
Нерухомість 

Продам

  Однокімн.кв., р-н ТЦ "Нова Лінія", 1-й 
поверх, ремонт. (050) 0894195

Однокімн.кв., м.Ківерці, вул.За-
лізнична, заг.пл.21 кв.м, 120000грн. 

(050) 8851110

  Однокімн.кв., р-н гот."Лучеськ". (050) 
2487947; (066) 0881517

  Двокімн.кв., просп.Грушевського, 4-й 
поверх, заг.пл.42 кв.м, житл.пл.28 кв.м, 
капітальний ремонт (електрика, вода, 
вікна, плитка). (050) 6857370; (095) 
7103769

  Двокімн.кв., передмістя Луцька, 
65кв.м., новобудова. (067) 3616517

  Двокімн.кв., 5/5-пов. цегл. буд., з 
ремонтом та меблями, є техповерх, р-н 
ринку "Завокзальний". (050) 9990026; 
(050) 3786735

  Трикімн.кв., передмістя Луцька, 
75кв.м., новобудова. (067) 3616517

 ПРОДАМ. ТРИКІМН.КВ. ВЕЛИКОГА-
БАРИТНУ, В 6-КВАРТИРНОМУ БУДИН-
КУ, ПЛОЩЕЮ 103 КВ.М, В КОМПЛЕКСІ 
З ГАРАЖЕМ, ДВОМА ПІДВАЛАМИ ТА 
ПРИСАДИБНОЮ ДІЛЯНКОЮ, ЦІНА ЗА 
ДОМОВЛЕНІСТЮ. (097) 5410941

  Луцьк, р-н дубнівського кільця, 
будинок цегляний, незавершене будів-
ництво, поштукатурений, є газ, вода, ви-
ведена каналізація, змуровані вигрібні 
ями, є гараж, ціна за домовленістю. 
(066) 1576045

  ЛИПИНИ, БУДИНОК ОДНОПОВЕРХО-
ВИЙ, 120 КВ.М, ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА 
0.08ГА, Є САРАЙ, ГАРАЖ, БРУКІВКА, 
ОГОРОЖА, АСФАЛЬТ. (050) 2111457

  Продам. Луцьк, частину будинку в 
центрі міста, 3 кімнати, комунікації, 
земельна ділянка 0.02га, крите подвір'я, 
гараж. (099) 2031692; (050) 9554197

  2.5км від Луцька, масив Гаївка, новий 
якісний, півтораповерховий будинок, 
100м до лісу, чистові стяжки, штукатур-
ка, натяжні стелі, якісні вікна, опалення, 
всі комунікації, 165 кв.м. Від власника. 
(097) 1227722  

 Малий Окорськ, будинок з ман-
сардою, на березі озера, 160 кв.м, 
телефон, світло (трифазна лінія), газ, 
вода, опалення, з/д 1.17га, огорожа, сад, 
господарські будівлі, 480000грн. (050) 
6325824

  Продається в Локачах однокімнатна 
квартира, загальна площа 28,2 кв м, 
жила 11,9 кв м за адресою: смт Локачі, 
вул. Миру, 47, другий поверх з балконом 
в п’ятиповерховому будинку. Потрібен 
ремонт. Ціна договірна. (097) 3171527 
Вадим

  Боратин, будинок новий заверше-
ний, утеплений, 4-кімнатний, 140 кв.м, 
металопластикові вікна, металочере-
пиця, електроопалення, є камін-грубка, 
земельна ділянка 0.084га, огорожа, 
асфальтований доїзд до будинку, без 
посередників. (050) 3785562

 Маньків, Локачинського р-ну, будинок 
1965р., дерев'яний, обкладений цеглою, 
усі комунікації: газ, вода, с/в в будинку, 
сучасний ремонт, усі надвірні споруди, 
біля будинку сад, город, ціна 17000. від 
власника. (050) 4121689; (050) 9077601

