
Нерухомість

Продам

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

  Однокімн.кв. новобудова, вул.Травне-
ва, 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

  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

  Трикімн.кв., пр. Перемоги (при-
вокзальний р-н), 1/4-пов. цегл. буд., 
52.7кв.м. (066) 1857064

  Продам. Трикімн.кв., поблизу обласної 
лікарні,  4/5-пов. цегл. буд., з ремонтом, 
вмебльована, 52 кв.м, замінені вікна, 
двері. Недорого. Власник. (050) 
9991863; (095) 1262675; (0332) 280714

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

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

Терміново, Луцьк, р-н вул.Львів-
ської, по вул.Степовій будинок дво-
перховий, заг.пл.154 кв.м, земельна 

ділянка 0.0635га або обміняю на 
трикімн.кв., в новому будинку з ре-

монтом і доплатою.  (066) 1091478

  Прилуцьке, 2 км від знаку Луцьк, 
земельну ділянку під забудову 0.195га, 
електрика, газ поруч, приватизовану. 
(066) 9055204; (067) 3813204

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

  2КМ ВІД ЛУЦЬКА, ЛИПЛЯНИ, ВУЛ.
САНАТОРНА 62, БУДИНОК, ТРИ 
КІМНАТИ, ГАЗ, СВІТЛО 380В.  (050) 
2810682; (098) 2678020

  28км від Луцька по рівненській трасі, 
будинок цегляний, у хорошому стані, 
надвірні споруди, газ, вода, земельна 
ділянка 0.60га, садок, асфальтований до-
їзд. (050) 5913678; (050) 9693688

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

Луцьк, р-н вул.Львівської, по вул.
Степовій земельну ділянку 0.03га з 
невеликим будиночком. Терміново. 

(066) 1091478

  Вітоніж, Рожищенського р-н, будинок, 
всі господарські споруди, земельна ді-
лянка 0.50га. (050) 6447495, Тетяна

  Обміняю. Озденіж, Рожищанського 
р-ну, будинок є газ, ділянка 0.65га, 
свердловина, льох, садок, близько ліс 
на однокімн.кв. або частину будинку у 
м.Луцьк. (097) 6803985

  Боратин, 2км від Луцька новий, сучас-
ний, завершений, цегляний, півтора-
поверховий, п’ятикімнатний будинок, 
площею 130/100/24, є камін-грубка, 
електроопалення, газ на вулиці, цен-
тралізоване водопостачання, Інтернет, 
асфальтований доїзд.  (050) 3785562

  Дачний масив Діброва, будинок дво-
поверховий, цегляний, є газ, свердлови-
на, каналізація, 3 фази, земельна ділянка 
0.06га. (095) 1450042

  Дачний масив Діброва, земельну 
ділянку 0.06га, садок, огорожа, вода. 
(095) 1450042

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

  Гаразджа, земельну ділянку 0.12га, 
незавершене будівництво, 750000грн. 
(050) 1963349, Юрій

Здам

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

  Здам. Квартиру ТІЛЬКИ для студентів-
заочників або для людей у відрядженні. 
(063) 4575913; (098) 6719269

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

Послуги

Виготовлення м’яких меблів: куточ-
ки в зал та на кухню, канап, ліжок, 
за розмірами замовника. виїзд на 
заміри безкоштовний. www.mebli-

lutsk.io.ua  ((098) 0537895; (050) 
6815777, Луцьк, ринок «Завокзаль-

ний», павільйон №26; ТЦ «Буратіно», 
2-й поверх «Світ диванів»

  Вантажні перевезення по місту, облас-
ті, Україні: фури, рефи, ізотерми, еваку-
атор, зерновози, кран-маніпулятор. До-
машні, дачні, складські, офісні переїзди. 
(050) 6430345; (096) 3469651

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, вста-
новлення, оформлення. З мармурової 
крихти та натурального каменю. До-
ставка безкоштовна. (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

Ремонт пральних машин-автоматів: 
«Сіменс», «Бош», «Індезіт», «Аріс-

тон», «Кайзер», «Ханса», «Ардо», LG, 
«Самсунг», «Занусі», «Електролюкс», 
AEG та ін. на дому, гарантія. Продаж 

запчастин. (099) 0273489; (095) 
3507374; (068) 0747490

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

Автомото

  Продам. ЛуАЗ «Волинянка-969М» у 
робочому стані, є запчастини до неї; 
металевий гараж без місця. (050) 
1963349, Юрій

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

  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

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

тиватори та ін. техніку, нову та б/в 
з Польщі. (067) 1253737 ; (099) 

0834091

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

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

та інші бетонні вироби і бетонна 
галантерея. Постійно куплю піддони 

80х120см.

