
Нерухомість

Продам

  Однокімн.кв., заг.пл. 36 кв.м, вул.Гулака-
Артемовського, 1, 4/5-пов. цегл. буд., 
хороший ремонт, ціна за домовленістю. 
(066) 3542104; (066) 5582825

  Однокімн.кв., з добудовою, просп.Від-
родження, 1/5-пов. цегл. буд.,  2 кімнати, 
кухня, їдальня, заг.пл.45 кв.м, ремонт, 
частково вмебльована, 638000грн. 
(066) 3146142; (097) 4409734, Андрій

  Однокімн.кв. новобудова, вул.Травнева, 
поблизу Миколаївської церкви, заг.пл. 
39 кв.м,

  2/9-пов., зручне транспортне сполу-
чення, автономне опалення, лічильники: 
вода, газ; засклена лоджія, будинок це-
гляний, утеплений, високі стелі, металеві 
вхідні двері, стяжка, штукатурка, здача 
липень 2015р. Забудовник «Житлобуд-2». 
(050) 6415645

  ТРИКІМН.КВ., ВУЛ.ГОРДІЮК, 3/5-
ПОВ. ЦЕГЛ. БУД., 63 КВ.М, Є КЛАДОВА 
З КУХНІ, БОЙЛЕР, 2 БАЛКОНИ, ВЛАСНА 
КОТЕЛЬНЯ В БУДИНКУ, ПОРЯД ПАРК, 
СТАДІОН, ЗУПИНКА. (050) 4382770, 
ВЛАСНИК 

  Трикімн.кв., Рокині, дворівневу, 
котеджного типу, автономне опалення, 
свердловина, ремонт, є можливість та 
проект на добудову 2-х кімнат, поряд 
земельна ділянка 0.07га, розвинена 
інфраструктура, 1250000грн. (067) 
3019569; (066) 9307073

  Продам. Трикімн.кв., смт.Торчин, 2-й 
поверх. (099) 4446343

   Трикімн.кв., в центрі Луцька, вул.
Вавілова, 66/39/8 кв.м, цегляний будинок, 
домофон, бойлер, лічильники, балкон 
металопластиковий, лоджія, метало-
пластикові вікна. (095) 7476930; (068) 
5741432

  Продам. Або обміняю Боратин, земель-
ну ділянку 0.24га, 0.12га, приватизовану, 
під житлову забудову, зручний доїзд, 
комунікації, є сусіди.  (099) 7777718, 
Власник

  Продам. Новий сучасний завер-
шений цегляний півтораповерховий 
п’ятикімнатний будинок, площею 
130/100/24, є камін-грубка, електро-
опалення, газ на вулиці, централізоване 
водопостачання, Інтернет, асфальтований 
доїзд, Боратин, 2км від Луцька. (050) 
3785562

  Луцьк, 1/2 будинку р-н ЗОШ №14, 53 
кв.м, 3 кімнати, 2 прибудовки, вода, газ, 
хлів, земельна ділянка 0.05га, 500000грн. 
Можливий торг. (050) 9687594

  Воротнів, земельну ділянку 0.24га, під 
забудову, ціна за домовленістю. Терміно-
во. (095) 5599910 

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

  Гараж металевий, ківерцівський, без 
місця, у відмінному стані, є можливість до-
ставки та монтажу, ціна за домовленістю. 
(050) 7258505; (067) 8806282

Здам

  Здам. Луцьк, будинок у приватному 
секторі, 2 кімнати, усі комунікації. (0332) 
760660; (095) 9267012 

  Здам. Напівпідвальне приміщення 
поблизу ТЦ «Слон», нове, з ремонтом, 
120 кв.м, витяжка, автономне опалення, 
сигналізація, 2 санвузли, можна під меди-
цину, 90грн/кв.м, торг. (097) 1611965

  Здам кімнату для хлопців у власному 
будинку зі зручностями, Луцьк, р-н 
Київського майдану. (050) 8689248; 
(098) 5152496

