
Нерухомість

Продам

  Однокімн.кв., новобудова, вул.Травне-
ва, поблизу Миколаївської церкви, заг.
пл. 39 кв.м,

  2/9-пов., зручне транспортне сполучен-
ня, 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

 ПРОДАМ. ОДНОКІМН.КВ., ПРОСП.
ВОЛІ, 31 КВ.М, ПОБЛИЗУ ОБЛАДМІНІ-
СТРАЦІЇ, 2/4-ПОВ. ЦЕГЛ. БУД., ПІДВАЛ, 
ІНТЕРНЕТ, КАБЕЛЬНЕ TV, ТЕЛЕФОН, 
КОД НА ПІД’ЇЗДІ.   (097) 5529555

  Трикімн.кв., просп.Перемоги (привок-
зальний р-н), 1/4-пов. цегл. буд., 52.7 кв.м. 
Терміново. (066) 1857064

  Трикімн.кв., вул.Федорова, 3/9-пов. пан. 
буд., без посередників. (099) 4865547

  Новий сучасний завершений цегляний 
півтораповерховий п’ятикімнатний буди-
нок, площею 130/100/24, є камін-грубка, 
електроопалення, газ на вулиці, централі-
зоване водопостачання, Інтернет, асфаль-
тований доїзд, огорожа, Боратин, 2км від 
Луцька. (050) 3785562, власник

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

Терміново продається будинок в с. 
Борохів Ківерцівського р-ну (8 км від 

Луцька), 5 кімнат є всі господар-
ські будівлі та сад, 0,30 га землі. 
 (067)3322285, (050)9030414, 

(093)4455950

Продам недобудований будинок 
та надвірні споруди (коробки) в 

центрі м. Луцьк район вул.Копер-
ника, 0,15 га землі.  (067)3322285, 

(050)9030414, (093)4455950

  Смт.Сенкевичівка, будинок цегляний, 
земельна ділянка 0.15га, 2 гаражі, льох, 
сарай, літня кухня, всі комунікації, зруч-
ний, асфальтований доїзд, ціна договірна, 
від власника. (050) 3787101

  Богушівка Луцького р-ну, земельну ді-
лянку 0.12га, під забудову, по сусідству є 
світло, вода, асфальтований доїзд, поруч 
ліс. (050) 7683233

  Продам. Дубнівський масив, при-
ватизовану дачну ділянку 0.0661га, з 
дерев’яним будиночком. (066) 8462988; 
(050) 8760350

  Кременець, вул.Хмельова, 6, будинок 
цегляний, земельна ділянка 0.30га, 
поблизу траси Ковель-Луцьк, є літня 
кухня, сарай, хлів, льох, криниця, ціна за 
домовленістю. (098) 6446653

  Продам. Чаруків, Луцького району, бу-
динок 80кв.м, центр села, гарне місце, всі 
зручності, земельна ділянка 0.15га, садок, 
паркан, 460000грн. (050) 6155178; (066) 
2827076

  КУПЛЮ. Однокімн.кв., недорого, без по-
середників. (050) 9129179

Здам

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

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

  Здам. Двокімн.кв., в районі вул.
Львівської, вмебльовану, для сім’ї або для 
порядних хлопців без шкідливих звичок, 
ціна за домовленістю, без посередників. 
(097) 9883883; (096) 6080039; (092) 
6462806

Послуги
  ВІДПОЧИНОК НА БЕРЕЗІ ЧОРНОГО 

МОРЯ, СМТ.ЗАТОКА, БАЗА ВІДПОЧИН-
КУ ЗІ ЗРУЧНОСТЯМИ. ПЕРЕВЕЗЕННЯ 
КОМФОРТАБЕЛЬНИМИ АВТОБУСАМИ, 
ДОЇЗД У ДВІ СТОРОНИ. ВАРТІСТЬ 
ПУТІВКИ 2460ГРН. ЛІЦ. АГ№587009, 
ВІД 22.06.2011Р. (0332) 724762; (099) 
4811051; (096) 1556401

