
Нерухомість

Продам

  КОВЕЛЬ, ОДНОКІМН.КВ., 
ВІД ВЛАСНИКА, МАЛОСІМЕЙ-
КА, ВУЛ.ВІДРОДЖЕННЯ, Р-Н 
СІЛЬМАШЗАВОДУ, 23/12/5 
КВ.М, ПІДВАЛЬНЕ ПРИМІЩЕН-
НЯ, ВІКНА МЕТАЛОПЛАСТИ-
КОВІ, БАЛКОН ЗАСКЛЕНИЙ, 
450000ГРН, ТОРГ. (050) 
3781329, ВІКТОР

  Однокімн.кв., р-н Київського 
майдану, 2/2-пов. цегл. буд., 
35/18/10.1 кв.м, автономне опа-
лення, в дворі цегляний гараж, ді-
лянка для городу, є підвал. (050) 
4380485; (063) 8014360

  Продам. Однокімн.кв. ново-
будова,  вул.Травнева, поблизу 
Миколаївської церкви, заг.пл. 39 
кв.м, 2/9-пов., зручне транспортне 
сполучення, автономне опалення, 
лічильники: вода, газ; заскле-
на лоджія, будинок цегляний, 
утеплений, високі стелі, металеві 
вхідні двері, стяжка, штукатурка, 
здача червень 2015р. Забудовник 
«Житлобуд-2». (050) 6415645

  Двокімн.кв., вул.Лесі Українки, 
1/2-пов. цегл. буд., 38 кв.м, вис. 
стелі 3.5м, автономне опалення, 
ремонт. (0332) 712099; (067) 
3321386

  Трикімн.кв., вул.Ярощука, 81.3 
кв.м, 4/4-пов. цегл. буд., автоном-
не опалення.  (0332) 712099; 
(067) 3321386

  Продам. Або здам, Липини, 
будинок новобудову, 135 кв.м, 
вмебльований, земельна ділянка 
0.12га, завершений, всі кому-
нікації, гараж, підвал, огорожа, 
бруківка, сигналізація, камін, 
кондиціонер. (050) 2111457

  Липини, будинок, новобудова, 
120 кв.м, накриття «Катепал», 
земельна ділянка 0.08га, є сарай, 
гараж, накриття для 4-х а/м, ман-
сарда 30 кв.м, бруківка, огорожа, 
асфальт, усі комунікації. (050) 
2111457

  Будинок (коробка) + гараж в 
с.Забороль, залізобетонне пере-
криття, 380В, газ за 8 м, земельна 
ділянка 0.12га. Можливий обмін 
на авто, бус, трактор з доплатою. 
(066) 9950562

  Боголюби, будинок 130 кв.м, 
дерев’яний, обкладений цеглою, 
є сарай, гараж, підвал, земельна 
ділянка 0.22га, ціна за домовленіс-
тю. (050) 0609655

  Боратин, будинок дерев’яний, 
земельна ділянка 0.16га, при-
ватизована, з виходом до р.Стир. 
Можливий обмін на однокімн.
кв. Розгляну варіанти. (050) 
2627253; (097) 8416925, власник  

  Ківерці, будинок, шлаково-це-
гляний, 85 кв.м, 4 кімнати, кухня, 
ванна, є газ, вода, земельна ділян-
ка 0.06га, цегляний сарай, літня 
кухня. Власник. (095) 2487253; 
(096) 2464895 

  Новосілки Горохівського р-ну, 
будинок цегляний 9х11м, усі 
зручності, ремонт, меблі, побутова 
техніка, є газ, вода, водяне та 
пічне опалення, колонка, надвірні 
цегляні споруди, вся техніка для 
обробітку землі, ціна за домов-
леністю. (095) 0018365; (098) 
8404235

Боратин, будинок 298 кв.м, 
незавершене будівництво, зе-
мельна ділянка 0.25га. (096) 

6359139; (098) 8905532

  Луцьк, масив Маяк, вул.Дубнів-
ська, дачну ділянку 0.06га, є неве-
ликий цегляний будинок, світло, 
вода, сад. (099) 6282420

