
Продам

Нерухомість

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

Терміново продається будинок 
в с. Борохів Ківерцівського 

р-ну (8 км від Луцька), 5 кімнат 
є всі господарські будівлі та 

сад, 0,30 га землі. (067)3322285, 
(050)9030414, (093)4455950

Продам недобудований буди-
нок та надвірні споруди (ко-

робки) в центрі м. Луцьк район 
вул.Коперника, 0,15 га землі. 
(067)3322285, (050)9030414, 

(093)4455950

 ДВОКІМН.КВ., ПРОСП.ВОЛІ, 
9/14-ПОВ. ЦЕГЛ. БУД., ЗАГ.ПЛ.49.5 
КВ.М, МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІ-
КНА, БЕЗ РЕМОНТУ. НЕДОРОГО. 
ТЕРМІНОВО. (098) 2442803

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

  Трикімн.кв., район просп.
Соборності, 1-й поверх, 
дев’ятиповерхового цегляного буд., 
капремонт, автономне опалення, 
можливість добудови. (050) 
1354515, Володимир

 Жабка, будинок-тимчасівку, 
10х11м цегляний, поруч березовий 
ліс, 0.30га землі, є світло, вода, за 
50м газ, територія огороджена, 
фруктові дерева, від власника, 
агентства прошу не турбувати. Мож-
ливий обмін на двокімн.кв.  (099) 
3161531

  Продам. Ківерці, будинок 65 кв.м, 
3 кімнати, душ, туалет, газове і пічне 
опалення, центральна каналізація, 
вода, поряд школа №4, дитсадок, 
церква, ринок. (067) 7176145, 
Оксана; (095) 0274245, Олександр

  Продам. Будинок дерев’яний, з 
бруса під розбір 11х 7, село Тверди-
ні Локачинський р-н 60км, від міста 
Луцьк, недорого. (097) 2614930; 
(095) 5279475

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

  Смт.Сенкевичівка, будинок 
цегляний, земельна ділянка 0.15га, 
2 гаражі, льох, сарай, літня кухня, всі 
комунікації, зручний, асфальтований 
доїзд, ціна договірна, від власника. 
(050) 3787101; (093) 0443792

   Луцьк, будинок півтораповерхо-
вий, новобудова 2006р., 320 кв.м, 
вул.Чорновола, р-н «Срібних Лелек», 
комунікації в будинку, чорнова 
стяжка, металочерепиця, євровік-
на, захисні ролети, ділянка 0.08га, 
приватизований. Власник.  (099) 
3161531

  Луцьк, вул.Тарасова, половину бу-
динку, євроремонт, гараж, земельна 
ділянка 0.05га, літня кухня. (050) 
5524607; (096) 4425800

  Забороль, земельні ділянки 0.10, 
0.15 та 0.20га с.Забороль. (050) 
2675693

  Лище земельні ділянку під забудо-
ву, 0.12га. (099) 3161531, власник

  Продам. Забороль, земельну 
ділянку під забудову 0.11га, біля 
ставка, є світло, газ та приватизо-
вану земельну ділянку 0.13га, с/г 
призначення. (095) 3467898; (097) 
5004056

Продам. Рибне господарство 
11га, 25км від Луцька, стави 
зариблені 100%. Можливий 

обмін на автомобілі, розгляну 
варіанти + є жилий будинок з 

вигодами. (096) 6359139

  Гараж кооп. Автомобіліст-5», 
вул.Електроапаратна 2-а, 300м 
від гот.»Лучеськ», заг.пл.20.3 кв.м, 
6х3.6м, проведений капремонт, під-
вал на весь гараж, приватизований, 
всі документи, ціна за домовленістю. 
(096) 0963182

Здам

  Візьму на квартиру дівчат сту-
денток, окремо без господині, без 
сплати за комунпослуги. м.Луцьк. 
(098) 4462608; (050) 5460012