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

  Продам. Пісок, щебінь, цеглу, бій 
цегли, бутовий камінь, відсів, глину, 
цемент, чорнозем, торфокрихту, торфо-
брикет, 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

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

  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

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

3320755; (050) 0592394; (067) 3320830

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. Камінь бутовий, цеглу, піно-
блоки, клей, цемент, щебінь різних фрак-
цій, відсів, пісок, торф, чорнозем, землю 
на вимощування. (096) 4296975; (050) 
5299520

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

  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

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

монтажну рейку. Доставка. (066) 
1922029; (067) 2740222

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

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

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

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

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

 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

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

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

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

  Внутрішні та зовнішні роботи, роботи 
з натуральним каменем, художній роз-
пис, планування, утеплення будинків. 
Кваліфікація та досвід роботи понад 
10 років в Італії. (050) 2229650; (095) 
9387424

  Виконуємо всі види ремонтно-буді-
вельних 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 по-
мідорів, огірків, грибів, парники, те-
плиці, 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

  Потрібні на роботу ел/зварювальни-
ки, монтажники (зовнішня реклама). 
(0332) 282848; (050) 2891490; (050) 
3782521

  На підприємство потрібен експедитор, 
робота по місту та області авто та водій 
надаються, з/п ставка 2600 + %. (099) 
2196328

  Потрібен приймальник замовлень, ро-
бота з побутовою технікою, з/п 2500грн, 
графік роботи понеділок-п’ятниця, 8.00-
18.00 (096) 9414687

  На постійне місце роботи потрібен 
мерчандайзер у відділ побутової техніки 
досвід роботи вітається, можливість 
навчання в процесі роботи, з/п 2600грн 
+ премія. Можлива потижнева оплата, 
офіційне працевлаштування. (099) 
2196328

  РОБОТА ЗА КОРДОНОМ. РОБОЧІ 
ЗАПРОШЕННЯ НІМЕЧЧИНА: ДО-
ГЛЯДАЛЬНИЦІ, БУДІВЕЛЬНИКИ; 
ПОЛЬЩА: ЗВАРЮВАЛЬНИКИ, ВОДІЇ-
ДАЛЕКОБІЙНИКИ, БУДІВЕЛЬНИКИ, 
ОПІКУНКИ, С/Г РОБОТИ ТА ІН. ЛІЦ.
АВ 585191, 10.07.12Р., МСПУ. (0332) 
723738 (ЛУЦЬК); (099) 6142874; (097) 
4453925, ЛУЦЬК, ВУЛ.КАФЕДРАЛЬ-
НА, 25

  Робота в офісі без вікових обмежень, 
можливий основний та додатковий до-
хід. (050) 5549419

  Потрібен офіціант, бармен в кафе. 
(0332) 242418 (Луцьк); (050) 7166177; 
(067) 3321609

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

Візьму на постійну або тимчасову 
роботу ШВАЧКУ з досвідом роботи 

на промисловому швейному під-
приємстві у м.Луцьк. (0332) 

728261, 9.00-17.00; (050) 5395421

  В перукарню «Де-жавю» потрібен 
майстер жіночого залу та спеціаліст 
з манікюру, графік день через день.  
(050) 4384845

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

Підприємству потрібні на роботу 
працівники: вантажники, пекарі, 
дільники, формувальниці, водії з 
власним авто на розвозку хліба. 
(0332) 230214; (093) 4345553

  Збір полуниці, черешні, вишні, малини, 
с/г роботи. З/п висока, наявність за-
кордонного паспорту, візова підтримка. 
(066) 0321909; (093) 8317549

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

Потрібен двірник по обслуговуван-
ню прилеглої території торгового 

комплексу, з/п 2500грн. (066) 
0289175

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

м.Луцьк. (066) 0289175

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

На роботу потрібні працівники на 
рибні заводи, домашній персонал, 
будівельники, різноробочі Вимоги: 
порядність, без шкідливих звичок, 
наявність закордонного паспорту. 

