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Продаж

1-, 2-, 3-кімн. кв., 
вул. Рівненська, на-
впроти заправ-
ки “Шелл”, новобу-
дова, будинок це-
гляний, зданий, по-
руч дитсадок, ри-
нок, власник. Тел. 
(099)492-20-05.

1-кімн. кв., вул,Стрілецька, 
2/5/Ц, 35/‑/7, косм. ре‑
монт, балкон засклений. Тел. 
(095)219‑85‑11.
1-кімн. кв., вул. Гордіюк, 
5/5/Ц, 23/‑/5, косм. ремонт. 
Тел. (063)407‑95‑39.
1-кімн. кв., вул. Грабов‑
ського, 1/5/Ц, 30/13/6, хо‑
роший косм. ремонт. Тел. 
(095)219‑85‑11.
1-кімн. кв., вул. Кравчука, 
2/9/П, 35/‑/9, косм. ремонт. 
Тел. (063)407‑95‑39.

1‑кімн. кв., ЖК “Лу‑
цеорія”, центр міста, 
60кв.м, новобудова, 
авт. опалення, штука‑
турка, будинок зданий. 
Тел. (095)186‑70‑90, 
(096)277‑28‑37.
1-кімн. кв., просп. 
Волі, 2/11/Ц, 62кв.м, 
новобудова, стяжка, 
штукатурка, будинок 
зданий, терміново. 
Тел. (099)736-03-00.
1‑кімн. кв., просп. Волі, 
центр міста, 2/11/Ц, 
62кв.м, стяжка, шту‑
катурка, авт. опален‑
ня, гарне плануван‑
ня, вітражні вікна, бу‑
динок новий, зданий 
в експлуатацію. Тел. 
(095)354‑19‑69.
1-кімн. кв., просп. Грушев‑
ського, 1/5/Ц, 30кв.м, косм. 
ремонт, без балкона. Тел. 
(095)219‑85‑11.

1‑кімн. кв., просп. Со‑
борності, 2/5/Ц, 
36/‑/7, косм. ре‑
монт, балкон, зали‑
шаються меблі та по‑
бутова техніка. Тел. 
(099)600‑82‑28.
1-кімн. кв., просп. Соборнос‑
ті, 9/9/П, 35кв.м, косм. ре‑
монт. Тел. (063)407‑95‑39.
1-кімн. кв., р‑н просп. Від‑
родження, 3/5/Ц, 31/‑/6, 
хороший косм. ремонт. Тел. 
(063)407‑95‑39.

1-кімн. кв., центр 
міста, 3/3/Ц, 27кв.м, 
кухня - 9кв.м, авт. 
опалення, нова сан-
техніка, пласт. вікна, 
хороший стан, гар-
не місце, 460000грн. 
Тел. (066)718-96-03.

2-кімн. кв. у приватно‑
му будинку, р‑н просп. Від‑
родження, 1/1/Ц, 48/‑/9, 
авт. опалення, хороший ре‑
монт, частково меблі. Тел. 
(095)219‑85‑11.
2-кімн. кв., 4/5/Ц, по‑
ліпшене планування. Тел. 
(098)895‑00‑18.
2-кімн. кв., вул. Конякіна, 
5/9/Ц, 51кв.м, косм. ремонт, 
терміново, можливе від‑
термінування платежу. Тел. 
(099)736‑03‑00.
2-кімн. кв., вул. Конякіна, 
7/9/Ц, 49/‑/8, кімнати роз‑
дільні, косм. ремонт. Тел. 
(063)407‑95‑39.
2-кімн. кв., вул. Кравчука, 
1/9/П, 48/‑/7, кімнати роз‑
дільні, косм. ремонт. Тел. 
(063)407‑95‑39.

2-кімн. кв., вул. Рів-
ненська, 3/5/Ц, 
62,7кв.м, новобудо-
ва, авт. опалення, 
будинок зданий. Тел. 
(066)053-56-77.
2-кімн. кв., вул. Чорново‑
ла, 8/9/Ц, 48/‑/7, кімнати 
роздільні, косм. ремонт. Тел. 
(095)219‑85‑11.
2-кімн. кв., Київський м‑н, 
2/9/Ц, 49/‑/9, косм. ремонт. 
Тел. (095)219‑85‑11.