  Липини, земельну ділянку ко-
мерційного призначення, 0.12га. 
(067) 3847774

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

  Рованці, будинок незавершений 
(є матеріали на перекриття), зе-
мельна ділянка 0.12га. Недорого 
від власника. (067) 3847774

  Піддубці, земельну ділянку 
0.18га, приватизовану, асфальт, 
центр села, комунікації, поруч 
школа, садок. Недорого. (099) 
3170734

 Масив Струмівка, земельна 
ділянка 0.06га, сад, город, комуні-
кації поруч. (095) 1626451

  Продам. Луцьк, масив Дубнів-
ський, земельну ділянку 0.12га 
або 0.24га, дешево. (066) 
1807236

Здам

  Здам. Квартиру ТІЛЬКИ для сту-
дентів-заочників. (063) 4575913

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

  Здам. Двокімн.кв., Луцьк, вул.
Арцеулова, є все, дорого. (050) 
2111457

  Здам. Однокімн.кв., подобово. 
(095) 5522586

  Здам. В оренду гараж, вул.
Мамсурова, район ЛПЗ. (099) 
0771760

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

Здам в оренду торгово-офісне 
приміщення просп.Молоді, 

65 кв.м, вихід на центральну 
вулицю, Інтернет, сигналіза-
ція, пожежна охорона, авто-
стоянка, новий ремонт. Крім 

продуктового магазину та 
секонд-хенду. (050) 6415645

Послуги

Ремонт пральних машин-
автоматів: «Сіменс», «Бош», 
«Індезіт», «Арістон», «Кай-
зер», «Ханса», «Ардо», LG, 

«Самсунг», «Занусі», «Елек-
тролюкс», AEG та ін. на дому, 

гарантія. Продаж запчас-
тин. (099) 0273489; (095) 

3507374; (068) 0747490

Супутникове телебачення. 
Продаж, гарантія, сервісне 

обслуговування. КОНДИЦІОНЕ-
РИ - продаж, монтаж.  (0332) 

285556; (066) 1980828

  Скошування трави, бур’янів, 
різної величини, обприскування 
гербіцидом від зілля (хімія замов-
ника). Порізка дров. Ел/зварю-
варювання металоконструкцій 
(хвіртки, драбини та ін.) (066) 
1468931; (096) 8754749

  Пам’ятники! Виготовлення, вста-
новлення, оформлення. З мар-
мурової крихти та натурального 
каменю. Доставка безкоштовна. 
(095) 1285106; (098) 5022024; 
(099) 2620282

  Виконую магістерські, диплом-
ні, курсові, контрольні роботи з 
маркетингу, менеджменту, права, 
журналістики, документознавства, 
педагогіки та інших гуманітарних 
та соціальних дисциплін. Швидко 
та професійно. (050) 9129641; 
(093) 8238901, Луцьк, вул.Рівнен-
ська, 54/5, ПОГ «Меморіал-Груп»

Усунення засмічень, видалення 
жиру, бруду та нальоту. Гарантія 

якості. (050) 7360805; (096) 
4996132

  Ремонт побутових холодиль-
ників, морозильних камер, 
імпортних, вітчизняних, заміна 
компресорів, термостатів, за-
правка фреоном, виклик майстра 
платний. (050) 6313413

Автомото

Продам авто ВАЗ 2115, 2006 
р.в., об’єм двигуна 1,5 л.,пробіг 
40 тис.км. Легкосплавні диски, 
тоновані вікна, антикорозій-
на обробка кузова.Гаражне 
зберігання. Ідеальний стан. 

