
Нерухомість 

Продам

  Однокімн.кв., р-н Київського 
майдану, 2/2-пов. цегл. буд.,  
35/18/10 кв.м, автономне опа-
лення, в дворі гараж, грядка, є 
підвал. (050) 4380485; (063) 
8014360

  Двокімн.кв., вул.О. Гончара, 
5/5-пов. буд., 67 кв.м, ремонт, 
можливість добудови 6-го повер-
ху, 1300тис. грн. (098) 8281147; 
(093) 1283681

Липини, будинок, ново-
будова, 120 кв.м, накриття 

“Катепал”, земельна ділянка 
0.08га, є сарай, гараж, на-

криття для 4-х а/м, мансарда 
30 кв.м, бруківка, огорожа, 

асфальт, усі комунікації. 
(050) 2111457

  Луцьк, поблизу цукрового за-
воду, будинок 4 кімнати, 100 кв.м, 
земельна ділянка 0.12га, є хлів, 
гараж, тимчасівка, газ, криниця. 
(050) 5703171

Липини, будинок новобудо-
ву, 135 кв.м, вмебльований, 

земельна ділянка 0.12га, 
завершений, всі комуніка-
ції, гараж, підвал, огорожа, 

бруківка, сигналізація, камін, 
кондиціонер. (050) 2111457

  ЛУЦЬК, ЧАСТИНУ БУДИНОКУ 
В ЦЕНТРІ МІСТА, РЕМОНТ, АВ-
ТОНОМНЕ ОПАЛЕННЯ, НОВИЙ 
С/В, ЛІЧИЛЬНИКИ ВОДИ, ГАЗУ, 
СВІТЛА. МОЖЛИВІСТЬ ДО-
БУДОВИ. (066) 6184057; (093) 
7538744

  ГОСПОДАРСТВО С.ПОЖАРКИ 
РОЖИЩЕНСЬКОГО Р-НУ, 25КМ 
ВІД ЛУЦЬКА: БУДИНОК, ХЛІВ, 
ЛЬОХ. (067) 4957581; (099) 
6454264

  28км від Луцька по рівненській 
трасі, будинок цегляний, у хоро-
шому стані, надвірні споруди, газ, 
вода, земельна ділянка 0.60га, са-
док, асфальтований доїзд. (050) 
5913678; (050) 9693688

  Луцьк, р-н Вишкова, будинок 
недобудований, комунікації 
поруч, земельна ділянка 0.05га, 
+ ще земельна ділянка 0.16га. 
Пакет документів вже готовий. 
(099) 7325991, Віталій

  ЛУЦЬК, ЧАСТИНУ БУДИНКУ, 
Р-Н ЛЬВІВСЬКОЇ (ВУЛ.ЧЕКАЛІ-
НА), ЗАГ.ПЛ.43 КВ.М, 2 КІМНА-
ТИ, С/В РОЗДІЛЬНИЙ, ГАРАЖ 
7.5Х4.5М, ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА 
0.03ГА. (050) 5877577

  Половину будинку, євроре-
монт, гараж, земельна ділянка 
0.05га, літня кухня. (050) 
5524607; (096) 4425800

  Луцьк, будинок півтораповер-
ховий, новобудова 2006р., 340 
кв.м, вул.Чорновола, р-н “Срібних 
Лелек”, комунікації в будинку, 
чорнова стяжка, металочерепи-
ця, євровікна, захисні ролети, 
ділянка 0.08га, приватизований. 
Власник.  (099) 3161531

  Продам. Гараж цегляний, є 
підвал, світло, охорона, р-н елек-
троапаратного заводу, 70000грн. 
(066) 7892898

 Жабка, будинок-тимчасів-
ку, приватна власність поруч 
березовий ліс, 0.30га землі, є 
світло, вода, за 50м газ, територія 
огороджена, фруктові дерева, 
від власника, агентства прошу не 
турбувати. (099) 3161531

  Боратин, земельну ділянку 
0.12га, справа за переїздом, 
від власника. (067) 8110506, 
Андрій

