
Нерухомість

Продам

  КУПЛЮ. Однокімн.кв., у Луцьку, без по-
середників.(099) 4446723

  Двокімн.кв., Луцьк, Конякіна, 40-й квартал, 
9/9-пов. цегл. буд., з техповерхом, з меблями, 
терміново, від власника.(097) 2960397; 
(050) 5263152, Людмила

  Двокімн.кв., вул.Чекаліна, 2/54, заг.пл. 
50.7/29/7.5 кв.м, с/в роздільний, с/т і про-
водка нові, євроремонт, кімнати роздільні, 
паркет, балкон, усі двері нові, лічильник на 
газ, колонка, підвал, 404000грн, без посеред-
ників.(095) 1328216; (095)  6111167

  Двокімн.кв., с.Копачівка, 2-й поверх, євро-
ремонт + гараж 4х7м, автономне опалення, 
203000грн, без торгу.(093) 8292960

  Трикімн.кв., великогабаритну, заг.пл.116 
кв.м., житлова 77 кв.м., кухня 18 кв.м., вул 
Зацепи, 8/-пов. цегл. буд., електро-опалення, 
косм. ремонт, 5000грн/кв.м.(099) 2897182

  Трикімн.кв., 40-а квартал, с/в роздільний, 
5/5-пов. цегл. буд., телефон, підвал, балкон, 
без посередників. Продам або обміняю. 
(099) 3049877

  Луцьк, будинок новозбудований, 
115/60/25 кв.м, 3 кімнати, є гараж, земельна 
ділянка 0.05га, 200м від вул.Тарасова, ціна за 
домовленістю, від власника. (050) 9010229

  БАКІВЦІ, ТЕРМІНОВО БУДИНОК 110 
КВ.М, КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ, ДІЛЯНКА 
0.50ГА, НАДВІРНІ СПОРУДИ: ЛІТНЯ 
КУХНЯ, САРАЙ, ПРИМІЩЕННЯ ДЛЯ БАНІ, 
0.25ГА ОГОРОДЖЕНО ЗАЛІЗОБЕТОННИМ 
ПАРКАНОМ, ДВІР ВИМОЩЕНИЙ БРУКІВ-
КОЮ 340 КВ.М.(066) 4355082

  Городок Луцького р-ну будинок з на-
двірними спорудами, 3 кімнати, водяне 
опалення, газ, вода, електрика, ділянка 
0.54га. Можливий обмін на частину будинку 
в Луцьку.(0332) 285699; (050) 4380045

  Луцьк. Поблизу кінотеатру "Промінь", 
будинок 4 кімнати + тимчасівка, гараж, 2 хлі-
ви, ділянка 0.05га, приватизована, 2 входи, 
можна на 2 сім'ї, 440000грн або 2 кімнати 
220000грн, тимчасівка 150000грн, 1-кімната 
150000грн.(0332) 243749; (066) 6283386

  Центр міста, 1/2 частину будинку, 62 кв.м, 
3 окремі кімнати, всі зручності, автономне 
опалення, земля приватизована. Можна 
під офіс, 350000грн.(0332) 722836; (093) 
7606412

  Острожець, Млинівського р-ну, житловий 
будинок, літня кухня, хлів, гараж, сарай, льох, 
газ, вода, земельна ділянка 0.12га.(096) 
2120342; (097) 0024650

  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

  Продам. Дачу на масиві Веснянка, є буди-
нок, сарай, світло вода, земельна ділянка 
0.10га.(0332) 252694; (098) 4514040 

  Цумань, будинок на 2 входи, земельна ді-
лянка 0.25га, ціна за домовленістю.(0332) 
727957; (050) 5226111

  Гаразджа, будинок цегляний, є газ, вода, 
літня кухня, гараж, льох, земельна ділянка 
0.29га, поблизу дорога, ліс та маршрутна 
зупинка.(063) 6242363

  Острожець, Млинівського р-ну, неза-
вершене будівництво, є літня кухня 9х9м, 2 
поверхи, гараж двоповерховий 6х18м, хлів 
6х9м, підведений газ, світло, земельна ділян-
ка 0.12га, приватизована.(096) 2120342; 
(097) 0024650