  Продам. Ківерці, будинок шлаково-це-
гляний, 85 кв.м, 4 кімнати, кухня, ванна, 
котел, газ, вода, сарай, літня кухня, зе-
мельна ділянка 0.06га, власник. (095) 
2487253; (067) 3857087

 ПРОДАМ. ТОРЧИН, БУДИНОК 
ЦЕГЛЯНИЙ, 120 КВ.М, УСІ ВИГОДИ, 
ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА 0.12ГА, САД, 
ОГОРОЖА, УСІ НАДВІРНІ СПОРУДИ, 
ГАРАЖ, 2 САРАЇ. (068) 8488455; (066) 
7451855

  Копачівка, вул.Садова, земельну 
ділянку під забудову 0.16га, є усі комуні-
кації. (03368) 22635, Наталія (Рожище); 
(066) 4291633

Підгайці, земельну ділянку 0.12га, 
комунікації поруч, поряд новобудо-
ви, хороший доїзд. (067) 7517738; 

(066) 0073374

  Продам. Боратин, земельну ділянку 
0.24га, 0.12га, приватизовану, під житло-
ву забудову, зручний доїзд, комунікації, 
є сусіди, від власника. (099) 7777718

  Крупа, дві земельні ділянки по 0.135га, 
всі комунікації поруч. (050) 5617877

  Рованці, земельну ділянку 0.12га, ціна 
за домовленістю. (050) 7366334; (097) 
9883178

  Оздів, земельну ділянку 0.12га, кому-
нікації поруч, асфальтований доїзд, ціна 
за домовленістю. (097) 8472348

  Липини, земельну ділянку 0.1148га, 
за районною лікарнею, асфальтований 
доїзд. Терміново. (050) 6602998; (068) 
8997652

  Дачну ділянку, приватизовану, 0.07га, 
є заїзд з вул.Дубнівської та Рівненської, 
є будинок цегляний, сарай цегляний, хо-
роший сад, вода, світло. (066) 7847492

  Озерце, дачу, будинок двоповер-
ховий, є гараж, сад, земельна ділянка 
0.06га, надвірні споруди, вода, пічне 
опалення, поряд ліс, озеро. (050) 
8486156

  Гараж цегляний кооп."Стир-3", уте-
плений, заїзд з вул.Дубнівської. (095) 
1573463

  Гараж цегляний, м.Луцьк, р-н ЛПЗ, 
стоянка №9, вул.Мамсурова, розм.9х3м, 
висота дверей 3м, є оглядова яма, ціна 
за домовленістю. (097) 4180391, 
Андрій

  Гараж цегляний в кооп."Транспорт", 
р-н автозаводу, 6х3.5м, оглядова яма, 
підвал, документи. (050) 6857370; 
(095) 7103769

Здам

  Візьму на квартиру дівчину, центр 
Луцька, усі умови, недорого. (050) 
2508514

  Візьму дівчат-студенток на квартиру, 
без сплати за комунальні послуги. Про-
живання окремо без господинію (098) 
4462608

  Візьму на квартиру дівчат, район 
вул Дубнівська, поблизу польського 
консульства. (095) 1323076

  Візьму на квартиру двох хлопців, 
чесних, порядних, бажано студентів, без 
шкідливих звичок, 33-й квартал. (099) 
6465730

  Здам. Кімнату для студентів, у при-
ватному будинку зі зручностями. (098) 
5152496; (050) 8689248

  Здам в оренду приміщення на просп.
Молоді, площею 115 кв.м, є місце для 
парковки, охорона, відеоспостережен-
ня. (096) 7244870

  Здам. Луцьк однокімн.кв. та двокімн.
кв., р-н 33-го кварталу, подобово.  
(050) 9401666; (095) 7420603; (097) 
3181145

  Здам. Квартиру ТІЛЬКИ для студентів-
заочників, м.Луцьк. (063) 4575913

Здам. В оренду склади 120, 65, 
50 кв.м та офісні приміщення у 

м.Луцьку по вул.Потебні. Є авто-
стоянка, охорона та комунікації, 

зроблений ремонт. (050) 3397002

В оренду виробничо-складські 
приміщення площею 100-600 кв.м. 