  Великий контейнер на ринку 
“Центральний”,  40 кв.м, ряди 
“секонд-хенду”, є світло, бруківка, 
накриття. Дуже терміново, в 
зв’язку з виїздом за кордон, 
65000грн. (099) 3161531

Здам

  Здам. Двокімн.кв., на тривалий 
термін, мебльовану, 33-й квартал, 
ціна за домовленістю. (095) 
8764709

  Візьму на квартиру одну-дві ді-
вчини або сім’ю без дітей. (050) 
9554197

  Візьму на квартиру з окре-
мим входом, без комунальних 
зручностей, в р-ні вул.Коперника, 
дві дівчини або молоду сім’ю без 
дітей. (050) 2532197

  Візьму на квартиру дівчину-
студентку, житловий масив 
Тарасово. (067) 4982214

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

  Здам. Однокімн.кв., в районі за-
лізничного вокзалу, вмебльовану, 
в гарному стані, на тривалий 
термін. (066) 3910281

  Візьму дівчат на квартиру з 
господинею, р-н Балки. (050) 
7077323

ОРЕНДА ПОБЛИЗУ МРЕВ 
офісних, торгових примі-

щень. (0332) 773700; (095) 
8989000

Послуги

Усунення засмічень, видалення 
жиру, бруду та нальоту. Гарантія 

якості. (050) 7360805; (096) 
4996132

Ремонт пральних машин-
автоматів: “Сіменс”, “Бош”, 

“Індезіт”, “Арістон”, “Кайзер”, 
“Ханса”, “Ардо”, LG, “Самсунг”, 

“Занусі”, “Електролюкс”, 
AEG та ін. на дому, гарантія. 
Продаж запчастин. (099) 

0273489; (095) 3507374

  Безкоштовні юридичні кон-
сультації у справах: сімейних, 
спадкових, адміністративних та 
ін. Всі види юридичних послуг. 
(063) 5457046

Виготовляємо: дачні будинки, 
каркасні бані, кіоски, павільйо-
ни, контейнери, битовки, буд. 
вагончики гаражі, блок-пости, 
гаражі та ін. металоконструк-
ції. Якісно, надійно, вчасно!!! 
(095) 7699473; (098) 9071417

  Пасажирські перевезення 
автомобілем “Фолькваген-Т4”, по 
Україні та за кордоном, 7 місць. 
Ліц. АЕ №572365 від 24.12.2014р. 
ДІУБННТ. (050) 3783675

Автомото

  Продам. Мерседес-Аксор 
2002р. + напівпричіп “Кьогель”, 
під TIRом, ходить за кордон. 
(066) 1159812

 ПРОДАМ. ЗАПЧАСТИНИ ДО 
ПРЕС-ПІДБИРАЧІВ ТА ІНШОЇ  
С/Г ТЕХНІКИ, НОВІ ТА Б/В. 
(096) 6196407

  Продам. Сівалку “Fiona”, 3м, у 
хорошому стані, ціна за домов-
леністю. (067) 1259806; (050) 
7145134

  Комбайни зернозбиральні: 
“Вольво”, “Клаас”, “Джон Дір”, MF 
та інші; прес-підбирачі; карто-
плезбиральні комбайни, на за-
мовлення з-за кордону, доставка 
по Україні. (050) 1849978; (098) 
7421737

  Продам. Шини до всіх тракто-
рів та причепів, нові, можлива 
доставка. (095) 5766948

  Продам. Трактори японські 
дизельні, “Ісекі-253”, з наванта-
жувачем; “Міцубісі-20”. (0332) 
704684 (Луцьк); (050) 6227109

Будівництво

Бруківка вібропресована, 
сертифікована - виготовлен-

ня та багаторічний досвід 
професійного вкладання 

з вібротрамбовкою та 
“бобкатом”. Низькі ціни, 

доставка. Цемент, щебінь, 
відсів. (099) 4937752; (093) 

