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Нерухомість
Продам
 Однокімнатн. кв., в цегляному будинку
на вулиці Г.-Артемовського. Загальна площа 32,1 кв.м. Четвертий поверх. Сонячна
сторона, засклений балкон, ремонт,
газова колонка, лічильник на воду. Ціна
32 тисячі у.о. (050) 3780433.
 Однокімн.кв., просп.Соборності, 3/9пов. цегл. буд., 39/20/7.7 кв.м, ремонт,
засклений балкон, телефон, Інтернет,
супутникове TV, поруч школа, дитсадок,
супермаркети, 285000грн. (050)
1552444
 Однокімн.кв. Луцьк, просп.Відродження, навпроти автосалону "Шкода",
7/9-пов. цегл. буд., частковий ремонт, 38
кв.м, терміново. (066) 8331500
 Двокімн.кв., вул.Арцеулова, 74.7 кв.м,
в зданій новобудові, 4/9-пов. цегл. буд.,
автономне опалення, без посередників.
(099) 1455573; (095) 8405060
 Трикімн.кв. вул.Новочерчицька,
1/5-пов. цегл. буд., житлова пл.67 кв.м,
є лоджія, балкон, від власника, ціна за
домовленістю. (050) 7267118; (097)
4086553
 Трикімн.кв., в приватному триповерховому, цегляному будинку, заг.пл. 67.8
кв.м, автономне опалення, 2 балкони,
житловий стан, вул.Щусєва, р-н Балки,
приватний сектор. (098) 5885874
 Чотирикімн.кв., просп.Соборності (поблизу "Аверсу"), 78.2 кв.м, 8/9-пов. цегл.
буд., кімнати ізольовані, балкон, лоджія
засклені, паркет, жилий стан, ціна за
домовленістю. (050) 7399299
 Ковель, чотирикімн.кв., вул.Володимирська, 9/9-пов. цегл. буд., дах
новий, квартира утеплена пінопластом,
ремонт дизайнерський, нова електрика,
сантехніка, бойлери у ванній та кухні.
терміново (066) 8331500
 Поблизу кінотеатру "Промінь",
будинок 4 кімнати + тимчасівка, ділянка
0.05га, приватизована, 2 ізольовані
входи, можна на 2 сім'ї або продам по
частинах. Можливий обмін на квартиру
з доплатою. (0332) 243749; (066)
6283386
 Луцьк, вул.Чернишевського, будинок
поблизу госпіталю МВД, земельна ділянка 0.115га, є газ, поруч вода. (050)
5444706, Лариса
 Камінь-Каширський продається будинок. (097) 6578580, Ірина
 Центр міста Луцька, новий будинок
"під ключ", 150 кв.м та 300 кв.м. (050)
2944180
 Будинок 1.5-поверхи, Луцьк, р-н
спиртзаводу, 170 кв.м, земельна ділянка
0.04га, житловий стан. (050) 1961771
 Луцьк, вул.Мельнична, р-н (облдрукарні), половина дерев'янного будинку,
є земельна ділянка 0.022га (11х20),
приватизована. (097) 6188436
 Боремель, будинок цегляний, 80 кв.м,
є газ, вода, світло, літня кухня, 30км від
Луцька, земельна ділянка 0.24га, ціна за
домовленістю. (050) 5744398
 Масив Калина, дачну ділянку, приватизовану, є фундамент, вода, фруктові
дерева, ціна за домовленістю. (050)
7366334; (097) 9883178
 Масив Лаврів, приватизовану дачну
ділянку 0.24га, півтораповерховий будинок, 6х5 кв.м, підвал на весь будинок,
прибудований сарай 6х1.5м, надвірні
споруди. Розгляну варіанти. (095)
8755638; (050) 6611200
 Масив Лаврів, дві дачні земельні ділянки поруч, 0.12га, лінія №7, оброблені
є вода, недорого. (099) 3355072; (066)
7344550
 Луцьк, масив Дубнівський, р-н
підгаєцького кільця, приватизовану
земельну ділянку під забудову, 0.12га.
(063) 4481484