Бокси для ремонту автомобілів. 
Зручний доїзд, охорона, ціна від 

7грн/кв.м.  (050) 3782022

Офісні приміщення, поблизу МРЕВ, 
в оренду, Луцьк, вул.Підгаєцька, 
3, ПП «ВАМС». Інтернет, телефон, 

автономне опалення, євроремонт, 
сигналізації, парковка, бруківка. 
(0332) 773700; (095) 8989000

ПП "ВАМС" здає торгові приміщення 
різної площі: під офіси, магазини, ап-

теки. Автономне опалення, підігрів 
підлоги, Інтернет, телефон, пожежна 

сигналізація, парковка, охорона. 
Луцьк, вул.Рівненська, 127. (0332) 

773700; (095) 8989000

В оренду офісні, виробничі при-
міщення по вул.Запорізькій (р-н 
Теремно), площею від 10 до 100 

кв.м, опалення, зручна транспортна 
розв'язка, автостоянка, цілодобова 

охорона. (066) 4963220; (067) 
2804787

Послуги
  Вантажні перевезення мікроавто-

бусом до 2т, по області, Україні та за 
кордон. (099) 6348649; (067) 3322259

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

Супутникове телебачення. Продаж, 
гарантія, сервісне обслуговування. 

Послуги електрика. Продаж, монтаж 
кондиціонерів. (0332) 285556; (066) 

1980828

  Виготовлення, реставрація м'яких 
меблів, матраців, переробка форми 
за каталогом.  (0332) 240275; (050) 
9209673

  Відео-, фотозйомка урочистих подій. 
Виготовлення альбомів, виїзд по області. 
www.Youtube 11jodia. (050) 1772873, 
Ігор; (097) 6107769; (093) 5466798

ПАМ’ЯТНИКИ.
Виготовлення, встановлення, 

художнє оформлення.
Гарбо, базальт, граніти.

Вироби з каменю: каміни, підві-
коння, сходи, лицювальна плитка, 

столешниці.  (067) 420 47 01, (067) 
500 13 81, (0332) 24 25 94

Безкоштовні консультації з будів-
ництва і проектування будинків та 

споруд. (050) 9622445

Навчальний центр "The best" про-
понує вивчення іноземних мов за 

європейською методикою; підготов-
ка учнів до вступу у ВУЗи Польщі. 

Пропозиції: "Запиший зараз та 
отримай знижу 10% на навчальний 
курс", "Приведи 4 друга та навчайся 

безкоштовно", "Для 2-х друзів лекція 
по 35грн". Луцьк, проспект Волі, 50, 

вхід з двору (066) 8992525

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

  Пам'ятники! Виготовлення, вста-
новлення, оформлення. З мармурової 
крихти та натурального каменю. До-
ставка безкоштовна. (095) 1285106; 
(098) 5022024; (099) 2620282, Луцьк, вул.
Рівненська, 54/5, ПОГ "Меморіал-Груп"

Автомото
  Продам. КамАЗ самоскид "совок" 

1983р., на ходу. (063) 3094788; (066) 
0848714

Продам. Трактор Т-25 1994р. з 
кабіною, Т-25 1990р. без кабіни у від-
мінному стані; комбайни картопле- 
та зернозбиральні, прес-підбирачі, 

різні марки; борони, косарки 
роторні, кінні; плуги, саджалки, куль-

тиватори, сівалки та ін. з Польщі. 
(099) 0834091; (067) 1253737

   Продам. Трактор Т-25 1990р., з кабі-
ною, у відмінному стані та Т-25 1991р., з 
кабіною, малий мотопробіг, рідні колеса, 
у відмінному стані. Картоплекопачки 
дво-, однорядні, нові та б/в; преспід-
бирачі "Клаас", "Сіпма", "Вельгер" та ін.  
(050) 2305189; (098) 0841006