7165575

  Продам. Пісок, щебінь, цеглу, 
бутовий камінь, відсів, глину, 
цемент, чорнозем, торфокрихту, 
торфобрикет, дрова, гній, жом, 
землю на вимостку. Доставка в 
мішках. Вивіз будівельного сміт-
тя. (050) 6097986; (098) 9125884

 ПРОДАМ. БЛОК-ХАУС, 
ВАГОНКА, ФАЛЬШ-БРУС, ДО-
ШКА ДЛЯ ПІДЛОГИ. ЗАВЖДИ В 
НАЯВНОСТІ. (095) 7699473; 
(098) 9071417

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

 ПРОДАМ. МЕТАЛОЧЕРЕПИ-
ЦЮ, ПРОФНАСТИЛ, “RUUKKI 
FINNERA”, “SYPER KATEPAL”, 
ПОВНА КОМПЛЕКТАЦІЯ ДАХУ. 
ЗАМІРИ ТА ДОСТАВКА.  (096) 
7458757

 ПРОДАМ. ЦЕГЛУ БІЛУ, 
ЧЕРВОНУ, ВІДСІВ, ПІСОК, 
КЕРАМЗИТ, ЩЕБІНЬ, ЧОРНО-
ЗЕМ, ТОРФОКРИХТА, ГРУНТ 
НА ВИМОСТКУ, ДРОВА, 
ТОРФОБРИКЕТ. ДОСТАВКА ПО 
МІСТУ БЕЗКОШТОВНА, ВИВІЗ 
БУДСМІТТЯ.  (066) 7100861; 
(063) 6151146

  Свердловини на воду, насоси, 
обслуговування. (067) 3326421; 
(050) 2742458

Бригада кваліфікованих 
майстрів виконує ремонт 

квартир “під ключ”, швидко 
та якісно. (066) 5229101; 

(068) 6362725; (0332) 290010

  Дахи: ремонтуємо старі та пе-
рекриваємо нові, євроруберой-
дом, металопрофілем, шифером, 
ондуліном. Багатоповерхівки, 
балкони, лоджії, гаражі, магазини, 
контейнери. Гідроізоляція при-
міщень. Гарантія, якість. (099) 
5633807; (063) 6151301; (050) 
7186871

  Утеплення будинків, складів, 
гаражів рідким карбамідним 
пінопластом. (067) 3326421; 
(050) 2742458

  Свердловини на воду. Об-
слуговування. Приямки, насоси, 
вода “під ключ”. Якість гарантую. 
(095) 5755705

  Свердловини на воду, вода “під 
ключ”. Швидко та якісно. (096) 
3918453

  Клею шпалери від 10грн/
кв.м, вкладаю ламінат від 20грн/
кв.м, роботи з гіпсокартонними 
конструкціями від 40грн/кв.м та 
ін. (095) 7416208

  Виконуємо всі види ремонтно-
будівельних робіт: шпаклювання, 
вкладання плитки, ламінату, 
послуги електрика, сантехніка, 
фундаменти, дахи, огорожі всіх 
видів, бетонні сходи, утеплення 
фасадів та ін. внутрішні роботи. 
(099) 3355066; (067) 2899960 

  Якісний євроремонт, великий 
досвід роботи: стяжка, штукатур-
ка, гіпсокартон, шпаклювання, 
шпалери, ламінат, сантехніка, 
електрика, декоративні штука-
турки та ін. (095) 9357818; (050) 
0757525; (066) 3439368

Робота

  Потрібні на роботу продавці, 
касири торгового залу, в сферу 
торгівлі побутово-промисловими 
товарами, офіційне працевла-
штування, з/п за результатами 
співбесіди. (050) 2116993; (097) 
9048774

  Потрібні на роботу промоуте-
ри в сферу торгівлі, зарплата від 
15грн/год. (099) 6830265

  В продуктовий магазин на 
роботу потрібні продавці. (066) 
9055280, Людмила Юріївна

ТУРИСТИЧНЕ АГЕНТСТВО 
запрошує на роботу провід-
ного менеджера з туризму. 
Досвід роботи, знання ан-