Деталі vk.com/club52128716 (099) 
6298399; (063) 4374969; (097) 

3726400

 ПОТРІБЕН НА РОБОТУ МАЙСТЕР 
ПО ПОШИТТЮ ТА РЕМОНТУ ОДЯГУ, 
БАЖАНО ДОСВІД РОБОТИ ВІД 1-ГО 
РОКУ. (093) 1095954; (050) 5342136

  На роботу в продовольчий магазин 
потрібні пунктуальні, чесні, відповідаль-
ні продавці, з досвідом роботи в продо-
вольчому магазині та знанням касового 
апарата. (050) 3379698; (099) 0250393

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

  Потрібні на роботу працівники 
будівельних спеціальностей. (066) 
0903685

 ПОТРІБЕН НА РОБОТУ КУХАР, ПО-
МІЧНИК КУХАРЯ, М.ЛУЦЬК. (0332) 

266245; 767497

Фермер

  Продам. Курчат породи: Брама, 

Кохінхін, Мінорка, Фавероль, Араукана. 

(050) 1523601

  Продам. Насіння люцерни. (067) 

3326244

Різне

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

  Продам. Шифер б/в, холодильник, 
плиту газову, сучасний диван, стінку. 
(0332) 760753; (095) 8369530

  Продам. Спальний гарнітур б/в, «Сон», 
виробник «Гербор», у відмінному стані. 
(050) 6447495, Тетяна

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

  Продам. Рушницю мисливську ТОЗ-63, 
16-го калібру, курковка, горизонталка, 
ціна за домовленістю. Дозвл. №30, 
1.02.1982р., Луцьким райвідділом 
внутрішніх справ.  (050) 1363234, 
18.00-22.00 

 ПРОДАМ. КОТЛИ НА ТВЕРДЕ ПАЛИ-
ВО (ТОРФОБРИКЕТ, ДРОВА, ЩЕПА ІН.) 
З ВЕНТИЛЯТОРОМ ПІДДУВУ (НІМЕЧ-
ЧИНА) ТА ЕЛЕКТРОННОЮ АВТОМАТИ-
КОЮ (ПОЛЬЩА) 15-200КВТ ТА БАННІ 
ПЕЧІ, МОЖЛИВЕ ВИКОНАННЯ ІНДИВІ-
ДУАЛЬНИХ ЗАМОВЛЕНЬ. (03379) 
40218; (098) 6831146; (067) 7011731

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

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

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

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

Хочу винести щиру подяку праців-
никам ПП «Газпроектмонтаж» за 

ввічливе ставлення і високоякісне 
виконання професійних робіт по 

встановленню лічильника газу. Осо-
бливо хочу відзначити високопро-

фесійну роботу зварників підприєм-
ства. Кулик Віталій Васильович.

  Втрачений студентський квиток ВС 
№09005672, виданий коледжом техноло-
гій бізнесу та права СНУ ім.Лесі Українки, 
від 01.09.20012р., на ім’я Філіповича Сте-
пана Сергійовича, вважати недійсним.

«Держінформ’юст» оголошує про 
проведення електронних торгів з 

продажу предмету іпотеки: будівля 
телятника, заг.пл.1464.5 кв.м, за 

адресою: Волинська обл., Луцький 
р-н, с.Маяки, вул.Бригадний Двір, 

буд.14, дата торгів: 13.07.2015р. 
о 9:00 год, лот 76590; трикімнат-
на квартира, заг.пл.59.9 кв.м, за 

адресою: Волинська обл., м.Луцьк, 
пр.Соборності, буд.31-А, кв.37, дата 
торгів: 16.07.2015р. о 9:00 год, лот 

77814; торговий павільйон, заг.
пл.41.1 кв.м, за адресою: Волинська 

обл., м.Луцьк, вул.Ковельська, 
буд.45-А, дата торгів: 16.07.2015р. о 
9:00 год, лот 77813. Дод. інформація 

https://torgi.minjust.gov.ua

  Продам свинину за оптовими цінами.
(095)8821965

Відомості.інфо
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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


