
Нерухомість

Продам

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

(050) 8851110 

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

  Двокімн.кв., вул.Ковельська, 2/2-
пов. цегл. буд., санвузол роздільний, 
балкон, газова колонка, ціна за домов-
леністю. (050) 7175218 

  Продам. Боратин, будинок, новий 
завершений, утеплений, 4-кімнатний, 
140 кв.м, металопластикові вікна, 
металочерепиця, електроопалення, 
камін-грубка, земельна ділянка 0.084га, 
огорожа, асфальтований доїзд, без 
посередників, 2км від Луцька. (050) 
3785562 

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

  Луцьк, вул.Івана Франка, будинок 4 
кімнати, гараж, хліви, тимчасівка, ді-
лянка 0.05га або половину з 2-х кімнат. 
Можливий обмін. (050) 9583894 

  Ільпибоки, 2км від смт.Демидівка, 
будинок цегляний, земельна ділянка 
1га, газ, світло, свердловина, поряд є 
ставок, недорого. Від власника. (097) 
6290065; (050) 2141844 

  ТОРЧИН ЛУЦЬКОГО Р-НУ, ПОЛО-
ВИНУ ПРИВАТИЗОВНОГО БУДИНКУ 
(3 КІМНАТИ, КОРИДОР, КУХНЯ, ВЕ-
РАНДА, КОМОРА) ЗАГ.ПЛ.90.4 КВ.М, 
ЖИТЛОВА 54.8 КВ.М). ЦЕНТРАЛЬНА 
ВУЛИЦЯ, Є ГАЗ, ТЕЛЕФОН, ЦІНА ЗА 
ДОМОВЛЕНІСТЮ. (050) 2064648; 
(050) 4387304 

  Обміняю будинок у с.Баківці 110 кв.м, 
після капремонту, ділянка 0.50га та 
трикімн.кв., в центрі Луцька, 4/5-пов. 
цегл. буд., на великогабаритну квар-
тиру у Луцьку. Або продам будинок. 
(066) 4355082 

  Рованці, будинок незавершений (є 
матеріали на перекриття), земельна 
ділянка 0.12га. Недорого від власника. 
(099) 7501607 

  15км від Луцька, Буяни, будинок 50 
кв.м, усі зручності, надвірні споруди, 
земельна ділянка 0.255га, приватизова-
на. (050) 1677943; (097) 1177640 

  Смт.Рокині, Луцького р-ну (р-н шко-
ли), приватизовану земельну ділянку 
0.15га (24х60м), під забудову, світло 
поруч, школа, дитсадок сільрада- 
500м. Власник, недорого. ТЕРМІНОВО. 
(098) 2680485; (050) 1643407 

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

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

  Великий Омеляник, земельну ді-
лянку 0.20га, під забудову, 59000грн. 
(066) 6253603, Сергій 

  Романів, земельну ділянку 0.4га, з 
дерев'яним будинком 34.3 кв.м, газ, 
вода, світло. (050) 9325900; (050) 
2661937 

 ПРОДАМ. ЛИПИНИ, ЗЕМЕЛЬНУ 
ДІЛЯНКУ 0.1148ГА, ЗА РАЙОННОЮ 
ЛІКАРНЕЮ, АСФАЛЬТОВАНИЙ ДОЇЗД 
ВСІ КОМУНІКАЦІЇ ПОРУЧ. ТЕРМІНО-
ВО. (050) 6602998; (068) 8997652 

  Продам. Боратин, земельну ділянку 
0.24га, 0.12га, приватизовану, під 
житлову забудову, зручний доїзд, кому-
нікації, є сусіди, від власника. (099) 
7777718 

  Контейнер на ринку в смт.Любешів, 
у хорошому, центральному місці, 
розм.3х2.4 кв.м, кутовий, відчиняється 
на 2 сторони, хороша торгівля (60% по-
купців - білоруси). (050) 7818030 

Продам. Гаражі в кооп."Центр", 
під буси та легкові а/м. (068) 

6348048; (066) 3961884 

Здам

  ЗДАМ БУДИНОК С.ЛИПИНИ, 
ВМЕБЛЬОВАНИЙ, ПОБУТОВА ТЕХ-
НІКА, БЛАГОУСТРІЙ, ГАРАЖ. (050) 
2111457 

  Здам. Кімнату подобово, р-н Київ-
ського майдану, з усіма зручностями. 
(0332) 757511; (050) 8481103 

  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 торгово-офісне приміщення 
просп.Молоді, 65 кв.м, вихід на цен-
тральну вулицю, Інтернет, сигналізація, 
пожежна охорона, автостоянка, новий 
ремонт. (050) 6415645 

  Візьму на квартиру з господинею 
1 дівчину в районі гот. Лучеськ. 