(099)781-48-85

Трактори Т-25, комбайни, 
сівалки, прес-підбирачі, 

саджалки, культиватори та ін. 
техніку, нову та б/в з Поль-
щі. (067) 1253737 ; (099) 

0834091

 ПРОДАМ. КОСАРКИ РОТОРНІ, 
КІННІ, ГРАБАРКИ, БОРОНИ, 
КОПАЧКИ, КУЛЬТИВАТОРИ, 
ПЛУГИ, СІВАЛКИ, ОБПРИСКУ-
ВАЧІ, САДЖАЛКИ, ТЮКУ-
ВАЛЬНУ ПРЕСИ. КОМБАЙНИ 
КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ «АННА», 
«БОЛЬКО», «КАРЛИК», «ГРІМ-
МЕ» ТА ІН.  (050) 2305189; 
(098) 0841006

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

Будівництво

Продам. Бутовий камінь, 
пісок, щебінь, відсів, цеглу 
червону, білу, цемент, гній; 

дрова, торфобрикет, торфо-
крихту, чорнозем, землю на 

вимощування. Вивіз будівель-
ного сміття. (066) 8465604; 

(068) 7999678

 МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ ТА ПРО-
ФНАСТИЛ (ПОЛЬЩА, НІМЕЧ-
ЧИНА). ВОДОСТІЧНІ СИСТЕМИ, 
КОМПЛЕКТУЮЧІ ДО ДАХУ. 
ЗАМІРИ ТА ДОСТАВКА. (098) 
7768836; (068) 7388692

  Продам. Щебінь різних фракцій, 
відсів, камінь, пісок, цеглу черво-
ну, білу; чорнозем, торф, земля 
на вимостку. Можлива доставка. 
Послуги самоскидами, 8, 15, 30т. 
(050) 5299520

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

 ПРОДАМ. ЦЕГЛУ БІЛУ, ЧЕРВО-
НУ, ВІДСІВ, ПІСОК, КЕРАМЗИТ, 
ЩЕБІНЬ, ЧОРНОЗЕМ, ТОРФО-
КРИХТА, ГРУНТ НА ВИМОСТКУ, 
ДРОВА, ТОРФОБРИКЕТ. ДО-
СТАВКА ПО МІСТУ БЕЗКОШТОВ-
НА, ВИВІЗ БУДСМІТТЯ.  (066) 
7100861; (063) 6151146

  Продам. Відсів, щебінь різних 
фракцій, пісок дрібний та круп-
ний, цегла біла та червона, глина, 
керамзит, чорнозем, торфокрихту, 
дрова, вугілля, від 1т до 35т. Вивіз 
сміття. (050) 1566665; (067) 
3618487

  Продам. Б/в цеглу, шифер, крок-
ви, дошки, руберойд, бій бетону, 
метал, квадрати на вигрібну яму 
3.3х3.3х1.2м (066) 3003911

  Продам. Пісок дрібний та круп-
ний, відсів, щебінь різних фракцій, 
цегла біла та червона, глина, 
торфокрихту, керамзит, чорнозем, 
дрова, вугілля, 1т-35т. Вивіз сміття. 
(097) 4145198; (050) 6710467

БЛОКИ БУДІВЕЛЬНІ (стінові, 
для огорожі, перестінні, 
«рваний камінь»), цеглу 

«рваний камінь», бруківку, за-
лізобетонні огорожі, бетонні 
каналізаційні люки, сходи та 

інші бетонні вироби. (0332) 
290078 (Луцьк); (050) 3780078; 

(098) 0800078

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

  Продам. Щебінь різних фракцій, 
відсів, пісок, цеглу, чорнозем. 
Можлива доставка, послуги само-
скидом. (050) 5299520; (096) 
4296975

  Продам. Дошку для підлоги, 
вагонку (сосна, вільха, липа), 
плінтус, наличник, блок-хаус; 
бесідки, столи, лавки, пиломате-
ріал обрізний, необрізний та ін. 
(050) 3785150

  Продам. Відсів, щебінь, бутовий 
камінь, пісок, цемент, цеглу черво-
ну, білу; дрова, торфобрикет, тор-
фокрихту, чорнозем, жом, землю 
на вимощування. Вивіз будівель-
ного сміття. (099) 7282934 

  Продам. Пісок, щебінь, відсів, 
камінь різних фракцій, цеглу білу 
та червону, дрова, гній, чорнозем, 
торф, землю на вимостку. Вивіз 
будівельного сміття. (050) 
8063379; (096) 1963561