  Недорого здам трикімн.кв., в 
центрі Тернополя, є гараж. (050) 
4381907

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

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

Послуги

Усунення засмічень, видалення 
жиру, бруду та нальоту. Гарантія 

якості. (050) 7360805; (096) 
4996132

Супутникове телебачення. Про-
даж, гарантія, сервісне обслугову-
вання. КОНДИЦІОНЕРИ - продаж, 

монтаж.  (0332) 285556; (066) 
1980828

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

«Індезіт», «Арістон», «Кайзер», 
«Ханса», «Ардо», LG, «Самсунг», 
«Занусі», «Електролюкс», AEG та 
ін. на дому, гарантія. Продаж за-
пчастин. (099) 0273489; (095) 

3507374; (068) 0747490

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

 НАДАЮ ПОСЛУГИ ПО КОПАН-
НЮ, ЧИЩЕННЮ ТА РЕМОНТУ 
КРИНИЦЬ, ПРАЦЮЮ ШВИДКО, 
ЯКІСНО, Д/Р ПОНАД 200 КРИ-
НИЦЬ. (095) 6772326, ВАЛЕРІЙ

Виготовляємо: дачні будинки, 
каркасні бані, кіоски, павільйо-
ни, контейнери, битовки, буд. 
вагончики, гаражі, блок-пости 

та ін. металоконструкції. Якісно, 
надійно, вчасно!!! (095) 7699473; 

(098) 9071417

Автомото

  ВАЗ-2105 1999р., експортний 
варіант, бірюзового (ексклюзивний 
трикомпонетний колір), замінені 
масло та фільтри, антикорозійна 
обробка кузова, фаркоп, тонування, 
хороша гума. (096) 2125215; (050) 
8137267

  Продам. Трактор МТЗ-82 1989р., 
Польща, ЮМЗ-6 1991р., в оригіналі; 
дискову борону БДТ-3, культиватор 
причіпний ПС-4.2, стрілчатий; кабіна 
ЗІЛ-131. (099) 7359139 

Трактори Т-25, комбайни, сівал-
ки, прес-підбирачі, саджалки, 

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

(099) 0834091

  Продам. Трактор Т-25 1989р., 
до Т-25, Т-40 двигуни, трансмісія 
після капремонту та запчастини 
б/в; запчастини до Т-16, б/в. (066) 
0278892; (096) 2928247

Будівництво

  Продам. Дерев’яні шпали на хату, 
комплект дубових підвалин, лагів; 
стовпчики дубові, букові, довж.2, 3, 
4м, круглі, напівкруглі, квадратні на 
дерев’яну огорожу. (0332) 757593; 
(067) 3329246  

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

 ПРОДАМ. МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЮ, 
МЕТАЛОПРОФІЛЬ, ВІД ВИРОБНИ-
КА, ПОВНА КОМПЛЕКТАЦІЯ ДАХУ, 
НИЗЬКІ ЦІНИ. ЗАМІРИ, КОШТО-
РИС, ДОСТАВКА БЕЗКОШТОВНА. 
(050) 7015157; (068) 0274679

Бутовий камінь, пісок, щебінь, 
відсів, цеглу червону, білу, чор-
нозем, землю на вимощування, 
цемент, гній; дрова, торфобри-
кет, торфокрихту, можна в міш-
ках. Вивіз будівельного сміття. 
(066) 8465604; (068) 7999678

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

Бочки пластмасові 220л; «куби» 
1000л. Плівка теплична 4-сезон-

на польського виробництва, 
шир.6, 8, 12м. (050) 6709075; 

(097) 4824071

 ПРОДАМ. ВАГОНКУ (СОСНА, 
СМЕРЕКА, ЛИПА, ВІЛЬХА, ДУБ), 
БЛОК-ХАУС, ФАЛЬШ-БРУС, ДО-
ШКУ ДЛЯ ПІДЛОГИ, ПЛІНТУС, 
ОБНАЛІЧКА, МОНТАЖНА РЕЙКА, 
КУТНИКИ. ЗАВЖДИ В НАЯВНОС-
ТІ. (095) 7699473; (098) 9071417