(0332) 255104 

  Візьму на квартиру (центр), молоду 
жінку або 2-х дівчат що не палять, 
1000грн. (050) 9583894 

  Візьму дівчат на квартиру, з 
господинею, поблизу економічного 
факультету Технічного університету. 
(050) 7077323 

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

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

7грн/кв.м. (050) 3782022 

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 

Здам в оренду приміщення під офі-
си (12-18 кв.м) по вул.Рівненській, 

123. (0332) 250308; (050) 2661937 

Здам в оренду приміщення під 
торгову площу 500 кв.м, по вул.

Рівненській, 123. (0332) 250308; 
(050) 2661937 

  Здам кіоск на ринку смт.Голоби. 
(0332) 250308; (095) 1868652; (050) 
2661937 

Зніму

  Винайму однокімн.кв., частково 
вмебльовану, в будь-якому р-ні міста, 
до 1500грн з компослугами. (099) 
7293552 

Послуги

Навчальний центр "The best" 
пропонує вивчення іноземних 

мов за європейською методикою; 
підготовка учнів до вступу у ВУЗи 

Польщі. Пропозиції: "Запиший 
зараз та отримай знижу 10% на на-
вчальний курс", "Приведи 4 друга 

та навчайся безкоштовно", "Для 2-х 
друзів лекція по 35грн".

  Адр: Луцьк, проспект Волі, 50, вхід з 
двору (066) 8992525 

  Ремонт побутових холодильників, 
морозильних камер, імпортних, вітчиз-
няних, заміна компресорів, термоста-
тів, заправка фреоном, виклик майстра 
платний. (050) 6313413 

  Ремонт телевізорів, встановлення 
кольору та звуку, заміна кінескопу, 
гарантія, виїзд до замовника. (098) 
3770120; (050) 8887903 

  Пам'ятники! Виготовлення, вста-
новлення, оформлення. З мармурової 
крихти та натурального каменю. До-
ставка безкоштовна. (095) 1285106; 
(098) 5022024; (099) 2620282

  Адр: Луцьк, вул.Рівненська, 54/5, ПОГ 
"Меморіал-Груп" 

  Надаю послуги механіка, електрика, 
електрозварника. Очистка піскоструєм, 
фарбування, зварювання напіватома-
том. (095) 9200409 

  Виготовлення зовнішньої реклами: 
світлові вивіски, об'ємні літери щити, 
вказівники, оформлення вітрин, 
реклама на транспорті, друк на банері, 
таблички на будинки, тендери, куточки 
споживача, підставки, дизайн та ін. 
(066) 8725334, www.fr-profi.wix.com/
profi 

Кредити до 8 000грн без довідки 
про доходи. Авто в кредит. Без-
коштовне оформлення. Креди-

туємо підприємців і пенсіонерів. 
"А-Банк", м.Луцьк, вул.Винниченка, 

25. Ліц.№16 від 09.10.2009р., НБУ. 
(066) 4869012; (096) 7438977, 

Микола 

Пошиття, ремонт, реставрація, 
фарбування виробів з натуральної 

шкіри, хутра, дублянок, легкого 
жіночого та чоловічого одягу. Ве-
ликий вибір італійської шкіри, ху-
тра, шкірок на дублянки. (0332) 

207207; (050) 4381024 

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 

Автомото

  Продам. До Фольксваген-Пассат 2.0л: 
КПП-автомат; до Фольксваген-Гольф-2, 
-3, двигуни: 1.9л, ТДІ, 1.6л, дизель. 
(096) 4633856 

  Продам. Хонда Аккорд 1989р., 2.0л, 
бензин, 9000грн; джип "Гренд-Вол" 
2005р., 2.0л, бензин, 63000грн. (066) 
6253603, Сергій 

  Продам. До Мерседес-Спрінтер-311 
2004р., МАХІ, фургон подовжений: 
багажник 4.5м, ступиці задні. (050) 
6709075; (097) 4824071 

  Продам. Опель-Аскона 2.0л, інжектор 
1988р., у хорошому стані, 24000грн. 
(095) 8926383 

  Продам. Комбайни картоплезби-
ральні "Гріме", "Анна", "Болько" а також 
запчастини до них та ін. с/г техніку: плу-
ги, копачки, культиватори, обприскува-
чі. (097) 9255431; (099) 7381936   