  Ягодин, Любомльського р-ну, земельну 
ділянку 0.25га, під забудову, усі документи, 
прикордонна зона (власнику безвізовий 
в'їзд в Польщу), недорого.(093) 4350776

  Кульчин, земельну ділянку 0.15га, недо-
рого.(099) 7218818

  На межі Боратина та Луцька, земельну 
ділянку під житлову забудову, 0.12га, 
асфальтована дорога, світло, 57000грн.
(099) 7777718

  Дачну земельну ділянку, 0.06га, на масиві 
Діброва, Продам. Бітум, силікатну цеглу.
(095) 8629158

  Струмівка, земельну ділянку 0.40 і 0.60га, 
поруч асфальт, вода, газ, є світло.(096) 
5950959

Продам дві земельні ділянки по 25 сот. 
під забудову в с.Трилісці та с. Топільне 
Рожищенського р-ну Волинської обл. 

Поряд комунікації, асфальтований 
під’їзд. Ціна по 40 тис. грн. за кожну. 

(067) 3320567.

  Боратин, поблизу АЗС, земельну ділянку 
0.10га, під забудову.(095) 3025877 

  Рожище, привазовану земельну ділянку 
під забудову 0.08га, ціна за довленістю.
(095) 9495988   

  ТЕРМІНОВО ПРОДАМ ГАРАЖ ПІД 
БУС З ВЕЛИКИМ ЄВРОПІДВАЛОМ В 
КООП."СТИР-2", ЦІНА ЗА ДОМОВЛЕНІС-
ТЮ.(099) 2829747; (066) 1708399

  Продам. Гараж приватизований, 
кооп."Стир-3", зручний під'їзд, підвал 6.5х3.5, 
високі двері, є оцінка гаража для пере-
оформлення у нотаріуса.(0332) 729300, 
роб., 255956, дом.; (096) 1452677

Здам

  Візьму на квартиру хлопця 33-й квартал.
(0332) 716493; (067) 7942900

  Здам. Дві кімнати в трикімн.кв., Київський 
майдан.(066) 9498172

  ВІЗЬМУ НА КВАРТИРУ ХЛОПЦІВ АБО 
ДІВЧАТ НА ПІДСЕЛЕННЯ, ЄВРОРЕМОНТ, 
КОМП'ЮТЕР, ТЕЛЕВІЗОР ХОЛОДИЛЬНИК, 
ПОСУД, ПОБЛИЗУ РАГСУ.(099) 9539023

  Здам кімнату для двох порядних, працю-
ючих дівчат ринок Завокзальний.(063) 
3943505; (095) 3512678

  Візьму на квартиру студентів.(050) 
8401074

  Візьму на квартиру жінку чи дівчину, що не 
палить, 800грн.(0332) 243749

 ОДНОКІМН.КВ., ПОДОБОВО, В ЦЕНТРІ 
МІСТА, ЄВРОРЕМОНТ, СУПУТНИКОВЕ 
ТV.(050) 2645907; (095) 1143128

  Подобово однокімн.кв.(095) 5522586

Здам в оренду виробничо-складські 
приміщення площею 100-1500 кв.м. 

Бокси для ремонту автомобілів. Зручне 
місце розташування, охорона, ціна за 

домовленістю.(050) 3782022

  Здам. В оренду приміщення 10 кв.м, в 
автосервісі для майстерні.(0332) 726246; 
(050) 1761459

Здам в оренду склад 200кв.м., та при-
міщення під офіс у м.Луцьку по вул.По-
тебні, поруч складу №3 "Делівері", після 
ремонту.(0332) 260797; (050) 3397002

В оренду офісні, виробничі приміщення 
по вул.Запорізькій (р-н Теремно), 

площею від 20 до 100 кв.м, опалення, 
зручна транспортна розв'язка, авто-
стоянка, цілодобова охорона.(066) 

4963220; (067) 2804787

Послуги

Надаю послуги по копанню, чищенню 
та ремонту криниць, працюю швидко, 
якісно, д/р понад 170 криниць.(095) 

6772326, Валерій

  Репетиторство з англійської мови: грама-
тика, фонетика, конверсації, переклади, всі 
рівні, можливий доїзд (вчителька англійської 
мови на пенсії).(0332) 243749

металеві та дерев'яні конструкції: дачні 
будинки, бані, магазини, кіоски, павіль-
йони, гаражі, автонавіси, шиномонтажі, 

автомийки, міні-офіси, ангари та ін. Якість, 
надійність та вчасні терміни ГАРАНТУЄМО.