2-кімн. кв., новобудова, 
просп. Перемоги, 10/10/Ц, 
63/‑/10, кімнати роздільні, 
чистова стяжка, нові двері. 
Тел. (095)219‑85‑11.

2-кімн. кв., просп. Волі, 
3/5/Ц, 43/‑/6, кімнати роз‑
дільні, косм. ремонт. Тел. 
(063)407‑95‑39.

2-кімн. кв., просп. Грушев‑
ського, 3/4/Ц, 43/‑/6, кім‑
нати прохідні, косм. ремонт. 
Тел. (095)219‑85‑11.

2‑кімн. кв., просп. Мо‑
лоді, 4/9/Ц, 51/‑/8, 
житловий стан, бал‑
кон засклений, ві‑
кна у двір, ОСББ. Тел. 
(099)600‑82‑28.
2‑кімн. кв., просп. 
Соборності, 7/9/Ц, 
50кв.м, 2 балко‑
ни, ремонт, пласт. ві‑
кна, терміново. Тел. 
(099)736‑03‑00.

2‑кімн. кв., просп. 
Соборності, 7/9/Ц, 
53кв.м, ремонт, вмон‑
товані меблі, кухня. 
Тел. (095)354‑19‑69.
2‑кімн. кв., просп. Со‑
борності, навпроти гі‑
пермаркету “Там‑Там”, 
7/9/Ц, 52кв.м, пласт. 
вікна, нова сантех‑
ніка, ремонт, 2 бал‑
кони, тепловий лі‑
чильник на будинок. 
Тел. (095)186‑70‑90, 
(096)277‑28‑37.
2-кімн. кв., р‑н вул. Ковель‑
ської, 2/2/Ц, 40/‑/9, авт. 
опалення, хороший ремонт, 
меблі. Тел. (095)219‑85‑11.

2-кімн. кв., р‑н ЛПЗ, 
6/9/П, 50/‑/8, кімнати роз‑
дільні, косм. ремонт. Тел. 
(063)407‑95‑39.

2‑кімн. кв., центр міс‑
та, 8/11/Ц, 71кв.м, гар‑
не планування, стяжка, 
штукатурка, вітражні 
вікна, будинок зданий. 
Тел. (095)354‑19‑69.

3-кімн. кв., м. Новово‑
линськ, бульвар Шевченка, 
5, 2/3/‑, 70/48/7,5, санву‑
зол роздільний, світла, вікна 
виходять на площу та у двір, 
ціна договірна, власник. Тел. 
(050)469‑42‑45.
3-кімн. кв., просп. Собор‑
ності, 2/9/П, 63кв.м, косм. 
ремонт. Тел. (063)407‑95‑39.
3-кімн. кв., просп. Собор‑
ності, 6/9/П, 63кв.м, косм. 
ремонт. Тел. (063)407‑95‑39.

3‑кімн. кв., р‑н За‑
вокзального рин‑
ку, 5/9/Ц, 65кв.м, 
ремонт, пласт. ві‑
кна, нова сантехні‑
ка, підігрів підло‑
ги, ціна договірна. 
Тел. (095)186‑70‑90, 
(096)277‑28‑37.
3-кімн. кв., р‑н ЛПЗ, 3/5/Ц, 
60/‑/7, косм. ремонт. Тел. 
(063)407‑95‑39.

4-кімн. кв., просп. Собор‑
ності, 4/9/Ц, 78/‑/10, кімна‑
ти роздільні, хороший косм. 
ремонт. Тел. (095)219‑85‑11.