  Продам. Косарки роторні, кінні, 
грабарки, борони, копачки, культи-
ватори, плуги, сівалки, обприскувачі, 
саджалки. Комбайни картоплезбиральні 
"Анна", "Болько", "Карлик", "Грімме" та ін.  
(050) 2305189; (098) 0841006

  Ремонт підвісок, двигунів, коробок 
передач, рихтувально-зварювальні 
роботи, фарбування, ремонт після ДТП; 
ремонт електрообладнання, діагности-
ка. (0332) 726246; (050) 1761459

  Куплю трактор Т-40. (096) 6866436

Будівництво

Продам. Пісок, щебінь, відсів, цеглу 
червону, білу; дрова, торфобрикет, 
торфокрихту, чорнозем, землю на 
вимощування. Вивіз будівельно-
го сміття. (066) 8465604; (068) 

7999678

  Продам. Радіатори чавунні, б/в, 54 
ребра по секціях (7 + 11 + 12+ 13+ 14), 
35грн/ребро. (095) 6438000

  Бруківка вібропресована, сертифі-
кована - виготовлення та багаторічний 
досвід професійного вкладання з вібро-
трамбовкою та "бобкатом". Низькі ціни, 
доставка. Цемент, щебінь, відсів. (099) 
4937752; (093) 7165575

  Продам. Панелі стінові з керамзиту, 
недорого, 3 шт. (095) 7493900

  Продам. Блоки будівельні та блоки 
"рваний камінь" на огорожу. с.Забороль. 
(097) 7163642; (050) 0244080

Робочі дні понеділок-п'ятниця, 8.00-
16.00. Вихідні субота-неділя. (0332) 
290078; (050) 3780078; (098) 0800078

  Продам. Металочерепицю, метало-
профіль, комплектуючі різних країн-ви-
робників, широкий вибір, низькі ціни. 
Заміри, кошторис, доставка безкоштов-
на. (050) 7015157; (068) 0274679

  Доставка КамАЗ самоскидом: пісок, 
щебінь, відсів, вивіз сміття та ін. вантаж-
ні перевезення. (063) 3094788; (066) 
0848714

 ПРОДАМ. ЦЕГЛУ ЧЕРВОНУ, БІЛУ, 
ПІСОК, ЩЕБІНЬ, ВІДСІВ, ЧОРНОЗЕМ. 
З ДОСТАВКОЮ. (050) 9816591; (097) 
7528284

Свердловини, міні-башти, глибинні 
помпи "під ключ". (050) 6709075, 

Луцьк, вул.Городецька, 17

  Продам. Пісок крупно дрібнозер-
нистий, щебінь різних фракцій, відсів, 
цеглу, доставка. Вивезу сміття. (050) 
9049130; (063) 4117874; (097) 5590422

  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

  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. Щебінь різних фракцій, пісок 
дрібний та крупний, відсів, цегла біла та 
червона, глина, торфокрихту, керамзит, 
чорнозем, дрова, вугілля. Вивіз сміття. 
(050) 7601191

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

  Продам. Пісок, щебінь, відсів, бій бу-
дівельних відходів, з доставкою. (050) 
3381564; (098) 7585943

  Свердловини на воду, насоси, об-
слуговування. (067) 3326421; (050) 
2742458

  Продам. Щебінь різних фракцій, від-
сів, пісок, цеглу червону, білу; чорнозем, 
торф, земля на вимостку. Можлива 
доставка. (050) 5299520