  Здам. Однокімн.кв., р-н ЛПЗ, вмебльова-
ну. (099) 3389503

  Здаю квартири подобово, є мангал, 
бесідка, автостоянка, звітні документи, р-н 
Теремно. (050) 2350880

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

Послуги

Виготовляємо: дачні будинки, каркасні 
бані, кіоски, павільйони, контейнери, 
битовки, буд. вагончики, гаражі, блок-
пости та ін. металоконструкції. Якісно, 

надійно, вчасно!!! (095) 7699473; (098) 
9071417

  Пам’ятники! Виготовлення, встанов-
лення, оформлення. З мармурової крихти 
та натурального каменю. Доставка без-
коштовна. (095) 1285106; (098) 5022024; 
(099) 2620282, Луцьк, вул.Рівненська, 54/5, 
ПОГ «Меморіал-Груп»

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

  Послуги весільного кортежу «Міцубісі-
Паджеро», вагон, білий колір, шкіряний 
салон, великий люк. (050) 8483994

Супутникове телебачення. Продаж, 
гарантія, сервісне обслуговування. 
КОНДИЦІОНЕРИ - продаж, монтаж.  
(0332) 285556; (066) 1980828

Автомото
  Продам. МТЗ-80 велика кабіна, у 

хорошому стані, (098) 9590058; (095) 
3079245

  Продам. Косарки роторні, кінні, 
грабарки, борони, копачки, культиватори, 
плуги, сівалки, обприскувачі, саджалки, 
тюкувальну преси. Комбайни карто-
плезбиральні «Анна», «Болько», «Карлик», 
«Грімме» та ін.  (050) 2305189; (098) 
0841006

  Опель-Рекорд 2.0л, зелений, газ-бензин, 
велюровий салон, новий акумулятор, 
шини 31500грн. ВАЗ-2106 1991р., беже-
вий, у хорошому стані, 22000грн. (050) 
3788125

Трактори Т-25, комбайни, сівалки, 
прес-підбирачі, саджалки, культива-
тори та ін. техніку, нову та б/в з Поль-

щі. (067) 1253737 ; (099) 0834091

  Продам. Трактор Т-16 1989р., нефар-
бований; Т-40, 1985р.; до Т-40 двигуни 
та трансмісія після капремонту та ін. 
Можлива доставка. (066) 0278892; (096) 
2928247

  Продам. Комбайни зернозбиральні: 
«Вольво», «Клаас», «Джон Дір», MF та 
інші; прес-підбирачі; картоплезбиральні 
комбайни, на замовлення з-за кордону, 
доставка по Україні. (050) 1849978; (098) 
7421737

  Продам. Трактор МТЗ-82 1989р., мала 
кабіна, Польща, комбайн СК-5 «Нива», 
2001р. Продам вузьку камеру до трак-
торів МТЗ-80, ЮМЗ, Т-40, запчастини до 
ЮМЗ, МТЗ та ін. (098) 5169673 

  Продам. Мерседес-508 1980р.; Мерсе-
дес-207 1989р. (099) 0472799

  Продам. Фрезу до мотоблока «Зубр». 
(066) 4195400

  Візьму в оренду а/м «Газель», на газу. 
(095) 7719337

  Куплю. Картоплекопачку в будь-якому 
стані за помірну ціну. (067) 7011703; 
(095) 7435783

Будівництво

Продам. Бутовий камінь, чорнозем, 
землю на вимощування. пісок, 

щебінь, відсів, цеглу червону, білу, 
цемент, гній; дрова, торфобрикет, 

торфокрихту. Вивіз будівельно-
го сміття. (066) 8465604; (068) 

7999678

Гама кольорів. (097) 9413869; (095) 
7075945 

Стандартні 20х20х40 та «рваний 
камінь» 20х10х40, доставка. (067) 

3320755; (050) 0592394; (067) 3320830

  Продам. Брус дубовий, 14х14, 12х12, 
10х10, довж. 2, 3 та 4м; шпали залізобе-
тонні під фундаменти (огорожі); металеві 
та азбестоцементні труби, сітка рабиця. 
(0332) 757593; (067) 3329246