Купівля
1-кімн. кв., вул. Кравчука 
або вул. Конякіна, крім пер‑
шого та останнього поверхів, 
можливо у панельному бу‑
динку, без ремонту, не агент‑
ство. Тел. (096)524‑54‑85.
1-кімн. кв., вул. Кравчу‑
ка, крім першого та оста‑
нього пов., можливо у па‑
нельному будинку, без ре‑
монту, не агентство. Тел. 
(066)145‑22‑67, Святослав 
Васильович.
1-кімн. кв., р‑н 33кв. (просп. 
Соборності, вул. Кравчука, 
вул. Конякіна, вул. Ветера‑
нів). Тел. (063)407‑95‑39.
2-кімн. кв., р‑н 33кв., роз‑
гляд усіх варіантів. Тел. 
(095)219‑85‑11.
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Квартира у м. Луцьк. 
Тел. (050)701-94-40, 
(099)198-20-07.

Здам

1-, 2-, 3-кімн. кв., по-
добово, погодин-
но, р-н гіпермарке-
ту “Там-Там”, за-
лізн. вокзалу, євро-
ремонт, кабельне ТБ, 
Wі-Fі, побуттехніка. 
Тел. (099)328-04-02, 
(068)717-13-56.
1-кімн. кв. для сім’ї, просп. 
Перемоги, житловий стан, 
4000грн + комунальні плате‑
жі. Тел. (095)649‑69‑39.
1-кімн. кв., вул. Ветеранів, 
вмебльована, є все необхід‑
не для проживання, Інтернет, 
3500грн. Тел. (098)471‑77‑19.
1-кімн. кв., вул. Ветеранів, 
косм. ремонт, є меблі та по‑
буттехніка, 6000грн. Тел. 
(068)729‑04‑29.
1-кімн. кв., вул. Вете‑
ранів, р‑н гіпермарке‑
ту “Там‑Там”, централь‑
не опалення, вмебльована, 
3000грн + комунальні пла‑
тежі. Тел. (096)466‑48‑77, 
(099)151‑61‑08.
1-кімн. кв., вул. Ветера‑
нів, хороший косм. ремонт, 
вмебльована, холодильник, 
2000грн + комунальні плате‑
жі. Тел. (096)466‑48‑77.
1-кімн. кв., вул. Воїнів‑
інтернаціоналістів, р‑н РАЦ‑
Су, косм. ремонт, 1300грн 
+ комунальні платежі. Тел. 
(099)435‑35‑51.
1-кімн. кв., вул. Вороніхіна, 
15, р‑н просп. Відродження, 
“малосімейка”, євроремонт, 
2500грн + комунальні пла‑
тежі. Тел. (099)934‑20‑10, 
(098)471‑77‑19.
1-кімн. кв., вул. Гордіюк, 29, 
3/9/‑, меблі, побутова тех‑
ніка, 3000грн + комунальні 
платежі. Тел. (096)466‑48‑77.
1-кімн. кв., вул. Гордіюк, гар‑
ний ремонт, повністю укомп‑
лектована, 4000грн. Тел. 
(050)437‑73‑73.
1-кімн. кв., вул. Грибоєдо‑
ва, житловий стан, частко‑
во меблі, побутова техніка, 
2600грн + комунальні плате‑
жі. Тел. (098)060‑02‑20.
1-кімн. кв., вул. Д. Галицько‑
го, вмебльована, холодиль‑
ник, 2000грн + комунальні 
платежі. Тел. (099)768‑38‑66.

1-кімн. кв., вул. Даньшина, 1, 
є меблі, побутова техніка, все 
необхідне для проживання, 
3000грн + комунальні плате‑
жі. Тел. (096)466‑48‑77.
1-кімн. кв., вул. Даньши‑
на, є все необхідне для про‑
живання, 3000грн. Тел. 
(050)438‑69‑69, Даніела.
1-кімн. кв., вул. Дорошен‑
ка, меблі та побутова техніка, 
4000грн + комунальні плате‑
жі. Тел. (066)755‑53‑04.
1-кімн. кв., вул. Загоро‑
дня, р‑н просп. Відроджен‑
ня, косм. ремонт, Інтернет, 
2500грн + комунальні плате‑
жі. Тел. (099)934‑20‑10.
1-кімн. кв., вул. Зацепи, но‑
вобудова, гарний ремонт, 
меблі, побуттехінка, 5500грн. 
Тел. (096)520‑62‑88.