 ПРОДАМ. ЦЕГЛУ БІЛУ ТА ЧЕРВОНУ, 
ЩЕБІНЬ, ВІДСІВ, ПІСОК, ЧОРНОЗЕМ, 
ГНІЙ, ЗЕМЛЯ НА ВИМОСТКУ, ТОРФО-
КРИХТУ, ДРОВА, ТОРФОБРИКЕТ; ВИВІЗ 
БУДІВЕЛЬНОГО СМІТТЯ. ДОСТАВКА 
ПО МІСТУ БЕЗКОШТОВНО. (050) 
5694813; (096) 5045231 

Кована брама від 3000грн. Кузня 
"Файна ковка". Каталог з цінами на 

сайті www.fayna-kovka.prom.ua (050) 
2962314; (097) 6139185

  СВЕРДЛОВИНИ НА ВОДУ. ОБСЛУ-
ГОВУВАННЯ. ПРИЯМКИ, НАСОСИ, 
ВОДА "ПІД КЛЮЧ". ЯКІСТЬ ГАРАНТУЮ. 
(095) 5755705

  СВЕРДЛОВИНИ НА ВОДУ, ВОДА "ПІД 
КЛЮЧ". ШВИДКО ТА ЯКІСНО. (096) 
3918453

Французькі натяжні СТЕЛІ від 
економних до розкішних, ексклю-

зивна комбінація кольорів, якісний 
фотодрук, встановлення будь-яких 
світильників, стельових карнизів та 
поклейка плінтусів. Стелями можна 

пишатися!  (0332) 269182; (066) 
5922882; (097) 6808868

(050) 7249777; (097) 9143605

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

  Продам. Пісок, щебінь, цеглу, чорно-
зем, бутовий камінь та ін. будматеріали 
з доставкою. (050) 6984495; (068) 
0595893

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

 ПРОДАМ. МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЮ, 
ПРОФНАСТИЛ, "RUUKKI FINNERA", 
"SYPER KATEPAL", ПОВНА КОМПЛЕК-
ТАЦІЯ ДАХУ. ЗАМІРИ ТА ДОСТАВКА 
БЕЗКОШТОВНО. (096) 9035429; (099) 
6274707

  Послуги електрика у квартирах, 
будинках, на дачах: заміна старої ел/
проводки, заміна та встановлення 
світильників, вимикачів, розеток та ін. 
роботи. (050) 2454323; (096) 4869454

  Ремонтно-будівельні роботи; шпаклю-
ємо стелі та стіни, лицювання плиткою, 
штукатурні роботи, клеємо шпалери, 
гіпсокартон різної складності, декора-
тивні штукатурки, обшиваємо вагонкою, 
вкладання підлоги, ламінат, паркетна 
дошка. (0332) 299602; (066) 7549017

  Циклювання паркету, без пилу, від 
мережі 220В, шпаклювання, лакування, 
вкладання ламінату. (0332) 729024; 
(063) 9927346; (099) 4621778

 ЦИКЛЮВАННЯ, ШПАКЛЮВАННЯ, 
ЛАКУВАННЯ ПАРКЕТУ ТА ФАРБОВА-
НИХ ДОШОК НОВИМИ БАРАБАННИ-
МИ ТА ДИСКОВИМИ МАШИНАМИ. 
(0332) 293990; (099) 6427274

Фундаментні роботи: монолітні, 
збірні та пальові фундаменти. 

Фундаменти під забори. Якісно, про-
фесійно! (099) 6281801

  Послуги "бобкетом", розгортаємо 
щебінь, навантажуємо землю, роз-
вантажуємо цеглу, піноблоки, бруківку. 
Земельні роботи гусеничним та коліс-
ним "бобкетом". Послуги евакуатором, 
буром. (050) 8483994

  Виконуємо всі види внутрішніх та зо-
внішніх робіт. (050) 6761574

Напівсухі стяжки (станція), шту-
катурка, гіпсокартон, шпаклівки, 
відкоси, плитка, вагонка, ламінат. 

