОБОТОДАВЦІ ШУКАЮТЬ

  ПРАТ «ЕДЕЛЬВІКА» запрошує на роботу: 
кач, заробітна плата 2500 грн, м. Луцьк, 
вул. Карбишева, 2 тел. (0332) 78-60-33;

  ПП «ВОЛИНЬТОРГ» запрошує на роботу: 
швачка, заробітна плата 1300 грн; закрій-
ник, заробітна плата 1300 грн. Луцький 
район, с. Струмівка, вул. Сільська, 56А, 
тел.(0332) 28-56-01; 

  Підприємець Тимчишин Віктор 
Іванович запрошує на роботу: столяр, 
заробітна плата 1220 грн.; складальник 
меблів, заробітна плата 1220 грн., Луцьк, 
вул. Мамсурова, 8а, тел.(0332) 26-20-93, 
26-19-76.