 Продається половина будинку в центрі
смт Локачі. Загальна площа 80 кв. м.
Зроблений капітальний ремонт. Є вода,
газ, автономне опалення, каналізація,
пластикові вікна.  (050)3780433
 Забороль, земельну ділянку 0.12га, під
забудову, терміново. (095) 4343057
 Струмівка, земельну ділянку 0.18га,
приватизована, поблизу дороги, поруч
вода, газ, світло та ліс. (095) 2423163,
Михайло Павлович
 Маяки, земельну ділянку 0.12га, під
забудову, гарне місце, поряд комунікації, 5 хв до Луцька, усі документи,
60000грн., торг, терміново, від власника.
(050) 3780825; (050) 3780267
 Милуші, продам земельну ділянку
0.50га, під забудову, дорого. (097)
7424484
 10 км від Луцька в напрямку Володимира-Волинського, земельні ділянки
0.10га, 0.15га та 0.20га під забудову,
комунікації поруч. (050) 8211065;
(096) 5671924
 Копачівка, земельну ділянку під
забудову 0.21га, асфальтований доїзд,
всі комунікації поруч, недорого. (050)
6710410
 Луцьк, вул.Гущанська, земельну ділянку 0.10га, комунікації поруч, ціна за
домовленістю. (050) 6939050
 Забороль, земельну ділянку с/г призначення, 0.15га, поряд комунікації.
(050) 6738139; (097) 5948188
 Продам. Липини, земельну ділянку
0.106га, під забудову. (095) 1611791
 Магазин №1948, ринок "Завокзальний", 11.6 кв.м, навпроти маг."Євродім",
металопластикові двері та вікно, захисна ролета, світло, охорона. Терміново,
недорого. (095) 6777171
Торгове приміщення біля ТЦ "Гостинець", площею 54 кв.м. (050)
6722567; (050) 9253939
 Продам. Дерев'яний дачний будинок
розм. 3х5 або 3х6м, ціна за домовленістю. (098) 9071417; (050) 6407504

Здам, зніму
 Подобово однокімн.кв. (095)
5522586
 Здам. Подобово, помісячно квартиру.
(050) 3789959
 Подобово, погодинно однокімн.кв.,
в р-ні гот."Лучеськ", без посередників,
надаю звітні документи. (066) 3430009
 Двокімн.кв., р-н ЛПЗ для сім'ї, 1500грн
+ комунпослуги. (095) 8265701

Магазин
 В оренду контейнер на ринку "Центральний", р-н "гуманітарки", 6 кв.м,
800грн. (099) 2751808
В оренду офісні, виробничі приміщення по вул.Запорізькій (р-н
Теремно), площею від 20 до 100
кв.м, опалення, зручна транспортна
розв'язка, автостоянка, цілодобова
охорона. (066) 4963220; (067)
3348810

Послуги
 Ремонт телевізорів, встановлення
кольору та звуку, заміна кінескопу,
гарантія, виїзд до замовника. (098)
3770120; (050) 8887903
Кредити до 8000грн без довідки
про доходи. Безкоштовне і швидке
оформлення. Кредитуємо підприємців і пенсіонерів. "А-Банк", м.Луцьк,
вул.Винниченка, 25. Ліц.№16 від
09.10.2009р., НБУ. (066) 4869012;
(096) 7438977, Микола
Адвокат Деркач Денис Володимирович м. Луцьк, вул. Б. Хмельницького
42, 3 поверх, каб. 5, антиколекторська діяльність, представництво
в судах, юридична допомога в
цивільних, адміністративних, господарських та кримінальних справах,
юридичне обслуговування фірми,
інші види юридичної допомоги 
(067) 3342761.
 Няня за викликом для дітей будьякого віку! Терміновий від'їзд, хвороба,
зустріч зі школи, садочка. Оплата
погодинна. Досвід роботи в Україні та
за кордоном. (050) 9375529; (063)
8365248
 Вантажні перевезення а/м "Мерседес",
в/п 2.5т. (099) 0550050
 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"
 Професійне, якісне пошиття, зміна
фасону, моделі хутряних виробів (шуб,
дублянок, виробів із шкіри). Наявні матеріали. (050) 6738139; (097) 5948188,
Руслана
 ФІРМА "ЧИСТА ОСЕЛЯ". ХІМЧИСТКА
ТА ПРИБИРАННЯ КВАРТИР, ОФІСІВ
ТА ПІСЛЯ РЕМОНТУ. ХІМЧИСТКА
КИЛИМІВ, М'ЯКИХ МЕБЛІВ, САЛОНІВ
А/М. (0332) 299441; (066) 1639259;
(099) 1322863
 Реставрація та перетягування м'яких
меблів. Можлива зміна дизайну, розміру. (0332) 263641; (095) 4183085