(098) 9071417; (050) 6407504

Усунення засмічень, видалення жиру, 
бруду та нальоту. Гарантія якості.(050) 

7360805; (096) 4996132

Вартість: кухні від 1850грн/пог.м, шафи-
купе від 1500грн/пог.м. Договір, гарантія. 

Виїзд дизайнера, розробка проекту, 
доставка, встановлення - безкоштовно.
(099) 2783674, Луцьк, вул.Винниченка, 

14-а, кімн.16

Кондиціонери та супутникове обладнання. 
Продаж, монтаж, гарантія, обслуговуван-
ня.(0332) 292900; (066) 0528940; (050) 

8063172

Пам’ятники. Виготовлення, встановлення, 
гарантія, розстрочка без переплати, до-
гляд. м. Луцьк, вул. Б. Хмельницького, 34. 
(0332) 28-50-31; (0332) 28-72-28; (097) 

323-90-75

  Реставрація та ремонт м'яких меблів, з 
гарантією.(063) 6201867; (067) 3021203

 М'які меблі, виготовляємо дивани, ліжка, з 
шкіри, тканини будь-якого  дизайну та роз-
мірів.(063) 6201867; (067) 3021203

  Відео-, фотозйомка урочистих подій. 
Виготовлення альбомів, виїзд по області. 
www.Youtube 11jodya.(050) 1772873, Ігор; 
(097) 6107769

Супутникове телебачення. Продаж, га-
рантія, сервісне обслуговування. Послуги 
електрика. Продаж, монтаж кондиціоне-

рів.(0332) 285556; (066) 1980828

  Пам'ятники! Виготовлення, встановлення, 
оформлення. З мармурової крихти та на-
турального каменю. Доставка безкоштовна.
(095) 1285106; (098) 5022024; (099) 
2620282, Луцьк, вул.Рівненська, 54/5, ПОГ 
"Меморіал-Груп"

Автомото
  КУПЛЮ РІДНУ ГУМУ ДО А/М ЛУАЗ ТА 

ЗАПЧАСТИНИ ДО НЬОГО НОВІ АБО З НЕ-
ВЕЛИКИМ ПРОБІГОМ.(095) 4411499

  Продам. ВАЗ-2104 1994р., ціна за домовле-
ністю.(096) 2933617, Микола

  Продам. Міст до ГАЗ-53.(099) 4415244

  Продам. УАЗ-3303 вантажопасажирський 
"таблетка", дизель, 2.0л, 1991р., Можливий 
обмін на ГАЗ-53 або ЗІЛ самоскид, бажано 
дизель.(068) 6265501; (050) 8570383

  Продам. Дискову борону, 2.4, б/в Польща, 
навісну; плуг двокорпусний ПН-2-40, солому 
в тюках, зерно пшениці(068) 6265501; 
(050) 8570383 

  Продам. Трактор Т-40.(050) 1669111; 
(096) 1399028

  Продам. Косарки роторні, кінні, грабарки, 
борони, копачки, культиватори, плуги, сівал-
ки, обприскувачі, саджалки. Комбайни кар-
топлезбиральні "Анна", "Болько", "Карлик" та 
ін. (050) 2305189; (098) 0841006

  Продам. Трактор Т-30  1995р., передній 
привід; Т-25 1988р., 1990р., з кабінами, 
привезені з-за кордону, помірні ціни. Карто-
плекопачки дво-, однорядні, нові та б/в; 
преспідбирачі "Клаас" та ін. (050) 2305189; 
(067) 1253737

  Продам. Трактор ДТ-20, 22000грн Можли-
вий обмін на легковий а/м.(050) 6493229

  Продам. Трактор Т-40 та запчастини до 
Т-40 + КПП в зборі; причіп 2МТС-4.(095) 
4062800