глійської мови. Перспектива 
кар’єрного росту. (0332) 

773700; (095) 8989000

  Потрібні на роботу в ковбасний 
цех м.Луцьк: майстер обвалю-
вального цеху, формувальники 
ковбасних виробів, коптильники, 
помічники фаршевкладача, при-
биральниці. (0332) 719069

  Компанія шукає водія-експеди-
тора з власним бусом, МАХІ база, 
в/п до 3-х тон, з/п від 4500грн. 
(066) 6031593

  ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ У 
САЛОН КРАСИ МАЙСТРА-ПЕРУ-
КАРЯ, ТА МАЙСТРА МАНІКЮРУ 
ТА ПЕДИКЮРУ. (050) 9208000

  Потрібні: аніматор в дитячу 
кімнату (кафе), адміністратори 
залу, офіціанти, кухарі, бармени, 
помічники барменів. піцмайстри, 
суші-майстри, кухарі-кондитери, 
прибиральниці-посудомийниці; 
водій з власним а/м. (099) 
7522226; (099) 5055556; (095) 
6551001

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

Потрібні робітники на збір 
помідорів, огірків, грибів, 
парники, теплиці, м’ясний, 

рибний цех, ферми, будівель-
ники, с/г робітники, догляд 
за садом, з/п висока, житло, 

харчування, візова підтримка 
надається, наявність закорд. 

паспорту. (066) 7466549; 
(096) 4932837, Ольга

  Робота в офісі. Кар’єрний ріст, 
високий дохід. (050) 2030586

  Робота для активних людей, 
без вікових обмежень в інфор-
маційній сфері. Перспектива 
кар’єрного росту, можливість 
отримання офіційного доходу та 
додаткового заробітку. (093) 
8302468; (095) 8401444

  Робота в офісі для молоді, 
додатковий дохід для студентів. 
(066) 1426940; (093) 1570048 

 НА РОБОТУ ПОТРІБЕН ПРО-
ДАВЕЦЬ З ДОСВІДОМ РОБОТИ, 
У ПРОДУКТОВИЙ ПАВІЛЬЙОН. 
(095) 5788852, ІГОР

  Робота в офісі декілька напрям-
ків діяльності, можлива часткова 
зайнятість та отримання офіцій-
ного доходу. (067) 3601314; 
(050) 9200495 

  Запрошуємо на роботу офіс-
менеджерів на додатковий або 
основний дохід, можна без до-
свіду роботи. Вимоги: активність, 
логічне мислення, вміння працю-
вати на результат, ініціативність. 
(050) 5934165; (093) 2235612

  Потрібні працівники в офіс, 
перспектива кар’єрного росту, 
можливість офіційного отри-
мання доходу та додаткового 
заробітку. (067) 4567230; (099) 
7539585

Потрібен на роботу водій 
на автомобіль Супер-МАЗ з 

напівпричепом “Крона”, кате-
горія Е, робота по Волинській 

обл. (098) 3932172

  Робота. М’ясокомбінати (різні 
спеціальності, з/п висока), овоче-
бази, обрізання дерев, парники, 
ферми, с/г роботи, працівники 
для валки лісу, зварювальники, 
електрики та слюсарі, наявність 
закордонного паспорту, візова 
підтримка.  (050) 7325315; (096) 
8708768

  Потрібні на роботу в кафе р-н 
ринку “Завокзальний” кухарі, по-
мічник кухаря. (095) 5785390

 ОХОРОННА ФІРМА “АРСЕ-
НАЛ” ВІЗЬМЕ НА РОБОТУ ОПЕ-
РАТОРІВ НА ПУЛЬТ ЦЕНТРАЛІ-
ЗОВАНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ 
ТА ОХОРОННИКІВ-КІНОЛОГІВ 
(РОБОТА З СОБАКАМИ).  
(0332) 789336

  Потрібні на роботу офіціант та 
бармен. (050) 8025036

  Потрібні на роботу швачки і 
закрійниця, з досвідом роботи, 
на виробниче підприємство ди-
тячого одягу. (066) 0278192