 Візьму на квартиру дівчину. (050)
7146113

 Можливе окреме поселення до 3-х
чоловік. (050) 7598880; (096) 1705515

 В оренду не житлове приміщення з
ремонтом, 38 кв.м, вул.Степана Бандери
(Суворова), під офіс, магазин, 3500грн/
місяць. (097) 5948188; (050) 6738139

Усунення засмічень, видалення жиру,
бруду та сторонніх тіл. (050) 7360805;
(096) 4996132
 Відео-, фотозйомка урочистих подій. Виготовлення альбомів, виїзд по
області. www.Youtube 11jodya. (050)
1772873, Ігор; (097) 6107769

Здам в оренду виробничо-складські
приміщення площею 100-1500 кв.м.
Бокси для ремонту автомобілів.
Зручне місце розташування, охорона, ціна за домовленістю. (050)
3782022

 ЗНІМУ будинок в с.Боратин, на тривалий термін. (095) 8824391, 8824389
 ОГОЛОШЕННЯ
Волинський аукціонний центр проводить аукціон з продажу майна зі зниженням початкової ціни на 30%:
лот І – автомобіль ВАЗ-21150, 2001 р.в., державний номер АС 40-07 АК.
Об’єм двигуна – 1499 см3, пробіг – 504168 км, колір – фіолетовий.
Первісна вартість – 28176,64 грн., сума зносу – 28176,64 грн.
Транспортний засіб з жовтня 2011 року не експлуатується. Кузов автомобіля потребує заміни порогів (прогнили), ремонт днища (зварні роботи), ручки дверей
потребують заміни, права фара розбита, розбитий передній бампер, потребує
заміни куліса перемикача швидкості, всі сидіння потребують заміни, диски
коліс гнуті, потребує ремонту підвіска та двигун, шини та акумуляторна батарея
зношені та потребують заміни. Знос автомобіля складає 88%.
Початкова ціна – 14642,00 грн. із врахуванням ПДВ.
лот ІІ – автомобіль ВАЗ-21070, 2002 р.в., державний номер 020-54 ВК. Об’єм двигуна – 1451 см3, пробіг – 342985 км, колір – зелений. Первісна вартість – 19519,97
грн., сума зносу – 19519,97 грн. Транспортний засіб в незадовільному стані. Кузов
автомобіля потребує заміни порогів (прогнили), зварні роботи днища кузова
(фарбування),ремонт ходової частини, моста, коробки швидкостей та двигуна.
Потрібна заміна акумуляторної батареї, скати зношені. Знос автомобіля складає
84%. Початкова ціна – 10437,00 грн. із врахуванням ПДВ.
лот ІІІ – автомобіль AUDI-80, 1991 р.в., державний номер 005-68 ВК. Пробіг
– 422845 км, колір – чорний. Первісна вартість – 27120,00 грн., сума зносу –
27120,00 грн. Транспортний засіб з листопада 2011 року не експлуатується. Кузов
автомобіля потребує ремонта днища (зварні роботи), на капоті та на дверях
правої сторони є вм’ятини, ручка лівих задніх дверей потребує заміни, замок
дверей і багажного відсіку не працюють, лівий підфарник розбитий, а фара має
тріщину, розбитий передній бампер, потребує заміни замок зщеплення, диски
коліс гнуті, шини зношені і потребують заміни, двигун і ходова частина потребує
капітального ремонту. Знос автомобіля складає 86%. Початкова ціна – 18742,00
грн. із врахуванням ПДВ.
Балансоутримувач: ПАТ „Державний ощадний банк України”, філія – Волинське
обласне управління. Грошові кошти в розмірі 1464,20 грн. (лот №1), 1043,70грн.
(лот №2), 1874,20 грн. (лот №3), що становить 10% від початкової ціни об’єкта
аукціону (гарантійний внесок) та плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн.
вносяться на: р/р 26003203233 в ВОД ВАТ „Райффайзен Банк Аваль”, МФО 380805,
код 21733635. Отримувач: ПАТ ДАК “НМАЦ“ – філія “Волинський аукціонний
центр”. Аукціон відбудеться через 15 робочих днів після публікації інформації за
адресою: м.Луцьк, вул.Мельнична, 13. Кінцевий термін прийняття заяв та плата
грошових внесків – за три робочі дні до початку аукціону. Заяви на участь в
аукціоні приймаються у робочі дні з 9.00 до 17.00 за адресою: м.Луцьк, вул.Мельнична, 13, тел. для довідок: (0332) 244-188, 242-065. Ознайомитися з об’єктами
продажу можна в робочі дні за місцем їх знаходження.