  Причепи до легкових а/м та мотоблоків, 
за ціною заводу-виробника.(093) 0160089; 
(093) 7086595

  Продам. Трактори Т-25 1983р., у хорошому 
стані, з Польщі. (067) 3610506; (067) 
2862999

  Продам. Зернозбиральний комбайн СК-5 
"Нива".(096) 4145664; (098) 0843837

  Продам. Зернозбиральний комбайн 
"Форд-Шрід-512", шир. жатки 4.2м, 70000грн.
(050) 5461385

Комбайни зернозбиральні, картоплезби-
ральні, прес-підбирачі, картоплекопачки, 
трактори, косарки та інша техніка.(067) 

3910253; (066) 8701542 

Преспідбирачі, комбайни зернозби-
ральні та ін. с/г техніку та запчастини. 

Асортимент товару на сайті: www.
fermeragro.com.ua.(0332) 767912 

(Луцьк); (066) 3542104; (066) 5281360

Будівництво
  Продам. Металочерепицю, металопро-

філь, комплектуючі різних країн-виробників, 
широкий вибір, низькі ціни. Заміри, кошто-
рис, доставка безкоштовна.(050) 7015157; 
(068) 0274679

Продам. Лист оцинкований, плоский, 
рифлений, від 30грн/кв.м, Металочере-
пиця, металопрофіль та металопрофіль 

двосторонній кольоровий, Польща, 
Німеччина, від 40грн/кв.м. Мінвата 

"Роквул", гуртові ціни.(067) 3344873; 
(050) 7249777; (097) 9143605

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. Цеглу червону та білу, пісок, ще-
бінь, відсів, керамзит, торфобрикет, дрова, 
торфокрихту, чорнозем. Вивіз будівельного 
сміття.(095) 5355663; (097) 7516430

 ПРОДАМ. ПІНОБЛОКИ 20Х30Х60, 
12Х30Х60 ТА ШЛАКОБЛОКИ. МОЖЛИВА 
ДОСТАВКА.(067) 7282946

  Продам. В мішках та насипом: пісок, 
щебінь, відсів, керамзит а також цегла нова 
та б/в, біла і червона та земля на вимостку. 
Можлива доставка на поверх, вивіз сміття.
(050) 7227271; (096) 8000567

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

  Продам. Відсів, щебінь, пісок дрібний та 
крупний, цегла біла та червона, глина, чор-
нозем, торфокрихта, дрова, вугілля.(050) 
1566665; (067) 3618487

  Продам. Пісок дрібно та крупнозернистий, 
щебінь різних фракцій, відсів, цеглу, до-
ставка. Вивезу сміття.(050) 9049130; (063) 
4117874; (097) 5590422

 ПРОДАМ. МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЮ, ПРО-
ФНАСТИЛ, "RUUKKI FINNERA", "SYPER 
KATEPAL", ПОВНА КОМПЛЕКТАЦІЯ ДАХУ. 
ЗАМІРИ ТА ДОСТАВКА БЕЗКОШТОВНО.
(096) 9035429; (096) 8990250

Продам. Щебінь різних фракцій, відсів, 
пісок, цеглу червону, білу; чорнозем, 

торф. Можлива доставка.(050) 
5299520

Виготовлення бетонних, гвинтових та 
маршових сходів.(050) 7137464

Кована брама від 3000грн. Кузня "Файна 
ковка". www.fayna-kovka.prom.ua(050) 

2962314; (097) 6139185

  Виготовлення євродерев'яних вікон та 
балконних рам (зі склом, склопакетами), об-
шивання вагонкою, якісно, недорого.(095) 
8975952; (096) 9690596 

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

6808868

  Свердловини по Волинській області.
(050) 9687750

  Натяжні стелі, заміри, монтаж, гарантія, 
якість, термін виконання 3 дні.(095) 
5237527; (067) 6834265

  Послуги "бобкетом", земельні роботи, 
вирівнювання територій, розвантажування 
цегли, піноблоків, бруківки. Послуги евакуа-
тором.(050) 8483994

  Циклювання (шліфування) підлоги, 
плоскошліфувальною та барабанною маши-
нами, вкладання паркету, дошки, ламінату; 
лакування та шпаклювання.(066) 1668415; 
(067) 8043815

