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Нерухомість
Продам
 ПРОДАЄТЬСЯ НЕДОБУДОВАНИЙ ЦЕГЛЯНИЙ ПІВТОРА ПОВЕРХОВИЙ БУДИНОК ТА НАДВІРНІ
СПОРУДИ В ЦЕНТРІ М. ЛУЦЬК,
(15 СОТОК ПРИВАТИЗОВОНОЇ
ЗЕМЛІ, РАЙОН ВУЛ. КОПЕРНИКА).
(067) 3322285, (050) 9030414

мангал, бесідка, автостоянка, звітні
документи, р-н Теремно. (050)
2350880

Послуги

 26 км від Луцька, будинок цегляний, півтораповерховий, 13х11м,
усі вигоди, котли на газ та тверде
паливо, літня кухня сарай, підвал,
сад, город біля хати, асфальтований
доїзд. Можливий обмін на квартиру,
розгляну різні варіанти. (097)
2290300; (066) 6942533
 Малий Окорськ, будинок на березі озера, 35км від Луцька. (095)
4497934; (096) 5810848
 Баїв, 5км від Луцька, будинок
новобудову, ділянка 0.14га, є
світло, свердловина, каналізація,
утеплений. Продам. Ділянки 0.12га,
під забудову, с.Баїв та с.Городище-1.
(099) 0405332
 Луцьк, вул.Чернишевського, будинок цегляний, два входи, 5 кімнат,
земельна ділянка 0.03га, підвал, гараж, є три фази, бойлер, холодильник, пральна машина. Можливий
обмін на Однокімн.кв. або Двокімн.
кв. з доплатою. Власник. (099)
2330436

Супутникове Телебачення. Продаж, гарантія, сервісне обслуговування. КОНДИЦІОНЕРИ - продаж,
монтаж. (0332) 285556; (066)
1980828
 Надаю послуги по копанню,
чищенню, ремонту та заглибленню
криниць, працюю швидко, якісно,
д/р понад 255 криниць. (095)
6772326, Валерій
 Пам’ятники! Виготовлення,
встановлення, оформлення. З
мармурової крихти та натурального
каменю. Доставка безкоштовна.
(095) 1285106; (098) 5022024; (099)
2620282. Луцьк, вул.Рівненська, 54/5,
ПОГ «Меморіал-Груп»
 Ремонт побутових холодильників,
морозильних камер, імпортних,
вітчизняних, заміна компресорів,
термостатів, заправка фреоном,
виклик майстра платний. (050)
6313413

 Доросині, Рожищенського р-ну,
36км від Луцька, будинок , євроремонт, газ, вода, каналізація (всі
зручності), нова огорожа, ділянка
0.13га, центр села. Можливий обмін
на квартиру у Луцьку, ціна за домовленістю. (050) 5286339
Продам. Або здам будинок,
Луцьк, вул.Ківерцівська, 72
кв.м, 3 кімнати, кухня 16 кв.м,
усі вигоди, приватизована земельна ділянка 0.12га. (099)
4161615; (050) 3780603

Автовикуп. Куплю авто в будьякому стані після ДТП, пожежі,
проблемні, ідеальні ті що потребують ремонту. Самовивіз.
Миттєвий розрахунок. (067)
8736777

 Продам або здам в оренду будівельне, універсальне риштування
з усіма комплектуючими, для
будь-яких робіт, легке та швидке в
монтажі. Можлива доставка. (050)
7628395

 Керамзит, пісок, цемент в мішках,
дрова дубові, різані, в мішках; пиломатеріали, з доставкою, м.Луцьк.
Вивіз будівельного сміття в мішках.
(050) 5444524; (097) 6229869

 Ремонт ПК, налаштування програм, виїзд до клієнта, продаж нових
та б/в запчастин до комп’ютерів та
ноутбуків, гарантія. (093) 9858748;
(097) 6452310
 Вантажні перевезення а/м
«Мерседес-Спринтер-412». Можливі
разові поїздки по м. Луцьку, вивіз
будівельного сміття в мішках. Доставка будматеріалів під замовлення. (050) 5444524; (097) 6229869

 Продам. Контейнер на ринку «Завокзальний», сектор Б, 2.38 кв.м, недорого. Терміново. (050) 6053005

БЛОКИ БУДІВЕЛЬНІ (стінові, для
огорожі, перестінні, «рваний
камінь»), блок опалубочний, цеглу «рваний камінь», бруківку,
залізобетонні огорожі, бетонні
каналізаційні люки, плитка для
сходів, квітники, смітники, бетонні кільця, ін. бетонні вироби
і галантерея. (0332) 290078
(Луцьк); (050) 3780078; (098)
0800078