  РОБОТА ЗА КОРДОНОМ. РО-
БОЧІ ЗАПРОШЕННЯ НІМЕЧЧИ-
НА, АНГЛІЯ: ДОГЛЯДАЛЬНИЦІ, 
БУДІВЕЛЬНИКИ; ПОЛЬЩА: ЗВА-
РЮВАЛЬНИКИ, ВОДІЇ-ДАЛЕ-
КОБІЙНИКИ, БУДІВЕЛЬНИКИ, 
ОПІКУНКИ, С/Г РОБОТИ. ЛІЦ.
АВ 585191, 10.07.12Р., МСПУ. 
((0332) 723738 (ЛУЦЬК); (099) 
3469381, ЛУЦЬК, ВУЛ.КАФЕ-
ДРАЛЬНА, 25

  Візьму на роботу в офіс по-
рядну, комунікабельну людину. 
(050) 5549419

  Додатковий дохід для пра-
цівників освіти в інформаційній 
сфері. (066) 1959121

 Шукаю роботу водія, є власний 
а/м “Мерседес-Спрінтер”, корот-
кий. (066) 1159812

Фермер

 ПРОДАМ. ДРОВА (ДУБ, ЯСЕН, 
ГРАБ). (099) 9124142; (096) 
7665952

  Продам. Дрова рубані, різної 
породи, доставка. (050) 
6498923; (063) 4509499

  Продам. Кормовий буряк та 
квасолю. (095) 0909967

Різне

  Продам. Меблі в зал, спальню, 
кухню; холодильник, телевізор, 
пральну машину, все б/в. (066) 
7037555

Купуємо стружку кольоро-
вих 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 

  Куплю. Осцилограф, калібра-
тор, генератор сигналів, часто-
томір, характериограф. (050) 
5424961

  Куплю вітчизняні радіодета-
лі, можливо на платах. (050) 
5424961

  Втрачені бланки ВРД СГ “ТАС” 
СНВП №83499 та №83500 при пе-
редачі з смт.Колки маршрутним 
таксі, вважати недійсними.

Відомості.інфо

№3 (745) 

22 - 28 січня 2015 року
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Прийом оголошень 
за телефоном 
(0332) 200-650

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

Укрпошта пропонує створити корпоративного героя разом!

З 1 січня 2015 року національний оператор поштового зв'язку оголошує 
всеукраїнський конкурс «Створи корпоративного героя Укрпошти». Усі 
бажаючі мають чудову можливість проявити свої креативні здібності та 
втілити найсміливіші творчі задуми. Кожен має унікальний шанс стати автором 
візуального образу національного оператора поштового зв’язку, який стане 
знаним не тільки в Україні, а й в усьому світі.

Корпоративний герой – особливий елемент бренду, візуальний образ, істота 
або живий реальний персонаж, який використовується для персоніфікації 
корпоративного стилю. Він сприяє пізнаваності бренду та створює «обличчя» 
підприємства. 

Всі, хто виявить бажання взяти участь у конкурсі, мають надіслати власні творчі 
роботи – замальовки, малюнки, аплікації, ілюстрації, поробки тощо (техніка 
виконання робіт – довільна) на адресу Укрпошти: вул. Хрещатик, 22, м. Київ, 
01001, із відміткою «На конкурс». На переможця конкурсу чекає диплом та цінний 
подарунок. 

Кількість поданих робіт від одного учасника конкурсу не обмежена. Надсилайте 
ваші роботи до 28 лютого 2015 року. Звертаємо увагу, що дата надсилання роботи 
підтверджується відбитком календарного штемпеля на відправленні.

Детальніше з умовами конкурсу та основними критеріями оцінювання робіт 
можна ознайомитися на сайті Укрпошти. 

Творимо корпоративного героя Укрпошти разом!
Волинська дирекція УДППЗ «Укрпошта»

Читай оперативні 
новини на сайті

vidomosti.info