(095) 5465270 

  Заміна труб, лічильників, унітазів, уми-
вальників, 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

Робота

Потрібні робітники на збір помідо-
рів, огірків, грибів, парники, теплиці, 

м'ясний, рибний цех, ферми, буді-
вельники, с/г робітники, догляд за 

садом, з/п висока, житло, харчу-
вання, візова підтримка надається, 
наявність закорд. паспорту. (066) 

7466549; (096) 4932837, Ольга

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

  В ковбасний цех на постійну роботу 
потрібні: слюсар, прибиральниця, 
обвалювальник м'яса та водій. (0332) 
719069

  Потрібні кухарі, офіціанти. (095) 
3858179

  В меблевий цех потрібні працівники. 
(095) 2447808

На виробництво потрібен електрик 
д/р від 3-х років. (066) 9496977

  Збір малини, огірків, грибів, яблук, с/г 
роботи. З/п висока, наявність закордон-
ного паспорту, візова підтримка. (066) 
0321909; (093) 8317549

Охоронна фірма ТзОВ "КОН-ЛЕКС", ві-
зьме на роботу охоронників. Бажано 
з досвідом роботи.  (0332) 787966; 

(067) 3618854

  На роботу потрібні продавець, кухар, 
офіціант. (050) 2819128

  ЗБІР малини, огірків, грибів, яблук, те-
плиці, парники, ферми, м'ясокомбінати 
(різні спеціальності, з/п висока), с/г 
роботи,  польові роботи, будівельники, 
зварювальники, електрики та слюсарі, 
наявність закордонного паспорту, 
візова підтримка.  (050) 7325315; (096) 
8708768

Потрібен завсклад готової продукції. 
(066) 9496977

  Підприємство запрошує на постійну 
роботу швачок. (0332) 266927, 265495

  Візьму на роботу продавця в продо-
вольчий магазин. (095) 5102318; (099) 
4490847

Потрібен на роботу кухар у кафе, 
вул.Львівська, досвід роботи, графік 
тиждень через тиждень, 10.00-21.00. 

(066) 9307231

  Працевлаштування за кордоном, 
робочі запрошення, реєстрація, анкети, 
страховки. Вакансії у Польщі: швачки, 
будівельники, зварювальники, водії-
далекобійники, с/г роботи. Доглядаль-
ниці, будівельники у Німеччину. Ліц.
АВ 585191, 10.07.12р., МСПУ. (0332) 
723738 (Луцьк); (099) 3469381, Луцьк, 
вул.Кафедральна, 25

  Найму працівників для перебирання 
картоплі. (050) 5637480

  Потрібен бармен та кухар в кафе. 
(0332) 242418 (Луцьк); (050) 7166177; 
(067) 3321609

РОБОТА Фермерське господарство 
с.Острожець (20км від Луцька) 

запрошує бажаючих на сільсько-
господарські роботи по збиранню 
овочів, проживання та харчування 

безкоштовні. (099) 5130071

  Візьму на роботу екскаваторника, 
"бобкатчика". (093) 0208979; (095) 
9367940

  Візьму на роботу водіїв кат.С з до-
свідом роботи, автофарбувальника та 
автозварювальника. (066) 1534434

  Запрошуємо до співпраці в інформа-
ційну сферу, самостійних та цілеспря-
мованих людей. (067) 4770978; (066) 
9838073

 Швачки потрібні на роботу на ви-
робництво взуття, бажано з досвідом 
роботи. (095) 2067476; (098) 0114831, 
Андрій Васильович

  Потрібні на роботу прибиральниці 
житлових приміщень, чесні та порядні. 
(095) 9388951; (097) 6243030

  Додатковий заробіток в інформацій-
ній сфері. (066) 1289313; (096) 8982018

  ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ ПРАЦІВНИКИ 
РІЗНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ НА ПІД-
ПРИЄМСТВО, З/П ЗА ДОМОВЛЕНІСТЮ. 
(066) 6184057; (093) 7538744