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

Стандартні 20х20х40 та «рваний 
камінь» 20х10х40, доставка. 
(067) 3320755; (050) 0592394; 

(067) 3320830

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

 ПІДПРИЄМСТВО ПРОДАЄ 
ТА ЗДІЙСНЮЄ ПЕРЕВЕЗЕННЯ 
ПІСКУ, ЩЕБНЮ ТА ВІДСІВУ, 
ВАНТАЖНИМИ АВТОМОБІЛЯ-
МИ В/П 30ТОН. (0332) 797578; 
(067) 3615920

  Продам. Брус дубовий, 14х14, 
12х12, 10х10, довж. 2, 3 та 4м; шпа-
ли залізобетонні під фундаменти 
(огорожі); металеві та азбестоце-
ментні труби. (0332) 757593; 
(067) 3329246

Продам. Вагонку, дошку 
для підлоги, фальш-брус, 

блок-хаус, монтажну рейку. 
Доставка. (066) 1922029; 

(067) 2740222

Бруківка вібропресована, 
сертифікована - виготовлен-

ня та багаторічний досвід 
професійного вкладання з 

вібротрамбовкою та «бобка-
том». Низькі ціни, доставка. 

Цемент, щебінь, відсів. (099) 
4937752; (093) 7165575

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

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

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

Бочки пластмасові 220л; 
«куби» 1000л. Плівка теплична 
4-сезонна польського вироб-
ництва, шир.6, 8, 12м. (050) 

6709075; (097) 4824071

  Циклювання, (шліфування) 
підлоги, плоскошліфувальною та 
барабанною машинами, вкладан-
ня паркету, дошки, ламінату; ла-
кування та шпаклювання. (066) 
1668415; (097) 6787166

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

  Виконуємо покрівельні роботи 
усіх типів складності (метало-
черепиця, шифер, натуральна 
черепиця та ін.), зварювальні 
роботи. (095) 0684826, Сергій; 
(093) 8039681

  Всі види ремонтно-будівельних 
робіт, ціни помірні, якість гаран-
туємо (бетонні роботи, кладка 
блоків, цегли, покрівельні роботи, 
фасад, зварювальні роботи). 
(093) 7014777; (066) 9659918

 Мурую каміни, печі, барбекю, 
оздоблення, вкладаю дерев’яні 
підлоги, обшиваю вагонкою. 
(050) 3378455; (096) 4750392

 ЦИКЛЮВАННЯ, ШПАКЛЮ-
ВАННЯ, ЛАКУВАННЯ ПАРКЕТУ 
ТА ФАРБОВАНИХ ДОШОК НО-
ВИМИ БАРАБАННИМИ ТА ДИС-
КОВИМИ МАШИНАМИ. (0332) 
293990; (099) 6427274

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

  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 

Робота

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

  Потрібні на роботу швачки і 
закрійники (099) 1966980

  В кафетерій потрібні бармен, 
офіціант, прибиральниця. (099) 
6373869; (099) 7910735

  Запрошуємо на роботу у салон 
краси майстра-перукаря. (050) 
9208000

  Візьму на роботу автоелектри-
ка, токаря, екскаваторника-трак-
ториста. (050) 5863682

  Робота в офісі, гнучкий графік, 
безкоштовне навчання , карєрний 
ріст, зростаючий дохід. Вимо-
ги: відповідальність, бажання 
працювати. (093) 4907706; (067) 
9807627 

  Потрібен помічник (без вікових 
обмежень) для роботи в офісі, 
гнучкий графік, високий дохід, 
кар’єрний ріст, підтримка керівни-
ка, можливий додатковий дохід. 
(066) 9068889; (067) 2695050

Потрібні на роботу електро-, 
газозварювальники, 3-5-го 
розряду, м.Луцьк. (066) 

0289175

  Візьмемо на роботу автокранів-
ника на кран КС3575А, 10 тон, на 
неповний робочий день. (050) 
5426382

 Фірма візьме на роботу закрій-
ників та швачок. (050) 8444347; 
(097) 9468498

Потрібні працівники на 
сортування овочів, сухих 

кормів, теплиці, парники (по-
мідори, огірки), птахоферми, 
допомога по кухні, візова під-
тримка, доїзд до роботодавця 