 ПРОДАМ. БАЛОНИ ГАЗОВІ МЕТАН. 
ДВИГУН ДО ТРАКТОРА Т-40. (097) 
3075038, ОЛЕКСАНДР 

  Продам. Трактори Т-40 1991р., Т-25 
1990р.; МТЗ-82 1995р., ЮМЗ 1987р. 
та 1992р.; зернонавантажувач ЗМ-60; 
запчастини б/в: МАЗ, КамАЗ, ЮМЗ. 
(067) 3609149; (050) 9936211 

  Продам. С/г техніку та запчастини 
польського виробництва б/в та нові, 
дво- однорядні картоплекопачі, плуги, 
культиватори, обприскувачі та ін. 
м.Луцьк. (050) 6605959; (097) 4975300 

  Трактори Т-25 1988 та 1997рр., при-
гнані з Польщі, у хорошому стані. Плу-
ги, культиватори, можлива доставка. 
(067) 3610506; (067) 2862999 

Комбайни зернозбиральні, карто-
плезбиральні, прес-підбирачі, карто-

плекопачки, трактори, косарки та інша 
техніка. (067) 3910253; (066) 8701542

Продам. Трактор Т-25 1994р. з 
кабіною, Т-25 1990р. без кабіни 

у відмінному стані; комбайни 
картопле- та зернозбиральні, прес-

підбирачі, різні марки; борони, 
косарки роторні, кінні; плуги, 

саджалки, культиватори, сівалки та 
ін. з Польщі. (099) 0834091; (067) 

1253737 

Будівництво

Продам. Цеглу білу та червону, ще-
бінь, відсів, пісок, чорнозем, гній, 
земля на вимостку, торфокрихту, 
дрова, торфобрикет; вивіз буді-

вельного сміття. Доставка по місту 
безкоштовно. (050) 5694813; 

(096) 5045231  

  Продам. Відсів, щебінь різних фрак-
цій, пісок дрібний та крупний, цегла 
біла та червона, глина, керамзит, чор-
нозем, 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. Пісок, щебінь, цеглу, 
бутовий камінь, відсів, глину, цемент, 
чорнозем, торфокрихту, торфобрикет, 
дрова, гній, жом, землю на вимостку; 
вивіз будівельного сміття. (050) 
6097986; (098) 9125884 

(050) 7249777; (097) 9143605 

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

7999678 

 ПРОДАМ. БЛОК-ХАУС, ВАГОНКА, 
ФАЛЬШ-БРУС, ДОШКА ДЛЯ ПІДЛО-
ГИ. ЗАВЖДИ В НАЯВНОСТІ. (095) 
7699473; (098) 9071417 

  Продам. Ракушняк кримський. Мож-
лива доставка. (098) 6661666 

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

Бруківка вібропресована, 
сертифікована - виготовлення та 

багаторічний досвід професійного 
вкладання з вібротрамбовкою та 

"бобкатом". Низькі ціни, доставка. 
Цемент, щебінь, відсів. (099) 

4937752; (093) 7165575 

Блоки будівельні (стінові, для 
огорожі, перестінні), "рваний 

камінь", цеглу "рваний камінь", 
3.5грн/шт., бруківку, залізобетонні 

огорожі, бетонні каналізаційні 
люки, сходи та інші бетонні ви-
роби. Висока якість, доставка. 
Робочі дні понеділок-п'ятниця, 

8.00-16.00. Вихідні субота-неділя. 
(0332) 290078; (050) 3780078; 

(098) 0800078 

  СВЕРДЛОВИНИ, МІНІ-БАШТИ, ГЛИ-
БИННІ ПОМПИ "ПІД КЛЮЧ". (050) 
6709075; (097) 4824071 ЛУЦЬК, ВУЛ.
ГОРОДЕЦЬКА, 17 

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

Свердловини, обсадні труби, насо-
си "Водолій". (050) 1927878 

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 

  Продам. Відсів, щебінь, пісок, цеглу 
червону, білу; дрова, торфобрикет, 
торфокрихту, чорнозем, жом, землю 
на вимощування. Вивіз будівельного 
сміття. (099) 7282934  

  Продам. Плити перекриття, б/в ре-
бристі 5.5м на 1.5м, (050) 3027159 

  Продам. Пісок, щебінь, відсів, камінь 
різних фракцій, пісок в мішках, цегла 
червона, біла нова та б/в, чорнозем, 
гній, дрова, жом, земля на вимостку. 
Доставка. Вивіз будівельного сміття. 
(099) 3374034; (096) 9943100 