Кузня «Файна Ковка». FAYNAKOVKA.IN.UA (050) 2962314;
(097) 6139185; (093) 8356859

Здам

 Візьму на підселення хлопця-студента, Київський майдан. (050)
8689248
 Здам. Трикімн.кв., просп.Соборності, на тривалий термін. (0332)
250973; (095) 8764709
 Здаю. Квартири подобово, є

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
 Продам. УАЗ-469 по запчастинах:
КПП, мости, двигун та ін. (050)
8153084; (050) 6783303

Регіональний сервісний центр МВС у Волинській області
Оголошується конкурс на заміщення вакантних посад (державного службовця):
• завідувач сектору;
• провідний спеціаліст;
• спеціаліст I категорії.
Заяви для участі в конкурсі приймаються протягом 30 календарних днів з
дня опублікування.
До заяви додаються:
• попередження про спеціальні обмеження, встановлені законом України «Про
державну службу» та антикорупційного законодавства щодо прийняття на
державну службу та проходження державної служби;
• заповнена особова картка (форма П-2ДС) з відповідними додатками;
• дві фотокартки розміром 4 х 6 см та 9 х 12 см;
• копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого
звання, присудження наукового ступеня, засвідчені нотаріально чи в іншому
встановленому законодавством порядку;
• декларацію про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового
характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України «Про
засади запобігання і протидії корупції»;
• копію документа, який посвідчує особу (копія першої та другої сторінок
паспорта громадянина України, засвідчена кадровою службою;
• медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою МОЗ;
• копію військового квитки (особам чоловічої статі).
• Кандидати на посаду складатимуть іспит на знання Конституції України, закону
України “ Про державну службу ”, Антикорупційного законодавства, а також
законодавства з урахуванням функціональної специфіки підрозділу.
Вимоги до кандидатів:
• повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньокваліфікаційним рівнем магістра,спеціаліста;
• стаж роботи у відповідній сфері діяльності не менше 3 років,для категорії
керівних посад-не менше 5 років.
За довідками звертатись в сектор кадрового забезпечення Регіонального
сервісного центру МВС у Волинській області (м. Луцьк, вул. Гордіюк 14б), або за
телефоном 722337.

 Ремонтно-покрівельні роботи, повний обсяг робіт. (050) 7732853
(096) 7458757
Продам. Щебінь різних фракцій,
відсів, пісок, торф, чорнозем,
землю на вимощування, блоки з
цементу, камінь бутовий, цеглу, піноблоки, газоблоки, клей, цемент.
(096) 4296975; (050) 5299520
 ПРОДАМ. ПІНОБЛОКИ
20Х30Х60, 12Х30Х60 ТА ШЛАКОБЛОКИ. МОЖЛИВА ДОСТАВКА.
(067) 7282946; (099) 4451353

 Продам. Металочерепицю,
металопрофіль «Arcelor», повна
комплектація даху. Сайдинг. (050)
7015157; (068) 0274679

 ПРОДАМ. ВАГОНКУ (СОСНА,
СМЕРЕКА, ЛИПА, ВІЛЬХА, ДУБ),
БЛОК-ХАУС, ФАЛЬШ-БРУС, ДОШКУ ДЛЯ ПІДЛОГИ, ПЛІНТУС,
ОБНАЛІЧКА, МОНТАЖНА РЕЙКА,
КУТНИКИ. ЗАВЖДИ В НАЯВНОСТІ. (095) 7699473; (098) 9071417
 Продам. Пісок, щебінь, газоблоки,
піноблоки, відсівблоки, цеглу, бій
цегли, бутовий камінь, відсів, глину,
цемент, чорнозем, торфокрихту,
торфобрикет, дрова, гній, землю на
вимостку. Доставка в мішках, послуги вантажників, послуги самоскидами 7т. Вивіз будівельного сміття.
(050) 6097986; (098) 9125884
 Продам. Блоки з цементу, камінь
бутовий, цеглу, піноблоки, газо-

БЕТОННО-МОНОЛІТНИХ СХОДІВ.
ДОСВІД РОБОТИ, ЗРАЗКИ РОБІТ.
БУДІВЕЛЬНЕ РИШТУВАННЯ ЗДАЮ
В ОРЕНДУ І ПРОДАЮ, МОЖЛИВА
ДОСТАВКА. (050) 7628395
 Виконуємо різні види ремонтно-будівельних робіт: стяжка,
штукатурка, шпаклівка, електрика,
сантехніка, утеплення фасадів та ін.
(050) 1681823; (098) 1082643