  Вантажні перевезення а/м «Івеко». 
(066) 9694611; (098) 5538103

 ЦІЛОДОБОВИЙ САНТЕХНІК, ЗВАРЮ-
ВАЛЬНИК. НАШІ ЗАВДАННЯ ПРОСТІ 
Й ЗРОЗУМІЛІ - БУДЬ-ЯКІ РОБОТИ ПО-
ВИННІ БУТИ ВИКОНАНІ ЗА МІНІМАЛЬ-
НИЙ ЧАС І ЦІНУ! (066) 8891420; 
(0332) 290901

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

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

 Фарбування та полірування авто, 
ремонт підвісок, двигунів, рихтувально-
зварювальні роботи, ремонт після ДТП; 
ремонт електрообладнання, діагностика. 
(0332) 726246; (050) 1761459

  ВСТАНОВЛЕННЯ ГАЗО-БАЛОНО-
ВОГО ОБЛАДНАННЯ 4-2 ПОКОЛІННЯ 
НА ВСІ ВИДИ АВТО. (063) 9281611, 
АНАТОЛІЙ

Пасажирські перевезення Луцьк-
Москва-Санкт-Петербург. Ліц.АВ 
№352820 від 28.09.2012р.МТЗУ. 
(096) 7359762; +79671495962

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

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

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; (068) 0747490

Автомото

Продам. Зернозбиральні комбайни, 
преспідбирачі та ін. с/г техніку під 
замовлення. Широкий асортимент 

запчастини до різної с/г техніки. 
(066) 5281360; (095) 1703167

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

  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

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

щі. (067) 1253737 ; (099) 0834091

Будівництво
  Свердловини на воду, вода «під ключ». 

Швидко та якісно. (096) 3918453

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

  Бригада кваліфікованих майстрів вико-
нає всі види ремонтно-будівельних робіт. 
Швидко та якісно. Доступні ціни. (066) 
5229101; (068) 6362725

Бутовий камінь, пісок, щебінь, відсів, 
цеглу червону, білу, чорнозем, зем-
лю на вимощування, цемент, гній; 

дрова, торфобрикет, торфокрихту, 
можна в мішках. Вивіз будівель-

ного сміття. (066) 8465604; (068) 
7999678

(0332) 262484; (095) 1489393; (067) 
1489393

Плитка для сходів та інші бетонні 
вироби і бетонна галантерея. КРЕДИТ. 

Постійно куплю піддони 80х120см.

  Продам. Металочерепицю, металопро-
філь, від виробника, повна комплектація 
даху, низькі ціни. Заміри, кошторис, 
доставка безкоштовна. (050) 7015157; 
(068) 0274679

  Продам. Дерев’яні шпали на будинок. 
(0332) 757593; (067) 3329246

 ПРОДАМ. ВАГОНКУ (СОСНА, СМЕРЕ-
КА, ЛИПА, ВІЛЬХА, ДУБ), БЛОК-ХАУС, 
ФАЛЬШ-БРУС, ДОШКУ ДЛЯ ПІДЛОГИ, 
ПЛІНТУС, ОБНАЛІЧКА, МОНТАЖНА 
РЕЙКА, КУТНИКИ. ЗАВЖДИ В НАЯВ-
НОСТІ. (095) 7699473; (098) 9071417

  Виконую ремонтно- будівельні роботи: 
монтаж гіпсокартону, плитка, шпаклівка, 
вкладання блоків, цегли, бетонні роботи. 
(050) 5676596

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

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

  Ремонтно-покрівельні роботи: 
вкладання металу та бітумної черепиці, 
металопрофілю, утеплення дахів, вста-
новлення водостічної системи, підшивка 
підсофітів. (095) 8948709

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

 ПРОДАМ. ДРОВА ТВЕРДОЇ ПОРОДИ, 
ТОРФОБРИКЕТ, ТОРФОКРИХТУ, 
ЧОРНОЗЕМ, ЗЕМЛЮ НА ВИМОСТКУ, 
ГНІЙ, ПІСОК, ЩЕБІНЬ. (095) 5355663; 
(097) 7516430