  Продам. Бетонозмішувач, причіпний, 
до колісного трактора, Німеччина, відома 
фірма КОТТЕ, не вживаний, 0.7куб.м, 
можна використовувати стаціонарно від 
приводу двигуна, можлива оплата по 
перерахунку. (066) 2222366

  Продам. Комплект дубових підвалин і 
лагів на дерев’яну хату; стовпчики дубові, 
букові, довж.2-3м, круглі, напівкруглі, 
квадратні на дерев’яну огорожу. (0332) 
757593; (067) 3329246  

  Продам. Пісок, щебінь, цеглу, чорнозем, 
бутовий камінь, землю на вимостку та 
ін. будматеріали з доставкою. (050) 
6984495; (068) 0595893

 ПРОДАМ. КАМІНЬ ПРИРОДНИЙ: РІЧ-
КОВИЙ, ПІЩАНИК, АНДЕЗІТ, КВАРЦИТ, 
ПЛИТКУ, СОЛОМКУ, ГАЛЬКУ, ФОРМАК, 
КРИХТУ, ВАЛУНИ, ШАШКУ, БУТ, МОР-
СЬКУ ГАЛЬКУ; ЛАКИ ТА ПРОПІТКИ ДЛЯ 
КАМЕНЮ, ВНУТРІШНІХ ТА ЗОВНІШНІХ 
РОБІТ.  (067) 7531556; (095) 8414490

 ПРОДАМ. Б/В ЦЕГЛУ БІЛУ, ЧЕРВОНУ, 
ПОЛЬСЬКУ, ШИФЕР, РУБЕРОЙД, БІЙ БЕ-
ТОНУ, МЕТАЛ, КВАДРАТИ НА ВИГРІБНУ 
ЯМУ 3.3Х3.3Х1.2М (066) 3003911

БЛОКИ БУДІВЕЛЬНІ (стінові, для ого-
рожі, перестінні, «рваний камінь»), 
блок цокольний, цеглу «рваний ка-

мінь», бруківку, залізобетонні огоро-
жі, бетонні каналізаційні люки, сходи 

та інші бетонні вироби. Постійно 
куплю піддони, 80х120см. (0332) 
290078 (Луцьк); (050) 3780078; (098) 

0800078

  Продам. Пісок, щебінь, цеглу, бій цегли, 
бутовий камінь, відсів, глину, цемент, чор-
нозем, торфокрихту, торфобрикет, дрова, 
гній, землю на вимостку. Доставка в 
мішках. Вивіз будівельного сміття. (050) 
6097986; (098) 9125884

 ПІНОБЛОКИ 20Х30Х60СМ, ХОРО-
ШОЇ ЯКОСТІ, ЦЕМЕНТ, ПІНОПЛАСТ 
ПОЛЬЩА, МІНВАТА. ДОСТАВКА, РОЗ-
ВАНТАЖЕННЯ. (063) 4777326; (050) 
6891579; (096) 9905080

Бруківка вібропресована, сертифіко-
вана - виготовлення та багаторічний 

досвід професійного вкладання з 
вібротрамбовкою та «бобкатом». 

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

7165575

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

  Продам. Камінь бутовий, цеглу, 
піноблоки, клей, цемент, щебінь різних 
фракцій, відсів, пісок, торф, чорнозем, 
землю на вимощування. (096) 4296975; 
(050) 5299520

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

  Продам. Щебінь різних фракцій, відсів, 
пісок, цеглу, чорнозем. Можлива достав-
ка, послуги самоскидом. (050) 5299520; 
(096) 4296975

  Продам. Вапно, пісок, щебінь різних 
фракцій, цеглу червону, білу, відсів, 
чорнозем, глину,  землю на вимостку, 
торфокрихту, з доставкою, дрова, гній. Ви-
віз будівельного сміття, м.Луцьк. (050) 
5396261

Продам. Вагонку, дошку для підлоги, 
фальш-брус, блок-хаус, монтажну 
рейку. Доставка. (066) 1922029; 