Ремонт ванн методом наливу полімер 
"Стакріл". Виконуємо на дому за 3-4 
години. Якість гарантуємо, ціна від 

900грн.(0332) 290778; (099) 7020840

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

 ЦИКЛЮВАННЯ, ШПАКЛЮВАННЯ, 
ЛАКУВАННЯ ПАРКЕТУ ТА ФАРБОВАНИХ 
ДОШОК НОВИМИ БАРАБАННИМИ ТА 
ДИСКОВИМИ МАШИНАМИ.(0332) 
293990; (099) 6427274; (094) 9084990

  КУПЛЮ. Ангар напівкруглий, корівник 
ключковий, плити силосних ям.(050) 
9936211; (096) 2526078

  Куплю. Недорого облицювальну цеглу на 
стовпці. Металеву огорожу зі стовпцями, 
недорого, можна б/в. Млин 220 або 380В, 
бурякорізку, сокодавку.(050) 6446840; 
(096) 1292588

Французькі натяжні стелі, 80 грн. м 
кв. (0332) 251097, (050) 3781732, 

(050)4380766

Робота

Працівники на збір вишень, малини, 
яблук, помідорів, огірків, грибів, пар-

ники, теплиці, м'ясний цех, кухарі, плас-
тикові вікна, столяри, будівельники, 
житло, харчування, візова підтримка 

надається, наявність закорд. паспорту.
(095) 5566113; (068) 0968845

  На роботу потрібен автомеханік, 
обов'язково з досвідом роботи.(099) 
7218818

  На роботу потрібні різноробочі у цех.
(0332) 794949; (066) 9496977

  На роботу потрібні обвалювальники та 
жилювальники м'яса.(0332) 794949; (066) 
9496977

  На роботу потрібні укладальники-паку-
вальники.(0332) 794949; (066) 9496977

  Запрошуємо на роботу офіціантів, по-
мічника кухаря з досвідом роботи, графік 
роботи 7/7 днів. Офіційне працевлаштуван-
ня, з/п за домовленістю.(067) 3325840

 ПОТРІБНІ НА РОБОТУ В КАФЕ: БАРМЕН, 
ОФІЦІАНТ, КУХАР, ПРИБИРАЛЬНИЦЯ, З 
БАЖАННЯМ ПРАЦЮВАТИ У ДРУЖНЬОМУ 
КОЛЕКТИВІ.(095) 4206518

  Працевлаштування за кордоном, робочі 
запрошення (6 місяців, рік), Інтернет реє-
страція, анкети, страховки. Вакансії у Польщі: 
будівельники, зварювальники, токарі, водії-
далекобійники, с/г роботи, ферми та ін. Адр: 
Луцьк, вул.Кафедральна, 25. Ліц.АВ 585191, 
10.07.12р., МСПУ.(0332) 723738 (Луцьк); 
(050) 3731019

  Візьму на роботу офіціанта.(050) 
8025036

  Запрошуємо на роботу: адміністратора, 
офіціантів, кухарів, барменів, піцмайстрів, 
прибиральниць-посудомийниць, кухаря-
кондитера, водіїв з власним а/м (бус).(095) 
6551001

  Потрібні на роботу: адміністратор, 
офіціанти, кухарі, бармени, піцмайстри, при-
биральниці-посудомийниці, кухар-кондитер, 
водії з власним а/м (бус).(066) 1244446

  Візьмемо на роботу адміністратора, 
офіціантів, кухарів, барменів, піцмайстрів, 
прибиральниць-посудомийниць, кухаря-
кондитера, водіїв з власним а/м (бус).(099) 
7522226

 НА РОБОТУ ПОТРІБЕН МАЙСТЕР ПО 
ОБСЛУГОВУВАННЮ АУДІОДОМОФОННОЇ 
СИСТЕМИ.(0332) 788055; (050) 9781084

  На роботу потрібні: адміністратор, 
офіціанти, кухарі, бармени, піцмайстри, при-
биральниці-посудомийниці, кухар-кондитер, 
водії з власним а/м (бус).(099) 5055556