Будівництво

(095) 1489393; (067) 1489393

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

блоки, клей, цемент, щебінь різних
фракцій, відсів, пісок, торф, чорнозем, землю на вимощування. (096)
4296975; (050) 5299520

 ПРОДАМ. ЗЕРНОЗБИРАЛЬНИЙ
КОМБАЙН «ВОЛЬВО-830», КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ КОМБАЙНИ,
ПРЕСИ РІЗНИХ МАРОК, СІВАЛКИ,
КОПАЧКИ, САДЖАЛКИ, ПЛУГИ,
ТРАКТОР Т-25 ТА ІН. ТЕХНІКУ.
(067) 1253737; (099) 0834091

 Продам. Гараж металевий,
2.6х5.5м, висота 2.05м. (050)
6756704

 Візьму на квартиру дівчину на
підселення, у приватний будинок,
всі зручності, р-н Теремно, 700грн/
місяць. (066) 6164716

200-650

 Продам. Трактори: МТЗ-80, велика
кабіна 1988р., ЮМЗ-6 1991р., велика
кабіна та мала кабіна. Продам. ЗІЛ130, дизель Д-240 «коротиш 4502»;
двигун Д-240, бочка одновісна,
3.5 куб., запчастини до МТЗ, ЮМЗ.
(098) 5169673; (099) 7359139

 ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ: АВТОМОБІЛЕМ «ВОЛЬВО» (ФУРА),
БОРТОВА, ДОВЖ. ПРИЧЕПА 14М;
САМОСКИДАМИ 1-35Т, ФУРИ,
ЗІЛИ. (095) 5355663; (097)
7516430

 Масив Вишенька, дачу 0.12га,
є цегляний будинок 5х5м, світло,
свердловина, насос, поруч ліс, 1км
від зупинки електрички. (095)
1273929
 Боратин, земельну ділянку 0.17га,
під забудову, за новим стадіоном,
поруч комунікації, школа, садок,
амбулаторія. Можливий обмін на
автомобіль. (068) 7259844; (099)
6253845

Прийом оголошень за телефоном (0332)

 Фарбування та полірування авто,
ремонт підвісок, двигунів, рихтувально-зварювальні роботи, ремонт
після ДТП; ремонт електрообладнання, діагностика. (0332) 726246;
(050) 1761459; (067) 2727660

 Двокімн.кв., р-н Теремно, 41 кв.м,
поблизу озеро, є город, гараж, сарай, ціна за домовленістю. (0332)
254478; (066) 7759027
 Трикімн.кв., Рокині, дворівневу,
автономне опалення, свердловина,
ремонт, є можливість та проект на
добудову 2-х кімнат, поряд земельна
ділянка 0.07га, розвинена інфраструктура. (067) 3019569; (066)
9307073

Магазин

Бруківка вібропресована, сертифікована - виготовлення та
багаторічний досвід професійного вкладання з вібротрамбовкою та «бобкатом». Низькі
ціни, доставка. Цемент, щебінь,
відсів. (099) 4937752; (093)
7165575
 ПРОДАМ. БІЛУ, ЧЕРВОНУ
ЦЕГЛУ, ВІДСІВ, ПІСОК, КЕРАМЗИТ,
ЩЕБІНЬ, ЧОРНОЗЕМ, ТОРФОКРИХТА, ГРУНТ НА ВИМОСТКУ,
ДРОВА, ТОРФОБРИКЕТ. ДОСТАВКА ПО МІСТУ БЕЗКОШТОВНА, ВИВІЗ БУДСМІТТЯ. (095) 5355663;
(097) 7516430
Продам. Цеглу червону та білу,
пісок, щебінь, відсів, торфобрикет, дрова твердих порід,
торфокрихта, чорнозем, грунт
на вимостку. Вивіз будівельного
сміття. (095) 5355663; (097)
7516430
 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. ВІДСІВ, ЩЕБІНЬ РІЗНИХ ФРАКЦІЙ, ПІСОК ДРІБНИЙ
ТА КРУПНИЙ, ЦЕГЛА БІЛА ТА
ЧЕРВОНА, ГЛИНА, КЕРАМЗИТ,
ЧОРНОЗЕМ, ТОРФОКРИХТУ,
ДРОВА, ВУГІЛЛЯ, ВІД 1Т ДО 35Т.
ВИВІЗ СМІТТЯ, ПОСЛУГИ НАВАНТАЖУВАЧА. (050) 1566665;
(067) 3618487
Свердловини на воду, вода
«під ключ». Швидко та якісно.
(096) 3918453
 Свердловини та їх обслуговування, у Волинській обл. (050)
5178751; (096) 4633888; (066)
5726636
 Послуги електрика у квартирах,
будинках, на дачах: заміна старої ел/
проводки, заміна та встановлення
світильників, вимикачів, розеток та
ін. роботи. (050) 2454323; (096)
4869454
 УТЕПЛЕННЯ ФАСАДІВ
ПІНОПЛАСТОМ «ПІД КЛЮЧ»,
ПРОЕКТУВАННЯ ТА ЗАЛИТТЯ