(067) 2740222

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

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

  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. ВАГОНКУ (СОСНА, 
ВІЛЬХА), БЛОК-ХАУС, ФАЛЬШ-БРУС, 
ДОШКУ ДЛЯ ПІДЛОГИ. ЗАВЖДИ В 
НАЯВНОСТІ. (095) 7699473; (098) 
9071417

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

  Заміна труб, лічильників, монтаж 
опалення, котлів, колонок, тепла підлога, 
водопровід, якість. Ліц.АА №068300, 
ВОДА. (0332) 231510; (050) 9071397

 НАДАЮ ПОСЛУГИ ПО КОПАННЮ, 
ЧИЩЕННЮ ТА РЕМОНТУ КРИНИЦЬ, 
ПРАЦЮЮ ШВИДКО, ЯКІСНО, Д/Р ПО-
НАД 200 КРИНИЦЬ. (095) 6772326, 
ВАЛЕРІЙ

Свердловини, міні-башти, глибинні 
помпи «під ключ». Бочки пластмасові 
220л; «куби» 1000л. Плівка теплична 
4-сезонна польського виробництва, 
шир.6, 8, 12м. (050) 6709075; (097) 

4824071

  Свердловини на воду, вода «під ключ». 
Швидко та якісно. (096) 3918453

  Свердловини на воду. Обслуговування. 
Приямки, насоси, вода «під ключ». Якість 
гарантую. (095) 5755705

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

Робота

Потрібні робітники на збір по-
мідорів, огірків, грибів, парники, 

теплиці, м’ясний, рибний цех, ферми, 
будівельники, с/г робітники, догляд 
за садом, з/п висока, житло, харчу-
вання, візова підтримка надається, 
наявність закорд. паспорту. (066) 

7466549; (096) 4932837, Ольга

  Потрібен водій кат.С, по Україні, з досві-
дом керування від 3-х років, на вантажний 
а/м, з/п за домовленістю. (095) 4221026

  Потрібен продавець у продуктовий 
магазин, робота по тижнях, м.Луцьк, 
2300грн/місяць. (050) 6635653

 НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ В БАР ПО-
ТРІБНІ: ОФІЦІАНТ, КУХАР, ПОМІЧНИК 
КУХАРЯ, ПОСУДОМИЙНИЦЯ, МУЗИ-
КАНТ. (066) 4202097; (098) 5814664; 
(066) 4202046

  Потрібні на роботу: покоївка, кухар 
гарячого цеху і адміністратор готелю. 
(050) 5210728

  Робота: збір полуниці, черешні, вишні, 
малини, с/г роботи, м’ясокомбінати (різні 
спеціальності, з/п висока), водії кат.С. 
Е, будівельники різних спеціальностей, 
наявність закордонного паспорту, візова 
підтримка.  (050) 7325315; (096) 8708768

  Візьму на роботу водіїв кат.С з досвідом, 
тракториста-екскаваторника, токаря, 
сторожів. (050) 5863682

  РОБОТА ЗА КОРДОНОМ. РОБОЧІ 
ЗАПРОШЕННЯ НІМЕЧЧИНА: ДОГЛЯ-
ДАЛЬНИЦІ, БУДІВЕЛЬНИКИ; ПОЛЬЩА: 
ЗВАРЮВАЛЬНИКИ, ВОДІЇ-ДАЛЕКО-
БІЙНИКИ, БУДІВЕЛЬНИКИ, ОПІКУНКИ, 
С/Г РОБОТИ ТА ІН. ЛІЦ.АВ 585191, 
10.07.12Р., МСПУ. ((0332) 723738 
(ЛУЦЬК); (099) 6142874; (097) 4453925,  
ЛУЦЬК, ВУЛ.КАФЕДРАЛЬНА, 25

  Підприємсво запрошує на роботу 
вантажника на на гуртовий склад. (099) 
2275993

Потрібен двірник по обслуговуванню 
прилеглої території торгового комп-
лексу, з/п 2500грн. (066) 0289175