надається. (099) 0000293; 
(097) 3113136 

Фермер

  Органічне добриво, грану-
льоване «Агролайф» NPK 5:5:5, 
упаковка 25кг та 2.5кг. (067) 
3326244; (095) 2824999

  Продам. Мінеральні добрива, 
мікродобрива, засоби захисту 
рослин, насіння, корм для тварин, 
с/г техніка. (095) 8966592; (067) 
2406402

  Продам. Саджанці голландської 
малини. Обрізання фруктових 
дерев. (0332) 757593; (067) 
3329246

  Продам. Дві кози комолі, кітні, 
(1 та 2 роки), молоко без запаху, 
по 1500грн та козла (комолий, 2 
роки), 1000грн. м.Луцьк. (095) 
5132675, Галина 

  КУПЛЮ. Буряк столовий, морк-
ву.  (050) 9775945; (093) 1561181

Різне
  Продам свинину за оптовими 

цінами.(095)8821965

 ПРОДАМ. ТВЕРДОПАЛИВНІ 
КОТЛИ, Б/В, ВИРОБНИЦТВА 
ПОЛЬЩА, ВІД 10 ДО 40 КВТ. 
(050) 6985989; (067) 3615154

  КУПЛЮ РАДІОДЕТАЛІ, МОЖ-
ЛИВО НА ПЛАТАХ, ОСЦИЛО-
ГРАФ, ЧАСТОТОМІР, ГЕНЕРАТОР 
СИГНАЛІВ.  (050) 5424961

Можливий самовивіз. 
АЕ№271264 28.10.2013р. МЕРТУ. 

(095) 5106889

  Купуємо вторсировину (маку-
латура, стрейч-плівка, плівка ВТ, 
пластмаса) за високими цінами. 
(0332) 285361; (063) 5993185; 
(095) 0377091  

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 

«Держінформ’юст» оголошує 
про проведення електронних 

торгів з продажу предмету 
іпотеки: комплекс будівель за 

адр: Волинська обл Старо-
вижівський р-н, Не визна-
чений Н.П., Пісочне озеро, 

буд.1. Дата торгів:05.05.2015 
09:00год. Лот 59821. Дод.
інформація: https://torgi.

minjust.gov.ua

«Держінформ’юст» оголошує 
про проведення електронних 

торгів з продажу предмету 
іпотеки: будівля телятника 
№1, за адресою: Волинська 
обл., Луцький р-н, с. Маяки, 

вул. Бригадний Двір, буд. 14. 
Дата торгів: 06.05.2015 09:00 
год. Лот 60238. Дод. інформа-

ція: https://torgi.minjust.gov.ua 
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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

КУПУЄМО 
ДОРОГО 

МАКУЛАТУРУ, 
ПЛІВКУ, 

ПЛАСТМАСУ
(066)6835262

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 підсобне приміщення (хлів), заг.площею 122,5 кв.м. 
Місцерозташування – вул.Грушевського, 34 х, смт.Іваничі, Волинської області.
Конструктивні елементи: фундамент – цементний, стіни – цегляні, перегородки 
– цегляні; перекриття – дерев’яне; покрівля – шифер; підлога – цемент.  
Середньозважений фізичний знос – 50,0%.
Початкова ціна лоту – 61250,00 грн. без врахування ПДВ. 
Площа земельної ділянки для обслуговування об’єкту – 0,0460га. 
Кадастровий номер земельної ділянки – 0721155100:00:013:0086.
Умови — витрати по підготовці об’єкта до продажу, проведення аукціону, 
виготовленню технічної документації для присвоєння кадастрового номера 
земельній ділянці та обмінного файлу покласти на переможця аукціону.
Грошові кошти в розмірі 6125,00 грн., 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. 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 16.00. год., тел. для довідок: (0332) 244-188. Ознайомитися з об’єктом 
продажу можна в робочі дні з 09.00.год. до 18.00. год. за місцем його знаходження.


