
Нерухомість

Продам

  Однокімн.кв., р-н Київського майдану, 
2/2-пов. цегл. буд., 35/18/10.1 кв.м, авто-
номне опалення, в дворі цегляний гараж, 
ділянка для городу, є підвал. (050) 
4380485; (063) 8014360

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

  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

  ТРИКІМН.КВ., РАЙОН АВІАЗАВОДУ, 
ЄВРОРЕМОНТ, АВТОНОМНЕ ОПАЛЕН-
НЯ, НЕДОРОГО. ТЕРМІНОВО! (066) 
6756710; (095) 6721198

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

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

  Луцьк, масив Маяк, вул.Дубнівська, 
дачну ділянку 0.06га, є невеликий цегля-
ний будинок, світло, вода, сад. (099) 
6282420

  Боголюби, будинок з ремонтом, ділян-
ка 0.185га, гараж, сарай. (066) 7451855; 
(068) 8488455

Масив Веснянка, дачу півторапо-
верхову, цегляну, земельна ділянка 

0.12га, поруч ліс, річка, підведена 
вода, електрика. Терміново. (099) 

4095961

  Торчин, будинок цегляний, 120 кв.м, 
усі вигоди, земельна ділянка 0.12га, сад, 
огорожа, усі надвірні споруди, гараж, 2 
сараї. (068) 8488455; (066) 7451855

  Богушівка, земельну ділянку 0.30га, є 
ставок, огороджена, літній будинок, вода, 
газ, поблизу річка, ліс. (066) 7451855; 
(068) 8488455

  Луцьк, масив «Маяк», р-н вул.Дубнів-
ської, земельну ділянку 0.063га, на ділян-
ці цегляний будинок, є вода, електрика, 
без посередників. (067) 7827526

Здам

  Здам. Трикімн.кв., в довготривалу орен-
ду, р-н ЛПЗ, біля маг.»Вопак» (маршрутка 
№10, 11, 9, 28), євроремонт, вмебльована, 
пластикові вікна, 2 балкони засклені, 
ліфт, Інтернет, супутникова телебачення, 
телефон, 3500грн+компослуги. (095) 
8772688

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

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

  Візьму на квартиру в окрему кімнату 
дві дівчини, р-н «Гостинця», зроблений 
ремонт, є Інтернет. (097) 2816798

  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 

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

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

10грн/кв.м.  (050) 3782022

  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 

Послуги
  Заміна труб, лічильників, монтаж 

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

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

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

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

  Виготовлення, реставрація м’яких 
меблів, матраців, переробка форми за ка-
талогом.  (0332) 240275; (050) 9209673

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»

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

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

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

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

Автомото
  Продам. Прес-підбирач «Сімпа», у від-

мінному стані. (067) 3609149

  Деу-Нексія 2007р., комплектація: АВС, 
ел/склопідіймачі, ц/з, блакитно-голубий, 
МР3. Джилі 2013р., чорний, повна комп-
лектація. (095) 9089477; (066) 6092684

   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. Скат з камерою до комбайна, 
розм. 14,9х26, б/в, 3000грн. (067) 
7420437, Сергій

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

  Куплю. Косарку Є-302, -303, прес-
бідбірач «Киргистан», зерноочисну 
машину ОВС-25, ЗМ-60, у будь-якому 
стані. (050) 9936211

Будівництво

Продам. Цеглу червону, нову з 
доставкою, помірні ціни, можливе 

вивантаження. (066) 9615533; 
(068) 8707545

Бруківка вібропресована, сертифіко-
вана - виготовлення та багаторічний 

досвід професійного вкладання з 
вібротрамбовкою та «бобкатом». 

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

7165575

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

та інші бетонні вироби і бетонна 
галантерея. Постійно куплю піддони 

80х120см.

  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

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

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

  Продам. Металочерепицю, профнас-
тил, «Ruukki Finnera», «Syper Katepal», 
повна комплектація даху. Заміри та 
доставка.  (096) 7458757

  Продам. Піноблоки 20х30х60см, хоро-
шої якості, цемент. Доставка, розванта-
ження. (063) 4777326

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

3320755; (050) 0592394; (067) 3320830

  Продам. Червону цеглу б/в, малий 
шифер 1.2х0.7м, б/в; бій цегли. (097) 
1835007; (066) 9614999

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

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

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

(067) 2740222

  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

 МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ ТА ПРОФНАС-
ТИЛ (ПОЛЬЩА, НІМЕЧЧИНА). ВОДО-
СТІЧНІ СИСТЕМИ, КОМПЛЕКТУЮЧІ ДО 
ДАХУ. ЗАМІРИ ТА ДОСТАВКА. (098) 
7768836; (068) 7388692

 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, від-
сів, щебінь різних фракцій, цегла біла та 
червона, глина, торфокрихту, керамзит, 
чорнозем, дрова, вугілля, 1т-35т. Вивіз 
сміття. (097) 4145198; (050) 6710467

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

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

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

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

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

  Послуги електрика у квартирах, будин-
ках, 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

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

  Євроремонт квартир: лицювання плит-
кою, монтаж гіпсокартону, шпаклювання, 
залиття стяжки та ін. види робіт. (050) 
0895144; (099) 1673373

  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 помідо-
рів, 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

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

  Потрібен на роботу водій а/м МАН, 
в/п 12т, порядна, відповідальна та чесна 
людина з досвідом роботи для поїздок за 
кордон. (095) 1485454

Охоронна фірма візьме на роботу 
охоронників. Відповідальність. 