Потрібні на роботу електро-, газо-
зварювальники, 3-5-го розряду, 

м.Луцьк. (066) 0289175

  Потрібні: офіціанти, кухарі, барме-
ни, піцмайстер, суші-майстер. (066) 
1328838

Потрібні працівники на сортування 
овочів, сухих кормів, теплиці, парни-

ки (помідори, огірки), птахоферми, 
допомога по кухні, візова підтримка, 

доїзд до роботодавця надається. 
(099) 0000293; (097) 3113136 

  Потрібен на роботу кухар, бармен, 
офіціант. (050) 8025036

В ресторан потрібні на роботу 
офіціанти та повар. (068) 0072488; 

(066) 7687573

 ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ ПРОДОВОЛЬ-
ЧИХ ТОВАРІВ, З ДОСВІДОМ РОБОТИ, 
Р-Н ВІДРОДЖЕННЯ. (095) 4715531

 ПОТРІБНІ НА РОБОТУ ТОРГОВИЙ 
ПРЕДСТАВНИК, МОЖЛИВО БЕЗ СТАЖУ 
РОБОТИ, ЗАРПЛАТА 3500ГРН+%; ТА 
ПОМІЧНИК ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВ-
НИКА, ЗАРПЛАТА 3ТИС. ГРН. (099) 
2196328

Терміново потрібні працівники на 
сезонні роботи, у відрядження, 

хороші умови праці, наявність закор-
донного паспорту. (097) 4712878; 

(050) 6986893

Візьму на постійну або тимчасову 
роботу ШВАЧКУ з досвідом роботи 

на промисловому швейному підпри-
ємстві у м.Луцьк. (0332) 728261, 

9.00-17.00; (050) 5395421

 ПОТРІБНІ ПРАЦІВНИКИ НА АВТО-
СЕРВІС: АВТОСЛЮСАРІ, ТОКАР, АВТО-
ЕЛЕКТРИК, ЗВАРЮВАЛЬНИК-РИХТУ-
ВАЛЬНИК, МОТОРИСТ, РАДІАТОРНИК 
ТА ІН. ХОРОШОМУ МАЙСТРУ - ХОРО-
ША ЗАРПЛАТА. ДЗВОНІТЬ, БУДЕТЕ 
ЗАДОВОЛЕНІ. (067) 3622007; (095) 
8762899; (093) 4012213

  Потрібен водій кат.В, з/п за домовленіс-
тю. (066) 3489678

  Візьму на роботу продавців у продо-
вольчий магазин, обов’язкове знання ка-
сового апарата та досвід роботи. (050) 
6743347; (099) 0250309

 ПОТРІБНІ НА РОБОТУ МЕРЧАНДАЙ-
ЗЕР ДЛЯ ТОРГІВЛІ МАЛОГАБАРИТНОЮ 
ПОБУТОВОЮ ТЕХНІКОЮ, ЗАРПЛАТА 
3000ГРН + ПРЕМІЯ ТА  ЕКСПЕДИТОР. 
(099) 2196328

  Потрібні продавці пива-квасу та 
морозива у літнє кафе, р-н Львівської, вул.
Даньшина. (050) 6743347; (099) 0250309

  ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ У САЛОН 
КРАСИ МАЙСТРА-ПЕРУКАРЯ ТА МАЙ-
СТРА МАНІКЮРУ ПЕДИКЮРУ. (050) 
9208000

Фермер
  Продам. Курчат породи: Брама, Кохін-

хін, Мінорка, Фавероль, Араукана. (050) 
1523601

Різне
  Продам. Відходи деревини хвойних по-

рід, у великій кількості (тирса та стружка 
від оциліндровки), для виготовлення 
брикетів або для опалення, 60грн/куб.м. 
Самовивіз. (099) 7082353

  Дорого купуємо вторсировину (макула-
тура, стрейч-плівка, плівка ВТ, пластмаса). 
(0332) 285361; (063) 5993185; (095) 
0377091  