БЛОКИ БУДІВЕЛЬНІ (стінові, для 
огорожі, перестінні, «рваний 

камінь»), блок цокольний, цеглу 
«рваний камінь», бруківку, 

залізобетонні огорожі, бетонні 
каналізаційні люки, плитка для 
сходів, та інші бетонні вироби. 
КРЕДИТ. Постійно куплю піддо-
ни, 80х120см. (0332) 290078 

(Луцьк); (050) 3780078; (098) 
0800078

 ПІНОБЛОКИ 20Х30Х60СМ, 
ХОРОШОЇ ЯКОСТІ, ЦЕМЕНТ, 
ПІНОПЛАСТ ПОЛЬЩА, МІНВАТА. 
ДОСТАВКА, РОЗВАНТАЖЕННЯ. 
(063) 4777326; (050) 6891579; 
(096) 9905080

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

 ПРОДАМ. ЧОРНОЗЕМ, ЦЕГЛУ 
ЧЕРВОНУ ТА БІЛУ, ПІСОК, 
ЩЕБІНЬ, ВІДСІВ, БУДКАМІНЬ, 
ЗЕМЛЮ НА ВИМОСТКУ, ТОРФ, 
ГЛИНУ, ДРОВА. ВИВІЗ БУДІВЕЛЬ-
НОГО СМІТТЯ. (099) 5237379; 
(096) 0646486

 ПРОДАМ. Б/В ЦЕГЛУ БІЛУ, ЧЕР-
ВОНУ, БІЙ БЕТОНУ ТА ЦЕГЛИ НА 
ВИМОСТКУ, МЕТАЛ, КВАДРАТИ 
НА ВИГРІБНУ ЯМУ 3.3Х3.3Х1.2М. 
(066) 3003911

  Продам.  Щебінь різних фракцій, 
відсів, пісок, камінь бутовий, цеглу, 
піноблоки, газоблоки, блоки з 
цементу, клей, цемент,  торф, чорно-
зем, землю на вимощування. (050) 
5299520; (096) 4296975 

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

 ПРОДАМ. ПІНОБЛОКИ 
20Х30Х60, 12Х30Х60 ТА ШЛАКО-
БЛОКИ. МОЖЛИВА ДОСТАВКА. 
(067) 7282946; (099) 4451353

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

Бруківка вібропресована, сер-
тифікована - виготовлення та 

багаторічний досвід професій-
ного вкладання з вібротрам-

бовкою та «бобкатом». Низькі 
ціни, доставка. Цемент, щебінь, 

відсів. (099) 4937752; (093) 
7165575

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

Цегла червона та біла, пісок, 
щебінь, відсів, керамзит, тор-

фобрикет, дрова, торфокрихта, 
чорнозем, грунт на вимостку. 

Вивіз будівельного сміття. 
(095) 5355663; (097) 7516430

 ПРОДАМ. ДРОВА ТВЕРДОЇ ПО-
РОДИ, ТОРФОБРИКЕТ, ТОРФО-
КРИХТУ, ЧОРНОЗЕМ, ЗЕМЛЮ НА 
ВИМОСТКУ, ГНІЙ, ПІСОК, ЩЕБІНЬ. 
(095) 5355663; (097) 7516430

 ПРОДАМ. ПІСОК ДРІБНИЙ 
ТА КРУПНИЙ, ВІДСІВ, ЩЕБІНЬ 
РІЗНИХ ФРАКЦІЙ, ЦЕГЛА БІЛА 
ТА ЧЕРВОНА, ГЛИНА, ТОРФО-
КРИХТУ, КЕРАМЗИТ, ЧОРНОЗЕМ, 
ДРОВА, ВУГІЛЛЯ, 1Т-35Т. ВИВІЗ 
СМІТТЯ. (097) 4145198; (050) 
6710467