  Запрошуємо в команду молодих і амбітних 
офіціантів, барменів, піц-майстрів, кухарів, 
сушистів, техпрацівників.(066) 3414241, 
10.00-18.00

  Здам в оренду робочі місця в салоні краси, 
чоловічий та жіночий зал, манікюрний, 
косметичний кабінет.(066) 9473315; (050) 
5174011

 НА РОБОТУ ПОТРІБНІ: ЗАВІДУЮЧИЙ 
ВИРОБНИЦТВОМ (ВОЛОДІННЯ ПК, 
БАЖАНО Д/Р, НАЯВНІСТЬ А/М), УПРАВ-
ЛЯЮЧА СКЛАДОМ (ВОЛОДІННЯ ПК); ОПЕ-
РАТОР ПАКУВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ; 
ПОМІЧНИК ОПЕРАТОРА ПАКУВАЛЬНОГО 
ОБЛАДНАННЯ, ПОМІЧНИК ТОРГОВОГО 
АГЕНТА.(0332) 784990; (050) 7098855

  Потрібні кухарі, офіціанти, мийники 
посуду.(0332) 757565; (066) 8709333; (066) 
8709399

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

  ВІЗЬМЕМО НА РОБОТУ ВОДІЯ ВАНТАЖ-
НОГО А/М, З НАПІВПРИЧЕПОМ В/П 20Т, 
РОБОТА ПО УКРАЇНІ.(095) 8369524

Потрібен на роботу водій на автомобіль 
Супер-МАЗ з напівпричепом "Крона", 

категорія Е.(099) 7280363

  Потрібен офіціант з досвідом роботи.
(095) 2168112 

 ПОТРІБЕН СТАРШИЙ ПРОДАВЕЦЬ ТА 
ПРОДАВЕЦЬ У ГАСТРОНОМ ПО ВУЛ.
ЛЬВІВСЬКІЙ АБО ПРОСП.ГРУШЕВСЬКОГО.
(099) 2122227

  Візьму на роботу кухаря.(0332) 255596; 
(063) 0719190

  Візьмемо на роботу кваліфікованого авто-
механіка та автослюсаря м.Луцьк.(050) 
4380261

  Найму продавця для торгівлі продуктами 
на ринок біля гот."Лучеськ".(050) 6095553

  На роботу потрібен торговий агент, з до-
свідом роботи; водій кат.В, Е.(095) 1518031

 ПРОПОНУЮ РОБОТУ ПРОДАВЦЯ У 
МАГАЗИНІ ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВА-
РІВ, ГАРНИЙ КОЛЕКТИВ, СТАБІЛЬНА 
ЗАРПЛАТА. БАЖАНО ДОСВІД  РОБОТИ, 
ПРАЦЕЛЮБНІСТЬ.(050) 6774417

  Візьму на роботу швачку для пошиття 
меблів, навики крою обов'язкові. Постійна 
або часткова зайнятість.(063) 6201867; 
(067) 3021203

  Візьму на роботу водія-далекобійника. 
Вимоги: досвід роботи у міжнародних 
перевезеннях, закордонний паспорт, без 
шкідливих звичок.(050) 7191292

  Робота: (теплиці огірки, помідори), ферми, 
м'ясокомбінати, птахоферми, с/г роботи, зби-
рання яблук, капусти, перцю, будівельники 
різних спеціальностей, наявність закордон-
ного паспорту, візова підтримка (шенгенські, 
робочі).(050) 7325315; (096) 8708768

  В ковбасний цех потрібні: прибиральниці, 
в'язальниці ковбасних виробів, жилувальник 
м'яса, обвалювальники м'яса, водій, зав.ви-
робництва, коптильник ковбасних виробів, 
технолог, вантажник (праця в ночі).(0332) 
719069

  Потрібен продавець в гастроном р-н 
залізн.вокзалу або р-н вул.Львівської.(099)  
7770302; (050) 2585958

  Запрошуємо на роботу директора 
свинокомплексу, зоотехніків, трактористів, 
механізаторів, агрономів, різноробочих.
(0332) 210254