 ПРОДАМ. КОТЛИ НА ТВЕРДЕ 
ПАЛИВО (ТОРФОБРИКЕТ, ДРОВА, 
ЩЕПА ІН.) З ВЕНТИЛЯТОРОМ ПІДДУВУ 
(НІМЕЧЧИНА) ТА ЕЛЕКТРОННОЮ 
АВТОМАТИКОЮ (ПОЛЬЩА) 15-200КВТ 
ТА БАННІ ПЕЧІ, МОЖЛИВЕ ВИКОНАН-
НЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАМОВЛЕНЬ. 
(03379) 40218; (098) 6831146; (067) 
7011731

  КУПЛЮ РАДІОДЕТАЛІ, МОЖЛИВО НА 
ПЛАТАХ, ОСЦИЛОГРАФ, ЧАСТОТО-
МІР, ГЕНЕРАТОР СИГНАЛІВ.  (050) 
5424961; (098) 9552205

  Куплю. Макулатуру, плівку, пластмасу. 
Дорого. (095) 7719337

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) 200221; (095) 4091285; (098) 
5266032; (067) 6492168; (095) 1264199 

Ліц. АВ №611361 від 17.10.12р.; 
АЕ271098 від 19.06.13р., МЕРТУ.  (096) 

9551174; (095) 5163979, Луцьк, вул.
Індустріальна, 12-б та представництва 

по області

Віддам собаку в хороші руки порода 
стаффордшир, кабель, 10 років. Со-
бака дуже енергійна і дружелюбна. 
(050)7397525, (068) 6265417

Відомості.інфо

№23 (765) 
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http://www.vidomosti.info/ Магазин6 Прийом оголошень за телефоном (0332) 200-650

Вартість приватного оголошення 10 грн, 
вартість оголошення 

про подію 1 грн — 1 кв см

У вартість системи входить твердопаливний котел потужніс-
тю 15 кВт, циркуляційний насос, група безпеки котла, розши-
рювальний бак.  Гарантія на котел - 30 місяців.

ОПАЛЮВАЛЬНА
СИСТЕМА 
на твердому паливі
від 9980 грн*

* Вказана ціна за обладнання без врахування монтажних робіт та матеріалів 
для здійснення монтажу (труб, арматури, димоходу, кріплень та інших 
супутніх матеріалів). Вказана ціна є приблизною та може змінюватись.

Тел. (066) 609-15-26
www.ecoheattechnology.com
mail: info@ecoheattechnology.com
Адреса: м. Луцьк, вул. Романюка, 1

Можливість оформлення 
зеленого кредиту та відшко-

дування до 20% вартості 
котельного обладнання по 

державних програмах 
енергозбереження

Також у продажу є велика кількість додаткового обладнання 
для оптимізації та здешевлення процесів опалення

Волинський аукціонний центр проводить повторний аукціон 
з продажу майна, що належить територіальній громаді сільської ради в 

особі Дубеченської сільської ради Старовижівського району 
Волинської області:

Продавець — Дубеченська сільська рада Старовижівського району Волинської 
області, код ЄДРПОУ – 04332940.
лот І – цегла керамічна – 5814 штук.  
Початкова ціна лоту – 4215,00 грн. без урахування ПДВ.
лот ІІ – плити перекриття (6*1,28*0,4) - 9 штук.  
Початкова ціна лоту – 3780,00 грн. без урахування  ПДВ. 
лот ІІІ – подушки фундаментні  – 29 штук.  
Початкова ціна лоту – 5307,00 грн. без урахування ПДВ.
лот ІV – камінь бутовий  – 105 куб.м.  
Початкова ціна лоту – 17220,00 грн. без урахування ПДВ.
Місцерозташування – вул. Шевченка, с.Мокре, (територія колишнього 
льонозаводу) Старовижівського району, Волинської області.
Грошові кошти в розмірі 422,00 грн. (лот №1), 378,00 грн. (лот №2), 531,00 грн. (лот 
№3), 1722,00 грн. (лот №4), що становить 10% від початкової ціни об’єкта аукціону 
та плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. вносяться на: 
р/р 26003203233 в ПАТ „Райффайзен Банк Аваль” у м.Києві, МФО 380805, код 
21733635. Отримувач: ПАТ ДАК “НМАЦ“ – філія “Волинський аукціонний центр”. 
Аукціон відбудеться через 20 днів після публікації інформації за адресою: м.Луцьк, 
вул.Мельнична, 13. Кінцевий термін прийняття заяв та плата грошових внесків – 
за три дні до початку аукціону. Подача заяв та  документів для участі в аукціоні та 
отримання додаткової інформації проводиться у філії  “Волинський аукціонний 
центр” за вищевказаною адресою в робочі дні з 09.00.год. до 16.00. год., тел. для 
довідок: (0332) 244-188.Ознайомитися з об’єктом продажу можна в робочі дні з 
09.00.год. до 17.00. год. за місцем його знаходження.