(0332) 787966; (067) 3618859; (067) 
3614727

  Потрібен на роботу кухар. (0332) 
266245; 767497

  Робота в офісі декілька напрямків 
діяльності, можлива часткова зайнятість 
та отримання офіційного доходу. (067) 
3601314; (050) 9200495 

 ПОТРІБНІ НА РОБОТУ ШИНОМОН-
ТАЖНИКИ ВАНТАЖНИХ А/М. (050) 
1849595; (067) 9297744

Робота в Польщі. Терміново!  Зби-
рання полуниці та інше. Візова під-
тримка, доїзд. Ліц.АЕ №637143 від 
09.04.2015р., ДСЗ. (050) 8402281; 

(067) 8318540

  На постійну роботу потрібні офіціанти, 
кухарі, прибиральниця. (096) 5890333

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

  Візьму на роботу автоелектрика, 
токаря, екскаваторника-тракториста. 
(050) 5863682

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

 ПОТРІБНІ ПРАЦІВНИКИ НА ЗБІР 
ПОЛУНИЦІ В ЛУЦЬКОМУ Р-НІ. (098) 
7426226

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 

  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 продовольчий магазин Луцька по-
трібен продавець. Вимоги: досвід роботи 
з ваговими товарами та бухгалтерською 
програмою 1С. (050) 8608406; (097) 
7770919

  Робота. М’ясокомбінати (різні спеціаль-
ності, з/п висока), збір полуниці, черешні, 
вишні, с/г роботи, водії кат.С. Е, будівель-
ники різних спеціальностей, наявність за-
кордонного паспорту, візова підтримка.  
(050) 7325315; (096) 8708768

 Шукаю роботу з перевезень авто-
мобілем МАН, п’ятитонник, буда 30куб.м., 
гідроборт, є досвід роботи. (067) 
7420437, Сергій

Фермер
  Продам. Дві телички, віком 2 місяці, від 

хороших корів. (096) 4458380, Марія 
Василівна

  Продам свинину за оптовими цінами.
(095)8821965

  Продам. Свиней породи Ландрас (мож-
на тушками), кнура-плідника, свиноматок 
та поросят. Гусей породи Холмогори. 
(066) 5603236; (097) 4878183

Шукаємо заготівельників для співпраці. 
(0332) 784920; (068) 2333313; (050) 

4373212 

  Куплю. Бурякорізку, млин на 220 або 
380Вт. Радіатори чавунні, б/в; трубогин,  
(050) 6446840; (096) 1292588

  КУПЛЮ. ДРОВА КРУГЛІ, НЕ РУБАНІ, 
ДОВЖИНОЮ ВІД 0.3 ПОГ.М. (068) 
2326209, КИЇВСТАР; (099) 3162530, 
МТС 

Куплю цвіт бузини.  (050) 5198388

Різне
  Продам. Меблі нові, Білорусь: спальні, 

ліжка, дитячі. (0332) 240275; (050) 
9209673

  Куплю. Меблі б/в, холодильник, газову 
плиту, шифер б/в, м’яку частину. (0332) 
760753; (095) 8369530

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

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

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

  ВТРАЧЕНИЙ АТЕСТАТ ПРО ПОВНУ 
ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ НК 
№42430581 ВИДАНИЙ ХАРЦИЗЬКОЮ 
УКРАЇНСЬКОЮ ГІМНАЗІЄЮ, ВІД 
12.05.20012Р., НА ІМ’Я ТРЕТЬЯКОВОЇ 
РУСЛАНИ ОЛЕГІВНИ, ВВАЖАТИ НЕ-
ДІЙСНИМ.

Громада «Христового Воскресіння» 
Апостольної Православної Церкви 
(настоятель - єпископ Олег Ведме-
денко) оголошує щоквартальний 

збір пожертв для нужденних (одяг, 
продукти харчування, предмети 

гігієни). Грошові пожертви - на 
придбання духовної літератури 
для вільного розповсюдження. 
Пожертвування приймаються у 

неділю 31 травня під час звершення 
Божественної літургії з 9.00 до 12.00 
за адр: Луцьк, вул.Зв’язківців, 1 (р-н 

електроапаратного заводу, недо-
їжджаючи магазину «БУМ», поворот 

праворуч, будівля таксосервісу, 
3-й поверх.  (066) 5806016; (096) 

2301777

«Держінформ’юст» оголошує 
про проведення електронних 

торгів з продажу предмету іпотеки: 
комплекс будівель заг.пл. 2163.3 

кв.м, за адр: Волинська обл Старо-
вижівський р-н, Не визначений 
Н.П., Пісочне озеро, буд.1. Дата 

торгів:15.06.2015 о 09:00год. Дод.
інформація: https://torgi.minjust.gov.

ua, лот 69248

Відомості.інфо
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http://www.vidomosti.info/ Магазин6 Прийом оголошень за телефоном (0332) 200-650

Прийом оголошень 
за телефоном 
(0332) 200-650

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

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.
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 18.00. год. за 
місцем його знаходження.

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 10% вартості 
котельного обладнання по 

державних програмах 
енергозбереження

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