  Творча робота для молодих енергійних 
людей, з акторськими здібностями, постійні 
відрядження по Україні. З/п 2000-2800грн/
місяць + відрядні.(096) 9051734

  Найму на роботу офіціанта та бармена.
(050) 9201322

Фермер
  Продам. Поросят в'єтнамських, гібридів 

дикого кабана, великої білої; молодого 
в'єтнамського кнура. Можливий обмін на 
фуражне зерно. Продам гній без хімії.(050) 
3398560; (093) 4455931

 ПРОДАМ. ПОРОСЯТ З ВЕЛИКОЇ ПО-
РОДИ.(097) 6862706

  Продам. Віз кінний 2200грн; плуг, борони, 
каркас кінного фаетону, 2500грн.(067) 
7630180

  Віддам цуценят метисів, маленької та 
середньої породи чорний і коричневий 
окрас, хлопчики та дівчатка, 4-5 місяців 
будуть розумними, гарними охоронцями 
приватного будинку, у добрі руки.(0332) 
769968; (099) 1538548

  Продам. Пшеницю, ячмінь, овес, гірчицю.
(099) 4415244

  Продам. Зерно: пшениці, ячменю, вівса, 
кукурудзи, жито, третєкале, осипка, обміняю 
на міндобриво (селітру, нітроамофоску).
(050) 6099025; (097) 74184863

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

  Куплю зерно: пшениці, ячменю, вівса, 
кукурудзи. Міняю на селітру, нітроамофорку.
(050) 6099025; (097) 4184863

  КУПЛЮ картоплю сортів "Бєла Роса", 
"Слов'янка".(095) 6282680; (093) 1561181

Різне
  Продам. Вітрину морозильну "Росс", б/в.
(099) 3469169

  Продам. Диван та два крісла, ціна за до-
мовленістю.(0332) 242680; (099) 0306523

  Продам. Телевізор "Панасонік" діаг.51см, 
сірий корпус, плоский екран, 550грн.(066) 
1953152; (0332) 769963

  Продам. Обладнання для пекарні: піч, 
тістоміс, розстойка, форми для хліба, візки, 
борошнопросіювач, столи. Або здам в орен-
ду.(050) 5461385

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) 
767992; (095) 4091285; (098) 5266032; (067) 

6492168; (095) 1264199 

Громада "Христового 
воскресіння"Апостольної Православної 

Церкви (настоятель - Єпископ Олег 
Ведмеденко)  оголошує щоквартальний 
збір пожертв для нужденних (одяг, про-

дукти харчування, предмети гігієни). 
Грошові пожертви - на придбання 
духовної літератури для лікарень 

міста. Пожертвування приймаються 
у неділю 25 серпня під час звершення 

божественної літургії з 9.00 до 12.00 за 
адр:Луцьк, вул.Зв'язківців, 1 (будівля 

"Таксосервісу", 3-й поверх), р-н електро-
апаратного заводу. (0332) 740404; 

(096) 2301777

Продам коляску 3 в 1 (люлька, 
літній варіант, автокрісло) 1500грн. 

(068)1401785
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Волинська дирекція Українського державного підприємства 
поштового зв’язку “Укрпошта” запрошує на роботу  з офіційним 

працевлаштуванням:
- інженера-електроніка з ремонту офісної техніки. Вимоги до пре-
тендента: повна вища освіта за спеціальністю. Стаж роботи не менше 
одного року;
- сортувальника  бази роздрібної торгівлі. Вимоги до претендента: 
освіта середня. Знання ПК.
-  оператора поштового зв’язку. Вимоги до претендента: освіта неповна 
або повна вища. Знання ПК.
-  листонош у відділення зв’язку м.Луцька та Луцького району – відді-
лення зв’язку Підгайці, Струмівка. Вимоги до претендента: освіта серед-
ня. Доставка поштових відправлень, газет, журналів, пенсій, товарів 
народного споживання. 
-  водія автотранспортних засобів. Вимоги до претендента: стаж роботи 
не менще трьох років. Категорія С. Проживання; район Київського 
майдану, проспект Відродження. 
Звертатися за адресою: м.Луцьк, вул. Кривий Вал, 19, відділ кадрів, тел. 
29-38-59 або 24-43-65.