Волинський аукціонний центр проводить аукціон з продажу майна, 
що належить територіальній громаді сільської ради в особі Іваничівської 

районної ради Волинської області:
Продавець — Іваничівська районна рада Волинської області, код ЄДРПОУ – 
20133163.
лот І – бувше приміщення прохідної, заг.площею 10,2 кв.м. 
Місцерозташування – вул.Грушевського, 34 а/1, смт.Іваничі, Волинської області.
Загальна площа – 10,2 кв.м. , площа забудови – 11,22 кв.м., об’єм – 27,23 куб. м., рік 
побудови – 1978.
Конструктивні елементи: фундамент – цементний, стіни – цегляні, перегородки – 
цегляні; перекриття – дерев’яне; покрівля – шифер; підлога – дошки.  
Початкова ціна лоту – 8075,00 грн. без врахування ПДВ. 
Площа земельної ділянки для обслуговування об’єкту – 0,0190га. 
Кадастровий номер земельної ділянки – 0721155100:00:013:0087.
лот ІІ – бувше приміщення гаражів, заг.площею 182,1 кв.м. 
Місцерозташування – вул.Грушевського, 34 г, смт.Іваничі, Волинської області.
Загальна площа – 182,1 кв.м. , площа забудови – 200,31 кв.м., об’єм – 548,66 куб. м., 
рік побудови – 1978.
Конструктивні елементи: фундамент – цементний, стіни – цегла, шлакоблоки; 
перегородки – цегляні; перекриття – дерев’яне; покрівля – шифер; підлога – 
бетон. Початкова ціна лоту – 91050,00 грн. без врахування ПДВ. 
Площа земельної ділянки для обслуговування об’єкту – 0,0372га. 
Кадастровий номер земельної ділянки – 0721155100:00:013:0084.
Питання землекористування вирішується покупцем після укладання договору 
купівлі-продажу відповідно до вимог ст.91 Земельного кодексу України. 
Умови — витрати по підготовці об’єкта до продажу, проведення аукціону, 
виготоаленню технічної документації для присвоєння кадастрового номера 
земельним ділянкам та обмінних файлів покласти на переможця аукціону.
Грошові кошти в розмірі 808,00 грн.(лот №1), 9105,00 грн. (лот №2), що становить 
10% від початкової ціни об’єкта аукціону та плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 
грн. вносяться на: 
р/р 26003203233 в ПАТ „Райффайзен Банк Аваль” у м.Києві, МФО 380805, код 
21733635. Отримувач: ПАТ ДАК “НМАЦ“ – філія “Волинський аукціонний центр”. 
Аукціон відбудеться через 20 днів після публікації інформації за адресою: м.Луцьк, 
вул.Мельнична, 13. Кінцевий термін прийняття заяв та плата грошових внесків 
– за три дні до початку аукціону. Подача заяв та  документів для участі в аукціоні 
та отримання додаткової інформації проводиться у філії “Волинський аукціонний 
центр” за вищевказаною адресою в робочі дні з 09.00.год. до 16.00. год., тел. для 
довідок: (0332) 244-188.Ознайомитися з об’єктами продажу можна в робочі дні з 
09.00.год. до 18.00. год. за місцем їх знаходження.