1-кімн. кв., вул. І. Фран‑

ка, євроремонт, меблі, по‑

бутова техніка, все необхід‑

не для проживання, 2400грн 

+ комунальні платежі. Тел. 

(093)226‑96‑39.

1-кімн. кв., вул. Іващенка, 

новобудова, меблі, побу‑

това техніка, сіжий ремонт, 

6000грн + комунальні плате‑

жі. Тел. (067)451‑80‑64.

1-кімн. кв., вул. Іващенка. 

Тел. (050)438‑21‑12.

1-кімн. кв., вул. К. ‑Каро‑

го, 11, 2‑й пов., вмебльова‑

на, кабельне ТБ, 4000грн 

+ комунальні платежі. Тел. 

(099)151‑61‑08.

1-кімн. кв., вул. Конякі‑
на, 37а, ремонт, вмебльова‑
на, є холодильник, пральна 
машина, Інтернет, 2500грн 
+ комунальні платежі. Тел. 
(093)226‑96‑36.
1-кімн. кв., вул. Конякіна, 
косм. ремонт, меблі, частко‑
во побутова техніка, 4000грн 
+ комунальні платежі. Тел. 
(050)437‑71‑77.
1-кімн. кв., вул. Кравчу‑
ка, хороший косм. ремонт, 
вмебльована, є побутова тех‑
ніка, 2500грн + комунальні 
платежі. Тел. (099)151‑61‑08.
1-кімн. кв., вул. Липинсько‑
го, євроремонт, меблі, по‑
бутова техніка, 5500грн + 
комунальні платежі. Тел. 
(050)378‑41‑14.

1-кімн. кв., вул. Липинсько‑
го, р‑н гіпермаркету “Там‑
Там”, авт. опалення, холо‑
дильник, пральна машина, 
лічильники, телевізор, Інтер‑
нет, 3300грн + комунальні 
платежі. Тел. (093)120‑69‑39.

1-кімн. кв., вул. Наливай‑
ка, косм. ремонт, меблі, по‑
бутова техніка, 3500грн. Тел. 
(098)392‑34‑43.

1-кімн. кв., вул. Огієн‑
ка, всі зручності, 3000грн 
+ комунальні платежі. Тел. 
(096)974‑47‑07.

1-кімн. кв., вул. Писарев‑
ського, гарний ремонт, є 
меблі, побутова техніка, 
3500грн + комунальні плате‑
жі. Тел. (095)649‑57‑77.
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Оренда
1-кімнатні квартири

В.‑інтернаціоналістів, косм. рем. .................................................................................... 1300грн
Ветеранів, вмебл., Інтернет ........................................................................................... 3500грн
Ветеранів, вмебл., центр. опал........................................................3000грн + комун. платежі
Ветеранів, хорош. косм. рем., вмебл., холодил. ...........................2000грн + комун. платежі
Вороніхіна, «малосім.», єврорем. ...................................................2500грн + комун. платежі
Гордіюк, меблі, побуттех. ................................................................3000грн + комун. платежі
Грушевського, укомпл., хорош. косм. рем. ...................................3200грн + комун. платежі
Д.Галицького, вмебл., холодил. .....................................................2000грн + комун. платежі
Даньшина, меблі, побуттех. ............................................................3000грн + комун. платежі
Загородня, косм. рем., Інтернет ......................................................2500грн + комун. платежі
І.Франка, єврорем., меблі, побуттех. .............................................2400грн + комун. платежі
К.‑Карого, вмебл., кабельне ТБ ......................................................4000грн + комун. платежі
Конякіна, рем., вмебл., холодил., прал. маш., Інтернет  .............2500грн + комун. платежі
Кравчука, хорош. косм. рем., вмебл., побуттех. ...........................2500грн + комун. платежі
Липинського, авт. опал., Інтернет, телевізор, холодил. ...............3300грн + комун. платежі
Молоді, вмебл., холодил., балкон, підвал .....................................1600грн + комун. платежі
Молоді, хорош. косм. рем., можл. підкл. прал. маш. ..................2300грн + комун. платежі
Перемоги, косм. рем., вмебл., холодил., прал. маш. ..................2500грн + комун. платежі
Р‑н ТРЦ «Порт‑Сіті», новобуд., авт. опал., вмебл., побуттех. ......3200грн + комун. платежі
Федорова, хорош. косм. рем. .........................................................3200грн + комун. платежі
Чехова, вмебл., є все необх. ...............................................................................ціна договірна
Ш.Руставелі, вмебл., холодил. ........................................................2500грн + комун. платежі