Продам. Трактор МТЗ-82 1992р., у
відмінному стані, 64000грн. (066)
7525903
 ПРОДАМ. КОМБАЙН ОДНОРЯДНИЙ
БУРЯКОЗБИРАЛЬНИЙ "КЛЯЙНЕ-5002
АВТОМАТІК", У ХОРОШОМУ СТАНІ.
(096) 7411613

Виготовлення кованих виробів. Кузня
"Файна ковка". Адр: www.fayna-kovka.
prom.ua (050) 2962314; (097)
6139185
 Послуги тамади, веду весілля, ювілеї,
випускні вечори, дні народження, корпоративи та ін. урочисті події. (0332)
266919; (096) 3864488 ; (066) 9248543

 Продам. Трактор Т-25; плуги 2х30,
двигун Д-240. (050) 1669111; (096)
1399028

 Циклювання, шпаклювання, лакування паркету та фарбованих дошок
новими барабанними та дисковими машинами. (0332) 293990; (099) 6427274;
(094) 9084990

 Продам. ЗІЛ-ММЗ 1989р., двигун
дизельний. Причіп ПТС-6 та ГКБ-819.
(067) 3626361
 Продам. Запчастини до а/м "Мерседес-124"; двигун до а/м "Газель". (050)
8120911
 КУПЛЮ А/М ЛУАЗ ПІСЛЯ 1990Р.,
У ХОРОШОМУ ТЕХНІЧНОМУ СТАНІ.
(095) 4411499
 Куплю, терміново ВАЗ-2108, -09, у
будь-якому стані, на волинській реєстрації, до 8000грн. (095) 4014125
 КУПЛЮ АВТО МОЖНА АВАРІЙНЕ, У
БУДЬ-ЯКОМУ СТАНІ. (095) 7976157
 Терміново куплю свіжопригнаний вантажний мікроавтобус "Фіат-Дуато" МАХІ,
"Сітроєн-Джампер" або "Пежо-Боксер",
2008-2010р., пробіг до 200000км, (можна
без кондиціонера), довж. салону 4.10м,
вис.2-2.25м, шир.1.85м, колір будь-який.
Розгляну варіанти. (050) 1961771

Будівництво
 Продам. Пиломатеріали обрізні та
необрізні, хвойних порід, будь-яких розмірів. Прийму замовлення на пиломатеріали. (096) 5419477; (099) 7082353

 Продам. Пісок, щебінь, відсів, цегла,
камінь, чорнозем, дрова, доставка.
(0332) 256339; (050) 1535657
 Продам. Цеглу червону та білу, пісок,
щебінь, відсів, керамзит, торфобрикет,
дрова, торфокрихту, чорнозем. Вивіз
будівельного сміття. (095) 5355663;
(097) 7516430
ПІНОБЛОКИ ТА ГАЗОБЛОКИ виробник: Білорусь, Обухів, Бровари;
цегла жовто-піщаного та червоного кольору, Білорусь, м.Мінськ, з
доставкою. (03366) 93818 (Ратно);
(097) 7171691; (099) 3627425

 Продам. Вагончик будівельний, можна
під дачний будинок, 2.5х4, новий, ціна за
домовленістю. (098) 9071417
 ПРОДАМ. МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЮ,
ПРОФНАСТИЛ, "RUUKKI FINNERA",
"SYPER KATEPAL", ПОВНА КОМПЛЕКТАЦІЯ ДАХУ. ЗАМІРИ ТА ДОСТАВКА
БЕЗКОШТОВНО. (099) 2757631; (096)
8990250

 Виконуємо всі види внутрішніх робіт:
гіпсокартон, шпаклювання, стяжка, ламінат, плитка, мозаїка. (050) 5676596