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

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

  Продам. Дошки обрізні та необрізні, 
балки, крокви, рейки, різної довжини 
та ширини, з доставкою. (050) 
6728204 

 ПІНОБЛОКИ 20Х30Х60, 12Х30Х60 
ТА ШЛАКОБЛОКИ. МОЖЛИВА 
ДОСТАВКА. (067) 7282946; (099) 
4451353 

 ПРОДАМ. БЛОКИ З РАКУШНЯКУ. 
ВИСОКОЇ ЯКОСТІ. МІЦНІ, РІВНІ, ВІД-
БІРНІ. ДОСТАВКА. (068) 1659117; 
(093) 2650115 

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

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

  Ремонтно-будівельні роботи; 
шпаклюємо стелі та стіни, лицювання 
плиткою, штукатурні роботи, клеємо 
шпалери, гіпсокартон різної складнос-
ті, декоративні штукатурки, обшиваємо 
вагонкою, вкладання підлоги, ламінат, 
паркетна дошка. (0332) 299602; (066) 
7549017 

  Бригада будівельників шукає роботу: 
мурування будинків, парканів, об-
лицювання цеглою, робота з каменем 
та плиткою. Якісно. (095) 8550436; 
(098) 0987997 

  Виконуємо будівельно-оздоблю-
вальні внутрішні та зовнішні роботи, 
гіпсокартон, штукатурно-шпаклю-
вальні роботи, фарбування, вкладання 
плитки, ламінату, паркетної дошки, 
кладка цегли, бетонні роботи, покрівлі. 
(097) 7365531 

Всі види внутрішніх робіт, ремонт 
квартир, послуги електрика, сан-
техніка, швидко та якісно. (066) 

5229101; (097) 8284737 

  Вкладання паркету, підлоги, ламі-
нату; монтаж плінтусів; циклювання, 
лакування, шпаклювання паркету. 
(0332) 704370; (097) 5587142 

  Заміна труб, лічильників, унітазів, 
умивальників, 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 

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

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

  РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ, 
НЕДОРОГО. (066) 7440645; (097) 
9007181 

Робота

Робітники на збір помідорів, 
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 

  На роботу в кав'ярню потрібні ба-
ристи. Досвід роботи не обов'язковий. 
(050) 3384826 

  Потрібен на роботу продавець в 
магазин "Насіння", м.Луцьк, смт.Іваничі, 
м.Нововолинськ. (0332) 250308; (095) 
1868652 

 Фірма шукає водія кат. В. (099) 
2897182 

  Потрібні на роботу в кафе р-н 
ринку "Завокзальний" кухарі, бармени. 
(095) 5785390 

  Працевлаштування за кордоном, ро-
бочі 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 

  Робота в офісі декілька напрямків 
діяльності, можлива часткова зайня-
тість та отримання часткового доходу. 
(067) 3601314 

  Візьму на роботу бармена та кухаря. 
(050) 6629310; (095) 5272581 

  Робота. Офіс-менеджер. Терміново. 
Декілька напрямків діяльності, без-
коштовна перекваліфікація, високий 
дохід. (050) 5913659; (068) 0098171 

  На роботу потрібні: аніматор в дитя-
чу кімнату (кафе), адміністратори залу, 
офіціанти, кухарі, бармени, помічники 
барменів. піцмайстри, суші-майстри, 
кухарі-кондитери, прибиральниці-по-
судомийниці. (099) 7522226; (099) 
5055556; (095) 6551001; (066) 1244446 

  Збір яблук, с/г роботи, 
м'ясокомбінати. З/п висока, наявність 
закордонного паспорту, візова під-
тримка. (066) 0321909; (093) 8317549 

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

 ПРОПОНУЮ РОБОТУ ЗБИРАЛЬ-
НИКІВ ЯГІД НА  ЯГІДНИКУ МАЛИНИ, 
ОПЛАТА ВІД КІЛЬКОСТІ ЗІБРАНИХ 
КІЛОГРАМІВ. С.ШЕПЕЛЬ. (096) 
0968513, ОЛЕГ РОСТИСЛАВОВИЧ 

  Терміново потрібен водій на а/м ЗІЛ, 
м.Луцьк. (099) 7024928 

  В кафе на роботу потрібні кухарі. 
(067) 2852759; (050) 3781792 

Потрібен на роботу оббивник 
меблів на підприємство по ви-

робництву м'яких меблів. (050) 
7010097 

  В кафетерій потрібні: офіціанти, ку-
харі, бармени, прибиральниця. (099) 
6373869; (099) 7910735  

  ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ: ПОКРІ-
ВЕЛЬНИКІВ, МУЛЯРІВ, БЕТОНЯРІВ, 
ШТУКАТУРІВ, ВОДІЯ КАТ.В, С, Е ТА 
ПІДСОБНИХ РОБІТНИКІВ. (0332) 
787020; (097) 4082730 

  В автосервіс р-н ЛПЗ, потрібен 
електрик, монтажник, помічник мото-
риста, прибиральник території. (099) 
7777718 

  ЗБІР яблук, моркви, капусти, 
грибів, теплиці, парники, ферми, 
м'ясокомбінати (різні спеціальності, з/п 
висока), с/г роботи, польові роботи, бу-
дівельники, зварювальники, електрики 
та слюсарі, наявність закордонного 
паспорту, візова підтримка. (050) 
7325315; (096) 8708768 

 ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ НА РИНОК 
"ЗАВОКЗАЛЬНИЙ", З/П ВИСОКА. 
(095) 8926383 

  Потрібні: керівник виробництва, 
пилорамник з досвідом роботи, підсо-
бні робітники в деревообробний цех та 
водій кат.С (лісовоз "Урал", з маніпуля-
тором). (067) 3589020 

  Терміново потрібен на роботу 
бармен у бар по вул.Володимирській, 
графік 10.00-22.00. (095) 8100567 

Потрібен на роботу водій на авто-
мобіль Супер-МАЗ з напівприче-
пом "Крона", категорія Е. (099) 

7280363 

  Потрібні на роботу будівельники-уні-
версали, інструментом забезпечуємо. 
(095) 5785341 

  Потрібен на роботу продавець у 
магазин продовольчих товарів, гарний 
колектив, стабільна з/п, вимоги: праце-
любність. (050) 6774417 

  Потрібні на роботу офіціанти, кухарі, 
техпрацівники, досвід роботи не 
обов'язковий, з/п щотижнева. (066) 
6004002 

  Потрібні на роботу в кафе офіціанти. 
(099) 9068338 

Фермер

  Продам. Поросят постійно породи 
"Ландрас" та "Червонобілопоясих"; 
кнур-плідник. (066) 5603236; (097) 
4878183 

   ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 
"АННАСТАСІЯ" (ТРОСТЯНЕЦЬ). ПРО-
ПОНУЄ СОРТОВІ САДЖАНЦІ: СМО-
РОДИНИ, ЯБЛУНІ, ГРУШІ, МАЛИНИ, 
АГРУСУ, ПОРИЧКИ, ПОЛУНИЦІ, 
ВИНОГРАДУ, ЛОХИНИ, КЛЮКВИ. 
ДОСТАВКА. МЕД НАТУРАЛЬНИЙ. 
(063) 2276552; (095) 8971026 

  Продам. Біогумус натуральний для 
органічного землеробства. (068) 
5638237 

Різне

  Продам. Верстат деревообробний, 
фрезерний, саморобний, 4500грн. 
(098) 6444672 

  Продам. Стальний котел на тверде 
паливо, новий; чавунні радіатори, нові; 
ємкість на 4куб.м. (0332) 704370; 
(097) 5587142 

  Продам. Ліжко дитяче, розкладне 
з народження до 7-ми років, Італія, 
коричневе. (050) 7028939 

  Склад-магазин побутової техніки з 
Європи, нової та б/в: холодильники, 
морозильні камери, електроплити, 
дрібна техніка, інструмент, товари для 
дому. (063) 2168636; (093) 8331843, 
www.evro-technika.com.ua, Луцьк, 
просп.Відродження, 49а 

  Продам. Гараж металевий, в-во 
Ківерці, без місця. Верстати дерево-
обробні: токарний "Школяр", довбаль-
ний. (050) 1822239 

  Продам. Холодильник б/в у хоро-
шому стані, Німеччина; мікрохвильова 
піч, б/в; бетонозмішувач б/в; блоки 
будівельні 20х20х40см. (050) 2363765 

 Шафи коричневого кольору, 4шт., з 
тумбочками, розм.1х2.4м, 400грн/кож-
на. (050) 6635775; (068) 5543567 

  Електродвигуни потужністю від 1 до 
3.5кВт. (050) 6635775; (068) 5543567 

  Купуємо металобрухт, дорого. Ліц. се-
рія АЕ №271216 від 10.10.2013. (050) 
2893864; (067) 9144931 

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  
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