2-кімнатні квартири
Винниченка, єврорем., вмебл., є посуд, побуттех., Інтернет .....................................5000грн
Винниченка, хорош. рем., вмебл., холодил., Інтернет ...............  4000грн + комун. платежі
Відродження, рем.,склопакети, вмонт. кух., вмебл. .....................3400грн + комун. платежі
Волі, хорош. косм. рем. .................................................................................................3800грн
Декабристів, вмебл., побуттех. .......................................................2500грн + комун. платежі
Ковельська, хорош. рем., укомпл., побуттех. ...............................3300грн + комун. платежі
Коновальця, вмебл., побуттех. .....................................................................................4500грн
Конякіна, вмебл., холодил., телевізор ...........................................4500грн + комун. платежі
Конякіна, р‑н ТЦ «Слон», вмебл., побуттех. ......................................................ціна договірна
Липини, рем., вмебл., побуттех. .....................................................4500грн + комун. платежі
Липинського, новобуд., єврорем., вмебл., побуттех. ..................3500грн + комун. платежі
Новочерчицька, меблі, побуттех. ...................................................3500грн + комун. платежі
Перемоги, р‑н ЗОШ №5, меблі, побуттех. ....................................3500грн + комун. платежі
Рівненська, вмебл., прал. маш., холодил., колонка ..................... 2200грн + комун. платежі
Р‑н автостанції, єврорем., частк. вмебл., є побуттех. ...................2500грн + комун. платежі
Стрілецька, меблі, побуттех. ............................................................3500грн + комун. платежі
Чайковського, у кімн. свіж. косм. рем., є 2 балк., холодил. ........4500грн + комун. платежі
Чорновола, новобуд., єврорем., вмебл., побуттех. ......................3300грн + комун. платежі

Кімнати
Відродження, кімн. для дівчини, без господарів ......................................................... 1300грн
Р‑н вул.Львівської, кімн. для хлопця ...............................................................................700грн
Р‑н гіпермаркету «Там‑Там», кімн. для дівчини, на підсел. ......................................... 850грн
Р‑н ЗОШ №5, кімн. для дівчини, без господарів ..........................................................1100грн
Р‑н РАЦСу, кімн. для 1‑2 дівчат, без господарів .............................................................870грн
Р‑н РЦ «Сіті‑Парк», кімн. у гуртож., для пари без дітей ..............................................1500грн

1-кімнатні квартири
Винниченка, 4/5/Ц, 31/16/5, косм. рем., балкон заскл. ..................................ціна договірна
Відродження, 3/5/Ц, 23/‑/6, пласт. вікна, косм. рем., балкон заскл. .........  ціна договірна
Волі, 4/5/Ц, 32/17/5, косм. рем., балкон заскл. ...............................................ціна договірна
Коновальця, 3/5/Ц, 33/16/6,5, косм. рем. .......................................................ціна договірна
Конякіна, 3/5/Ц, 32/‑/6, косм. рем. ..................................................................ціна договірна
Конякіна, 6/9/Ц, 37/‑/8, косм. рем. .................................................................ціна договірна
Молоді, 2/5/Ц, 33/‑/6, хорош. рем. .................................................................ціна договірна
Р‑н ЛПЗ, 5/9/Ц, 34/19/5, косм. рем. .................................................................ціна договірна
Соборності, 3/9/Ц, 35/‑/8, пласт. вікна, косм. рем. .......................................ціна договірна