Робота
Працівники на м'ясокомбінат, птахоферму, на збір грибів, сортування
саджанців, садівники, на с/г роботи,
парники, теплиці; швачки, кухарі
та помічники кухаря, водії, житлом,
харчування, візова підтримка
надається, наявність закордонного
паспорту. (067) 8100781; (099)
7816496
 Візьму на роботу продавців у продовольчий магазин, обов'язково знання
касового апарата та досвід роботи.
(050) 6743347
 Працевлаштування за кордоном,
робочі запрошення (6 місяців, рік),
Інтернет реєстрація, анкети, страховки.
Вакансії у Польщі: будівельники, зварювальники, токарі, водії-далекобійники,
с/г роботи, ферми та ін. Ліц. АВ№585191,
від 10.07.12р., МСПУ. (0332) 723738
(Луцьк); (050) 3731019, Луцьк, вул.
Кафедральна, 25
 На приватне підприємство у м.Луцьку
на постійну роботу потрібні зварювальники та підсобники. (0332) 782399;
(050)5931270
 Візьму на роботу бармена та посудомийницю. (0332) 727137; (050)
2600383
Візьму на роботу водія з власним
автомобілем в/п 3т двокатковим,
бажано "Мерседес-Спритер",
"Фолькваген-LT", з/п 8000грн +
пальне, робочий графік: 9 рейсів в
місяць. (095) 5044008, Ігор
 Потрібен токар на СТО, р-н ЛПЗ.
(050) 1025505
 Приватний підприємець візьме
на роботу водія-вантажника кат.В, С
або вантажника на виїздну торгівлю.
(050) 1065649; (098) 4638334, Руслана
Володимирівна
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
 В ковбасний цех потрібен слюсар,
вантажник, помічник фаршескладача,
технолог, майстер обвалочного цеху.
(0332) 719069
 Робота в дома Не важка та цікава
(оператор по обробці кореспонденції)!
Від ПП "Новація". З/п 2500грн/міс. Регіон,
стать, вік будь-які. Від Вас: 2 конверти
на адр. Інформацію надсилаємо безкоштовно! 87502, Маріуполь Донецької
обл., а/я 2075 "Новация"
Приватне підприємство шукає
жилувальника м'яса, досвід роботи
обов'язковий, з/п висока. (067)
3320157

 Послуги вантажними а/м: ЗІЛ "Колгоспник" з причепом, ЗІЛ бортовий,
з причепом. Ліц. АВ N532005, від
14.04.2010р., МТЗУ. (0332) 256339;
(050) 1535657

 В бар потрібні: офіціанти, кухарі,
бармени, адміністратор, прибиральниця, продавець та бухгалтер. (050)
5686600; (099) 6373869; (099) 7910735

Продаж. 1-ї та 3-ї категорії, в упаковці
та без, на цементний розчин та клей,
замовлення від 1-го куб.м. та більше,
доставка безкоштовна. Кваліфікована
консультація, розвантаження, сертифікати. Силікатна цегла, Хотислав, РБ.
(03366) 93381 (Ратно); (097) 3532712,
www.bloku.blox.ua, e-mail: office_ura@
mail.ru
 Продам. Труби профільні ВГП, ДН та ін.
металопрокат. (050) 1933114
 Продам. Відсів, щебінь, пісок дрібний
та крупний, цеглу білу та червону, глину,
чорнозем, торфокрихту, дрова, вугілля.
(050) 1566665; (067) 3618487

 Продам. Шевроле-Авео 2011р., седан,
1.5л, колір срібний "металік". (098)
7999784

 Виготовлення та встановлення
дерев'яних сходів з різних порід
деревини, за індивідуальними замовленнями. Власне виробництво, заміри,
помірні ціни. (099) 9246770, www.
lioksa-mebli.at.ua

 Продам. Автономні та допоміжні обігрівачі. (095) 2458140; (097) 2447555

 Послуги кваліфікованого сантехніка,
усі види робіт. (066) 0813938

Автомото

Ремонтно-будівельні роботи, кваліфікована бригада майстрів, зразки
робіт, доставка матеріалів. Якість,
гарантія, великий досвід роботи за
кордоном. (050) 9153347
 ЗВАРЮВАЛЬНІ РОБОТИ БУДЬ-ЯКИХ
КОНСТРУКЦІЙ ТА БУДЬ-ЯКОЇ СКЛАДНОСТІ: ВОРОТА, ГАРАЖІ, СТЕЛАЖІ,
ВИШКИ, БАЛКОНИ, РЕШІТКИ, СХОДИ
ТА ІН. ЦІНИ НИЗЬКІ. (068) 6254718