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

Можливий самовивіз. АЕ№271264 
28.10.2013р. МЕРТУ. (095) 5106889

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

3320755; (050) 0592394; (067) 3320830

 ПРОДАМ. КАМІНЬ ПРИРОДНИЙ: 
РІЧКОВИЙ, ПІЩАНИК, АНДЕЗІТ, 
КВАРЦИТ, ПЛИТКУ, СОЛОМКУ, ГАЛЬКУ, 
ФОРМАК, КРИХТУ, ВАЛУНИ, ШАШКУ, 
БУТ, МОРСЬКУ ГАЛЬКУ; ЛАКИ ТА ПРО-
ПІТКИ ДЛЯ КАМЕНЮ, ВНУТРІШНІХ ТА 
ЗОВНІШНІХ РОБІТ.  (067) 7531556; 
(095) 8414490

Цегла червона та біла, пісок, щебінь, 
відсів, керамзит, торфобрикет, дро-

ва, торфокрихта, чорнозем, грунт на 
вимостку. Вивіз будівельного сміття. 
(095) 5355663; (097) 7516430

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

Бруківка вібропресована, сертифі-
кована - виготовлення та багаторіч-
ний досвід професійного вкладання 
з вібротрамбовкою та «бобкатом». 

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

(093) 7165575

 ПРОДАМ. ВІДСІВ, ЩЕБІНЬ РІЗНИХ 
ФРАКЦІЙ, ПІСОК ДРІБНИЙ ТА 
КРУПНИЙ, ЦЕГЛА БІЛА ТА ЧЕРВОНА, 
ГЛИНА, КЕРАМЗИТ, ЧОРНОЗЕМ, ТОР-
ФОКРИХТУ, 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, бутовий камінь, 
відсів, цеглу червону, білу, чорнозем, 
землю на вимощування, цемент, гній; 
дрова, торфобрикет, торфокрихту, можна 
в мішках. Вивіз будівельного сміття. 
(066) 8465604; (068) 7999678

 ПРОДАМ. ПІНОБЛОКИ 20Х30Х60, 
12Х30Х60 ТА ШЛАКОБЛОКИ. МОЖЛИ-
ВА ДОСТАВКА. (067) 7282946; (099) 
4451353

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

  Свердловини на воду, насоси, обслуго-
вування. (067) 3326421; (050) 2742458

  Продам. Цеглу б/в, червону та білу, 
панелі ПКЖ, б/в. Недорого. (095) 
8628799; (096) 9595194

Свердловини, міні-башти, глибинні 
помпи «під ключ». Бочки пласт-

масові 220л; «куби» 1000л. Плівка 
теплична 4-сезонна польського 

виробництва, шир.6, 8, 12м. (050) 
6709075; (097) 4824071

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

Робота

(050) 9777604

  Візьму на роботу дизайнера та праців-
ника для виготовлення корпусних меблів. 
(050) 2071082

  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

  В кафе з графіком роботи з 9.00 до 
03.00 потрібні на роботу офіціанти, 
кухарі, мийники посуду, прибиральниці. 
(0332) 724841; (050) 1002751

  Робота в офісі! Запрошуємо цілеспря-
мованих, активних відповідальних людей 
до співпраці. Можливий додатковий 
дохід. Оплата приємно здивує. (095) 
5344674; (097) 4891534

  Робота: збір огірків, малини, яблук, 
с/г роботи, м’ясокомбінати (різні 
спеціальності, з/п висока), водії кат.С. 
Е, будівельники різних спеціальностей 
терміново, з/п висока, наявність за-
кордонного паспорту, візова підтримка.  
(050) 7325315; (096) 8708768

  Потрібен на роботу кухар, помічник 
кухаря. (0332) 266245; 767497

  Потрібні на роботу майстри по ре-
монту квартир.    (099) 6155210; (097) 
8284737

  ВІЗЬМУ НА РОБОТУ ПРОДАВЦЯ-ДИ-
ЗАЙНЕРА ПО ОФОРМЛЕННЮ ВІКОН, 
З ДОСВІДОМ РОБОТИ В САЛОНІ ГАР-
ДИН. (050) 6753413; (050) 6718913