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

 ПРОДАМ. ВІДСІВ, ЩЕБІНЬ РІЗ-
НИХ 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

  Послуги «бобкетом», розгорта-
ємо щебінь, навантажуємо землю, 
розвантажуємо цеглу, піноблоки, 
бруківку. Земельні роботи гусенич-
ним та колісним «бобкетом». По-
слуги евакуатором, буром. (050) 
8483994

Виконуємо штукатурні роботи 
штукатурною станцією та 

цементно-вапняним розчином. 
(099) 7782993

  Ремонтно-оздоблювальні декора-
тивні роботи, створення дизайн-
проекту, складання кошторису, 
ремонт сантехніки та електрики. 
Все комплексно, «під ключ».  (099) 
0114511, www.remstroycom.net

 ЦІЛОДОБОВИЙ САНТЕХНІК, 
ЗВАРЮВАЛЬНИК. НАШІ ЗА-
ВДАННЯ ПРОСТІ Й ЗРОЗУМІЛІ 
- БУДЬ-ЯКІ РОБОТИ ПОВИННІ 
БУТИ ВИКОНАНІ ЗА МІНІМАЛЬ-
НИЙ ЧАС І ЦІНУ! (066) 8891420; 
(0332) 290901

Внутрішні ремонтні роботи: 
штяжка, гіпсокартон, шпаклівка 

та ін. Якість, порядність, ста-
більність. (096) 0175512

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

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

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

  Бригада кваліфікованих майстрів 
виконає всі види ремонтно-буді-
вельних робіт. Швидко та якісно. 
Доступні ціни. (066) 5229101; (068) 
6362725

Робота

  Потрібен на роботу бармен, 
офіціант, кухар.  (050) 9201322; 
(050) 6683200

Потрібен продавець у про-
дуктовий магазин, робота по 
тижнях, м.Луцьк, 2500грн/мі-

сяць. (050) 6635653

 НА РОБОТУ ПОТРІБЕН ПРО-
ДАВЕЦЬ З ДОСВІДОМ РОБОТИ, 
У ПРОДУКТОВИЙ ПАВІЛЬЙОН. 
(095) 5788852, ІГОР

  Візьму на роботу працівників буді-
вельних спеціальностей, енергій-
них, кваліфікованих людей. (066) 
0903685

На постійну роботу в бар 
потрібні: офіціант, кухар, по-

мічник кухаря, посудомийниця, 
музикант. (066) 4202046; (098) 

5814664

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

  Потрібні: аніматор в дитячу кімна-
ту (кафе), адміністратори залу, офі-
ціанти, кухарі, бармени, помічники 
барменів. піцмайстри, суші-майстри, 
кухарі-кондитери, прибиральниці-
посудомийниці; водій з власним 
авто. (099) 7522226; (099) 5055556; 
(095) 6551001

Охоронна фірма візьме на 
постійну роботу охоронників 

та охоронниць, гнучкий графік 
роботи, можливість кар’єрного 
росту, вчасна виплата зарплати, 

з/п висока. (0332) 787966; 
(067) 3618859; (067) 3614727

  Потрібен на роботу кухар, поміч-
ник кухаря. (0332) 266245; 767497

(095) 5357132

Потрібні на роботу електро-, 
газозварювальники, 3-5-го роз-
ряду, м.Луцьк. (066) 0289175

 НА РОБОТУ ПОТРІБЕН ОПЕ-
РАТОР ДИТЯЧИХ ЕЛ/МОБІЛЕЙ, 
МОЛОДІ ЛЮДИ, З/П ВІД 100ГРН/
ДЕНЬ. (063) 1540755; (096) 
7477033

  На постійне місце роботи запро-
шуються менеджери для роботи 
в інформаційній сфері, навчання 
проводиться безкоштовно. (099) 
0382163; (096) 4717984

Потрібен на роботу водій на 
автомобіль Супер-МАЗ з напів-
причепом «Крона», категорія 
Е, робота по Волинській обл. 