 Дипломні, курсові, реферати, індивідуальні завдання. Швидко. (095)
0985462, Юлія

Виготовляємо металеві та дерев'яні
конструкції: дачні будинки, бані,
магазини, кіоски, павільйони, гаражі,
автонавіси, шиномонтажі, автомийки,
міні-офіси, вольєри, ангари та ін. Доставка по Україні, безкоштовна, низькі
ціни. (098) 9071417

 Продам. Металочерепицю, металопрофіль, комплектуючі різних країн-виробників, широкий вибір, низькі ціни.
Заміри, кошторис, доставка безкоштовна. (050) 7015157; (096) 7157343

 Продам. Розкидач ПРТ-10, зварювальний агрегат САК; фрезу шир.2.1м, двигун
ЯМЗ-238; КамАЗ-5320 1987р. на запчастини; трактор ЮМЗ-ЕО-2621; стрілу та
ківш до навантажувача К-701. Запчастини ЗІЛ, МАЗ. КамАЗ-55102 1988р., рама з
документами. (067) 3626361

Французькі натяжні СТЕЛІ. Якісно.
(0332) 269182; (066) 5922882; (097)
6808868

 Здам. В оренду приміщення під склад
м.Луцьк, 40 та 50 кв.м. (099) 2686484

 Проводимо набір страхових агентів у
страхову компанію "Європейський страховий союз" у м.Луцьк та Волинській
обл., досвід роботи не обов'язковий.
Ваш дохід залежить лише від Вашої
наполегливості та активності! (050)
3788645; (050) 5320684

 Продам. ДАФ-1100, в/п 5т, ціна за домовленістю. (050) 7366334, 5480074;
(097) 9883178
 Продам. Причепи до легкових а/м та
мотоблоків, за ціною заводу-виробника.
(050) 1690660

290-860

 Потрібні на роботу пилорамники,
підсобні робітники, з/п за домовленістю,
смт.Рожище. (098) 7529181

 Продам. ГАЗ-53 1984р., термобуда,
газ-бензин, 7 балонів облегшені, у хорошому стані, 14000грн. (095) 1518031

Газоблоки різних виробників,
20х30х60, 10х20х60; цемент, цегла
лицювальна, керамічна, недорого.
Можлива доставка. (099) 5356875;
(097) 2099525

 Трикімн.кв. В центрі, поблизу драмтеатру, свіжий євроремонт, нова побутова
техніка, Інтернет.

 Візьму на квартиру дівчину, поблизу ТЦ "Слон". (099) 4353112; (098)
4820026, Оксана

 Продам автомобіль ГАЗ-24, 1974
р.в., білий, на ходу. Потребує частково зварювальних робіт, двигун після
капремонту, нові шини, страховка. Ціна
700 у.о (можливий торг). (095)2262311,
(096)6682199

 Продам. Дошку обрізну, 30мм, 850грн/
куб.м та необрізну дошку 20мм, 350грн/
куб.м. (099) 7082353; (096) 5419477

 Здам квартиру студентам-заочникам.
(093) 6976663

 Візьму на квартиру хлопця, 40-б
квартал. (066) 3461400

Прийом оголошень за телефоном (0332)

 Потрібен торговий представник, з/п
від 3000грн, стаж керування легковим
а/м обов'язковий. (0332) 789631
 Компанія у зв'язку з розширенням
набирає менеджерів з продажу, комунікабельних, активних людей, можна без
досвіду роботи, кар'єрний ріст. (0332)
293026; (095) 5404550
 Компанія "Мелус" запрошує на роботу
секретаря, знання ПК, відповідальність,
комунікабельність, з/п 2500грн. (0332)
293026; (095) 5404550
 У зв'язку з розширенням компанії потрібен водій з власним а/м, з/п 2400грн
+ паливо. (0332) 293026; (095) 5404550
 Творча робота для молодих енергійних людей, з акторськими здібностями,
постійні відрядження по Україні. З/п
2000-2800грн/місяць + відрядні. (096)
9051734
 Візьму на роботу адміністратора
для телефонних переговорів. (096)
9051734