  Потрібні менеджери зі збуту та по-
шуку замовлень на виготовлення м'яких 
та корпусних меблів по Волині та інших 
регіонах України. Вимоги - бажання 
працювати. (0332) 240275; (066) 
1594150, Наташа 

  Потрібні на постійну роботу працівни-
ки на автомийку р-н Вишкова, бажано з 
досвідом роботи. (066) 0527683

  Візьму на роботу терміново менедже-
ра з продажу автошин, кваліфікованого 
шиномонтажника або учня, з/п висока. 
(050) 5169617

  На роботу потрібні: аніматор в дитячу 
кімнату (кафе), адміністратори залу, 
офіціанти, кухарі, бармени, помічники 
барменів. піцмайстри, суші-майстри, ку-
харі-кондитери, прибиральниці-посудо-
мийниці. (099) 7522226; (099) 5055556; 
(095) 6551001; (066) 1244446

  На постійну роботу в бар потрібні: 
офіціант, помічник кухаря, посудомий-
ниця.  (098) 5814664; (066) 4202046

  Потрібні на роботу в кафе офіціанти. 
(099) 9068338

Фермер
  Продам. Корову, 4 роки, 15км від 

Луцька. (099) 2435126

  Продам. Овес 10, 20, 30т. Можливе 
зберігання. (096) 0406407; (050) 
1914818

  Продаємо насіння озимого ріпаку 
сорт Смарт та Бравоур. Продаємо на-
сіння озимої пшениці сорт Уліас, Лупус, 
Тобак. (050) 378 25 07, (067) 342 23 04.

  Продам. Козу дійну, вік 2роки, 
Нововолинськ. (095) 4494352; (098) 
8971958

  Продам. Цуценят породи ягдтер'єр від 
елітних батьків. (0332) 250973; (095) 
8764709

  Продам. Зерно пшениці, ячменю, ві-
вса. (066) 2944490; (068) 7788806

  Продам. Бочки пластмасові, дубові, 
металеві, 120-220л; "куби" 1000л. 

  Плівку тепличну 4-сезонну польського 
виробництва, шир.6, 8, 12м.  (050) 
6709075

  Продам. Зерно пшениці, ячменю, ві-
вса, кукурудзи, дерть, висівки. Можлива 
доставка. (067) 3320831

  Продам. Пшеницю, ячмінь, часник.  
(0332) 708520; (050) 5877453

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

   Куплю. Зерно пшениці, ячменю, вівса, 
ціна за домовленістю. (098) 6488880; 
(099) 7083226

  КУПЛЮ. Картоплю сортову. (050) 
9775945; (093) 1561181

Різне
  Продам. Лінію по виробництву палив-

них брикетів, місце знаходження: Во-
линська обл., Турійський р-н, с.Кульчин. 
(067) 4761453; (099) 4929883

  Продам. Меблі б/в: сервант з тумбою, 
комод, кухню, диван. Синтезатор "Ямаха 
PSR-295". (099) 6344340

  Продам. Стінку "Волинь", котел газо-
вий, колонку газову, швейну машинку 
"Орша", все б/в, та новий електричний 
гладильний прес. (095) 1323076

  Ноутбуки, планшети, комп'ютери: ре-
монт, обслуговування, продаж. (050) 
5396901; (093) 8814228 

  Куплю. Осцилограф, калібратор, гене-
ратор сигналів, частотомір, характери-
ограф; вітчизняні радіодеталі, можливо 
на платах. (050) 5424961

Купуємо стружку кольорових металів: 
мідь, алюміній, бронзу, латунь, свинець, 

н/ж; акумулятори, можливий демон-
таж, 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 

Поліс серії UA 078/10414545 АТ "СГ" 
"ТАС" (приватне) вважати втраченим 

та недійсним.
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Вартість політичної реклами в газеті «Відомості» 
Ціна 1 кв см 8,40 грн з ПДВ

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