РОБИМО САЙТИ
WestMediaGroup.net
+38 (050) 378-0433

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
 Потрібні на роботу токарі, фрезерувальники, робота за містом, доїзд
гарантуємо, з/п за домовленістю.
(050) 3763336
 Візьму на роботу водія кат.Е,
постійні відрядження за кордон,
наявність закордонного паспорту,
досвід роботи. (050) 3398350,
9.00-18.00
Візьму на постійну або тимчасову роботу ШВАЧКУ з досвідом
роботи на промисловому швейному підприємстві у м.Луцьк.
(0332) 728261, 9.00-17.00;
(050) 5395421
 Робота за кордоном. Робочі
запрошення Німеччина: доглядальниці, будівельники; Польща: зварювальники, водії-далекобійники,
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
 Візьму на роботу в магазин продавця, кондитерська група товарів.
Гнучкий графік, оплата за домовленістю. Резюме за адресою kresnuts@
yahoo.com (050) 7158230; (097)
7202333

ту (кафе), офіціанти, кухарі, бармени,
помічники барменів. піцмайстри,
суші-майстри, кухарі-кондитери,
прибиральниці-посудомийниці; водій з власним авто (099) 7522226;
(099) 5055556; (095) 6551001
 На роботу потрібен продавець
у продовольчий магазин. (066)
3329260
 Візьму на роботу: механіка автотранспорту, екскаваторника, водіїв
вантажних автомобілів, автоелектрика, електрогазозварювальника,
токаря-слюсаря. (050) 6339277

Фермер
 Продам. Саджанці: малина транспортабельних, ремонтантних, сортів: «Еріка», «Джонджі», «Брусв’яна»
та ін., смородина (крупні сорти),
рання, середня, пізня, ожина садова
(без колючок), порічка, агрус, інжир,
виноград нових сортів (зимостійкий). (068) 4862316; (095) 2073152;
(050) 9780754
 Продам. Мінеральні добрива,
мікродобрива, засоби захисту
рослин, насіння, корм для тварин,
с/г техніка. (095) 8966592; (067)
2406402

Різне
 Продам. Швейні машинки 22-класу; голки №90-100-110; ножиці
«зигзаг»; ватін шерстяний, 2 рулони,
недорого. (099) 2320800
 Дорого купуємо вторсировину
(макулатура, стрейч-плівка, плівка
ВТ, пластмаса). (0332) 285361;
(063) 5993185; (095) 0377091
 Втрачений паспорт громадянина
України та закордонний паспорт
виданий на ім’я Шваліковський
Олександр Миколайович, прохання
повернути за винагороду. (050)
1086851
 Куплю фризер для морозива.
(066) 3393634

 Потрібні в перукарню: адміністратор, манікюрниця та перукар-універсал. (050) 5178528
 Візьму на роботу водія-далекобійника. Вимоги: досвід роботи у
міжнародних перевезеннях, закордонний паспорт. (050) 7191292;
(063) 1990694
 Роботодавець у м.Луцьку шукає
співробітника для адміністративної
роботи, олата висока + кар’єра
(099) 3276982
Терміново! В комерційну організацію потрібні 2-3 співробітники, навчання та підтримку
гарантую. Можливість перекваліфікації. (096) 8979289
 Потрібен на роботу працівник
на постійній основі (зварювальник, підсобник) для виготовлення
дерев’яних та металевих конструкцій. (050) 5931270
 На роботу в комплекс потрібні:
адміністратор готелю (з знанням
іноземних мов), офіціант, помічник
кухаря (холодний цех, гарячий цех).
(099) 2433991

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

Оголошення
приймаються
за телефоном
(0332) 200-650

 Потрібні: аніматор в дитячу кімна-

Системи
відеонагляду,
сигналізації,
контролю
доступу

067 334-23-54
0332 200-001
info@safehome.in.ua
safehome.in.ua