 ПРОПОНУЄМО СПІВПРАЦЮ. МОЖЛИВІСТЬ ЗАРОБИТИ СТАБІЛЬНИЙ
СІМЕЙНИЙ ДОХІД (ІНФОРМАЦІЙНА
ПІДТРИМКА ФІРМИ-ВИРОБНИКА).
(050) 4381031, 10.00-16.00, КРІМ
ВИХІДНИХ
 Хто хоче отримувати заробітну плату
у торгівельні сфері щодня! Дзвоніть.
(0332) 290639; (067) 3322259
 У зв'язку з відкриттям нового офісу
потрібні продавці та продавці-консультанти. (068) 3234362; (099) 7169473
 Робота у торгівельні сфері + з/п, щотижнева виплата. (067) 3322259; (099)
7169473
 Візьму на роботу перукаря-універсала, масажиста та косметолога. (095)
4758570, Олена
 Потрібен шеф-кухар, помічник кухаря,
офіціант. (099) 9661664
 На швейне підприємство потрібні
конструктор та швачка. (095) 4611031

Фермер
 Продам. Моркву на корм тваринам.
(050) 6683950
 ПРОДАМ. МОРКВУ ТА СТОЛОВИЙ
БУРЯК. (096) 7411613
 Продам. Буряки кормові. (096)
8773328
 Продам. Овес "Чернігівський" "Еліта";
картоплю насіннєву "Альвара", "Бернадетта". (098) 5997521
 Продам. Цуценят золотистого ретривера (лабрадор), відмінний родовід, документи КСУ, щеплення (099) 4096539;
(095) 5417154
 Продам. Цуценят німецької вівчарки,
чистокровних. (095) 7720262
 Хочете мати надійного друга та
охоронця? Придбайте цуценят московської сторожової, біло-рудого окрасу,
з гарним родоводом. Продам. Цуценят
німецької вівчарки, з хорошим родоводом. (050) 8319959; (067) 3857688
 Віддам грайливе кошеня у добрі
руки. 2 місяці, привчене до туалету.
(097) 8635830
 Продам. Цуценят західносибірської
лайки, 2.5 місяці, вакциновані, від
робочих, дипломованих батьків. (095)
8936619; (097) 5061452
 Продам. Гній.  (099) 4338035, (0332)
261198
 Куплю КАРТОПЛЮ.  (050) 9816534;
(099) 6429596
 Куплю. Столовий буряк та чисту
сортову картоплю. (067) 4282642;
(095) 4171194

Різне
 Продам. Диван б/в, у хорошому стані,
900грн. (0332) 282370, після 18.00
 Продам. Шубку весільну, коротку, кремового кольору та весільні рукавички,
довжиною за лікоть, з мереживом, б/в 1
раз, недорого. (066) 2371100
 Продам. Прес для швейного виробництва (дублювання деталей, прасування
готових виробів). (050) 3784383
 Продам. Обладнання для пекарні: піч,
тістоміс, розстойка, форми для хліба,
візки, борошнопросіювач, столи. Або
здам в оренду. (050) 5461385
 Продам. Верстат для нарізання чашок
в оциліндрованих колодах, з фрезами,
діам. 15, 18, 20см, 6000грн. (096)
5419477; (099) 7082353
 Втрачене посвідчення учасника
ліквідації аварії на Чорнобильській АС
кат.2 №141886, від 16.07.1993р., видане
ВОДА, на ім'я Козун Євгенія Сергійовича,
вважати недійсним.
 Втрачений атестат про повну середню
освіту №РЛ 011667, виданий Луцькою
ЗОШ №1 від 22.06.1998р., на ім'я
Мосійчука Дмитра Юрійовича, вважати
недійсним.
Волинська філія ТОВ «Укрспецторггрупп» (43021, м.Луцьк, вул.
Ів.Франка, 44) проводить прилюдні торги з реалізації майна,
що є предметом іпотеки, а саме:
Лот№1. земельна ділянка площею
0.15га що знаходиться в м.Шацьк,
вул.Електриків, 24, Шацького
р-ну, призначення для будівництва та обслуговування житл.
будинку господарських будівель
та споруд, право власності-договір
держакт на право власності на
земельну ділянку від 01 листопала
2007р. Стартова (початкова) ціна
- 49470,00грн без ПДВ. Гарантійний внесок у сумі 2473,50грн. без
ПДВ. Кінцевий термін реєстрації
для участі у прилюдних торгах: за
лотом №1 28.02.2013р. до 08.год
00хв. Прилюдні торги відбудуться
28.02.2013р. о 09год за адр:м.
Луцьк, вул.Ів.Франка,44. Організатор прилюдних торгів Волинська
філія ТОВ «Укрспецторггрупп»
(43021, м.Луцьк, вул.Ів.Франка, 44).
(050) 7833341