2-кімнатні квартири
Ветеранів, 2/9/П, 50/‑/7, кімн. розд., косм. рем. ............................................ціна договірна
Волі, 2/5/Ц, 45/‑/6, кімн. прохідні, косм. рем. ................................................ціна договірна
Г.‑Артемовського, 3/5/Ц, 47/‑/7, кімн. прохід., хорош. рем., меблі .............ціна договірна
Гордіюк, 4/5/Ц, 42/‑/6, кімн. розд., косм. рем., 2 балкони ...........................ціна договірна
Грушевського, 4/5/Ц, 43/29/6, косм. рем., кімн. прохід., балк. заскл. ........ціна договірна
Львівська, 2/5/Ц, 43/‑/6, косм. рем., кімн. розд. ...........................................ціна договірна
Перемоги, 3/4/Ц, 43/‑/5, кімн. прохід., косм. рем., балкон заскл. ..............ціна договірна
Р‑н ЛПЗ, 6/9/П, 50/‑/‑, косм. рем., кімн. розд., балкон заскл. ..................   ціна договірна
Соборності, 4/5/Ц, 52/‑/9, кімн. розд., косм. рем., балкон ...........................ціна договірна

3-кімнатні квартири
Арцеулова, 7/9/Ц, 65/‑/‑, кімн. розд., косм. рем., балкон ............................ціна договірна
Ветеранів, 2/9/П, 66/39/9, кімн. розд., косм. рем. .........................................ціна договірна
Волі, 3/5/Ц, 56/‑/6, косм. рем. .........................................................................ціна договірна
Гордіюк, 4/9/Ц, 66/‑/‑, косм. рем., пласт. вікна .............................................ціна договірна
Конякіна, 8/9/Ц, 67/‑/9, кімн. розд., хорош. рем., 2 балк. заскл. .................ціна договірна
Перемоги, 3/5/Ц, 58/‑/6, хорош. рем., балкон заскл., меблі .......................ціна договірна
Р‑н ЛПЗ, 3/9/Ц, 64/‑/9, косм. рем., кімн. розд., балкон заскл. .....................ціна договірна
Р‑н просп.Відродження, 5/5/Ц, 60/‑/6, хорош. рем., 2 балк. заскл. ..........  ціна договірна
Чорновола, 6/9/П, 65/‑/9, хорош. рем., пласт. вікна .....................................ціна договірна

Новобудови
1‑кімн.кв., вул.Арцеулова, 6/9/Ц, 52/‑/‑, авт. опал., єврорем.   ...................ціна договірна
1‑кімн.кв., вул.Кравчука, 7/9/Ц, 53/27/13, авт. опал., єврорем. .....................ціна договірна
1‑кімн.кв., просп.Перемоги, 4/10/Ц, 40/‑/‑, авт. опал., єврорем. .................ціна договірна
2‑кімн.кв., просп.Відродження, 8/9/Ц, 65/‑/‑, авт. опал.,єврорем. ..............ціна договірна
2‑кімн.кв., просп.Перемоги, 5/10/Ц, 48/‑/‑, авт. опал., єврорем..................ціна договірна

Будинки
Боратин, 120кв.м, металочер., пл. вікна, всі комун., 0,12га..............................ціна договірна
Підгайці, 170кв.м, металочер., стяж., штук., комун., 0,12га .................................. 1040000грн
Рованці, 120кв.м, оздобл. фасад, утепл., стяж., штук. .......................................... 1040000грн
Тарасове, 180кв.м, обл. цегла, металочер., пл. вікна, комун. .........................ціна договірна

Земельні ділянки
Боратин, 0,12га, зліва за переїздом, забуд. вулиця ..........................................ціна договірна
Гаразджа, 0,15га, під забуд., понад центр. дорогою, можл. під комерц. .......ціна договірна
Зміїнець, 0,12га, комун. поруч ............................................................................ціна договірна
Милуші, 0,15га, під забуд., нов. забуд. масив, комун. поруч ........................  ціна договірна
Рованці, 0,15га, під забуд., навпроти школи, всі комун. ..................................ціна договірна
Тарасове, 0,10га, під забуд., р‑н мийки, комун. біля діл. ................................ціна договірна
Чернишевського, 0,10га, під забуд., комун. поруч ...........................................ціна договірна