(099) 7280363

  Робота в офісі, на постійній осно-
ві, перспектива кар’єрного росту, 
можливий основний та додатковий 
дохід. (050) 5549419

 Шукаю кухаря, помічника кухаря, 
кухаря на додаткові виходи та офіці-
анта. (066) 1587466

  Візьму на роботу продавця. 
(050) 9567193

  ТОРГОВА КОМПАНІЯ (СНЕКОВА 
ГРУПА ТОВАРІВ) ТЕРМІНОВО 
ВІЗЬМЕ НА РОБОТУ ТОРГОВОГО 
ПРЕДСТАВНИКА З ВЛАСНИМ 
АВТО. СОЦПАКЕТ, СТАБІЛЬНА ЗА-
РОБІТНА ПЛАТА. (095) 5442718; 
(097) 7147251

  Потрібен на роботу водій-вантаж-
ник для виїздної торгівлі. (050) 
7075157; (050) 1065649

  ВІЗЬМУ НА РОБОТУ РОЗКРІЙ-
НИКА ВЕРХУ ВЗУТТЯ ТА ШВАЧОК 
ДЛЯ ПОШИТТЯ ВЕРХУ ВЗУТТЯ. 
(050) 9049114

  Найму майстра по складанню 
корпусних меблів, досвід роботи. 
(050) 7794910

  ВІЗЬМУ НА РОБОТУ АВТО-
ЕЛЕКТРИКА, АВТОМЕХАНІКА, 
АВТОСЛЮСАРЯ, СТОРОЖІВ, 
С.РОВАНЦІ, ВУЛ.ПРОМИСЛОВА, 
12. (066) 7994575; (068) 7835363

  Потрібен на роботу водій 
міні-екскаватора та навантажувача 
«Бобкет». (050) 8483994

  Візьму на роботу водіїв кат.С з 
досвідом, тракториста-екскаватор-
ника, токаря, автоелектрика. (050) 
5863682

  РОБОТА ЗА КОРДОНОМ. РОБО-
ЧІ ЗАПРОШЕННЯ НІМЕЧЧИНА: 
ДОГЛЯДАЛЬНИЦІ, БУДІВЕЛЬ-
НИКИ; ПОЛЬЩА: ЗВАРЮВАЛЬ-
НИКИ, 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.КАФЕ-
ДРАЛЬНА, 25

  КУХАР, БАРМЕН, ОФІЦІАНТ, 
МАНГАЛЬНИК, ПОТРІБНІ НА 
РОБОТУ В РЕСТОРАН Р-Н «ГОС-
ТИНЦЯ», РОБОТА ПОТИЖНЕВА. 
(099) 0826487; (050) 3719977 

Фермер

 ПРОДАМ. ДОБРУ МОЛОЧНУ 
КОРОВУ, ВІК 5 РОКІВ, ЦІНА ЗА ДО-
МОВЛЕНІСТЮ., С.ВЕСЕЛЕ. (097) 
0382036 

  Продам. Корову.  (098) 4737217

  Продам. Свині породи «Ландрас» 
(можна тушками): кнур-плідник, сви-
номатки та поросята. Гуси породи 
«Холмогори». Завжди в наявності. 
(066) 5603236; (097) 4878183

Різне

  Продам. Побутову техніку, ел/
інструмент, м’які меблі з Німеччини, 
б/в та нові: холодильники, пральні 
машини, мікрохвильові печі, дива-
ни, болгарки, газові колонки та ін. 
(067) 3322259; (099) 6348649

  Продам. Оптом 250кг секонд-хенд, 
сортовка Англія, 50% нових речей, 
літо 85грн/кг. (099) 3161531

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

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

Купуємо стружку кольорових 
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
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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