  Візьму на роботу водіїв кат.С з до-
свідом, тракториста-екскаваторника, 
токаря, автоелектрика. (050) 2704727; 
(050) 1767116

  ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ У САЛОН 
КРАСИ МАЙСТРА-ПЕРУКАРЯ. (050) 
9208000

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

  Підбір персоналу на постійній основі в 
офіс. (095) 1894379

На постійну роботу в бар потрібні: 
офіціант, кухар, помічник кухаря, 

посудомийниця, музикант. (066) 
4202097; (098) 5814664; (066) 

4202046

  На постійну роботу потрібні офіціанти. 
(050) 6756411

  Потрібен на роботу водій-вантажник. 
(050) 7075157; (050) 1065649

  Робота в офісі, на постійній основі, 
перспектива кар’єрного росту, мож-
ливий основний та додатковий дохід. 
(050) 5549419

  ТОРГОВА КОМПАНІЯ (СНЕКОВА ГРУ-
ПА ТОВАРІВ) ТЕРМІНОВО ВІЗЬМЕ НА 
РОБОТУ ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВНИКА 
З ВЛАСНИМ АВТО В КОВЕЛІ. СОЦПА-
КЕТ, СТАБІЛЬНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА. 
(095) 5442718; (099) 2320627

  Потрібні на роботу пекар та про-
давець, висока заробітна плата. (099) 
3001511; (096) 7411295

 ПОТРІБНІ НА РОБОТУ: ПАКУВАЛЬ-
НИЦІ, ДИЗАЙНЕР (ДЛЯ РОЗРОБКИ 
МАКЕТІВ ПАКУВАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ). 
(050) 7098855; (0332) 784990

  Потрібен на роботу слюсар по ремонту 
авто. (0332) 234474; (099) 4803923

Фермер
  Продам. Зерно пшениці, ячменю, вівса, 

кукурудзи, дерть, висівки, макуху. Мож-
лива доставка. (067) 3320831

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

  КУПЛЮ. ЯГОДИ ГОРОБИНИ, БУЗИНИ 
ТА ГОРІХИ ВОЛОСЬКІ, ЧИЩЕНІ, НЕ ЧИ-
ЩЕНІ. (050) 5198388, ОЛЕКСАНДР

Різне
  Продам. Побутову техніку, ел/інстру-

мент, м’які меблі з Німеччини, б/в та 
нові: холодильники, пральні машини, 
мікрохвильові печі, дивани, болгарки, 
газові колонки та ін. (067) 3322259; 
(099) 6348649

 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

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

Купуємо стружку кольорових металів: 
мідь, алюміній, бронзу, латунь, сви-

нець, н/ж; акумулятори, можливий де-
монтаж, 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
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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

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 проводить повторний 
аукціон за методом зниження ціни  з продажу майна:

лот І – автомобіль ЛуАЗ-969М, 1993 р.в. , державний № 02572 ВК. 
Об’єм двигуна – 1200 см3, колір – сірий, тип – легковий джип. 
Технічний стан КТЗ: автомобіль знаходиться в неробочому стані.  
Потріскані скати коліс, відсутній акумулятор, тент має дірки, 
кузов ржавий, сидіння потріскані, двигун комплектований, але не 
запускається, диски коліс ржаві. Початкова ціна – 7284,00 грн. без 
врахування ПДВ.
Балансоутримувач: Поліська сільська рада Старовижівського району. 
Код ЄДРПОУ – 0725084001. Грошові кошти в розмірі 729,00 грн., що 
становить 10% від початкової ціни об’єкта аукціону (гарантійний 
внесок) та плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. вносяться на: 
р/р 26003203233 в ВОД ВАТ „Райффайзен Банк Аваль”, 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.
З питань подачі документів для участі в аукціоні, розрахунків та для 
отримання іншої додаткової інформації звертатись у філію “Волинський 
аукціонний центр” за вищевказаною адресою в робочі дні з 09.00.год. 
до 17.00. год., тел. для довідок: (0332) 244-188.