З повним переліком об’єктів можна ознайомитись за тел. (095)2198511
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1-кімн. кв., вул. Січова, гар‑
ний ремонт, меблі, побуто‑
ва техніка, 3000грн + ко‑
мунальні платежі. Тел. 
(098)392‑33‑90.
1-кімн. кв., вул. Федорова, 
2, 3/9/‑, хороший косм. ре‑
монт, 3200грн + комунальні 
платежі. Тел. (093)226‑96‑39, 
(099)435‑35‑51.
1-кімн. кв., вул. Федорова, 
р‑н 40кв., 9/9/‑, хороший 
стан, для сім’ї, 5000грн. Тел. 
(067)709‑12‑34.
1-кімн. кв., вул. Чехова, 2, 
вмебльована, є все необ‑
хідне для проживання. Тел. 
(096)466‑48‑77.
1-кімн. кв., вул. Ш. Руста‑
велі, р‑н ЛПЗ, вмебльова‑
на, є холодильник, 2500грн 
+ комунальні платежі. Тел. 
(093)226‑96‑39.
1-кімн. кв., Київський м‑н, 
є все необхідне для про‑
живання, 3000грн. Тел. 
(050)437‑72‑77.
1-кімн. кв., просп. Відро‑
дження, є меблі, побуто‑
ва техніка, 4000грн. Тел. 
(096)737‑64‑88.
1-кімн. кв., просп. Відро‑
дження, косм. ремонт, є хо‑
лодильник, 3500грн + ко‑
мунальні платежі. Тел. 
(067)709‑12‑18.
1-кімн. кв., просп. Волі, єв‑
роремонт, меблі, побуто‑
ва техніка, 6000грн. Тел. 
(096)974‑47‑45.
1-кімн. кв., просп. Грушев‑
ського, 1, укомплектова‑
на, хороший косм. ремонт, 
3200грн + комунальні пла‑
тежі. Тел. (096)466‑48‑77, 
(099)151‑61‑08.
1-кімн. кв., просп. Грушев‑
ського, є меблі, побутова тех‑
ніка, 5000грн + комунальні 
платежі. Тел. (050)378‑35‑77.
1-кімн. кв., просп. Моло‑
ді, 23, хороший косм. ре‑
монт, можливість підклю‑
чення пральної машини, 
2300грн + комунальні пла‑
тежі. Тел. (099)934‑20‑10, 
(098)471‑77‑19.
1-кімн. кв., просп. Моло‑
ді, вмебльована, холодиль‑
ник, балкон, підвал, 1600грн 
+ комунальні платежі. Тел. 
(098)471‑77‑19.
1-кімн. кв., просп. Моло‑
ді, житловий стан, меблі, 
побутова техніка, 4500грн 
+ комунальні платежі. Тел. 
(067)709‑12‑38.

1-кімн. кв., просп. Перемоги, 
косм. ремонт, вмебльована, 
є холодильник, пральна ма‑
шина, 2500грн + комунальні 
платежі. Тел. (099)435‑35‑51, 
(098)471‑76‑64.
1-кімн. кв., просп. Собор‑
ності, євроремонт, меблі, по‑
бутова техніка, 5000грн. Тел. 
(050)377‑31‑77, Олена.
1-кімн. кв., р‑н гіпермарке‑
ту “Там‑Там”, 8/9/П, меблі, 
пральна машинка, телевізор, 
5000грн + комунальні плате‑
жі. Тел. (066)382‑98‑24.
1-кімн. кв., р‑н гіпермарке‑
ту “Там‑Там”, новобудова, 
авт. опалення, ремонт, меблі, 
побутова техніка, 4500грн 
+ комунальні платежі. Тел. 
(063)407‑95‑39.
1-кімн. кв., р‑н ЛПЗ, є меблі, 
холодильник, пральна маши‑
на, для 2‑х дівчат, 3000грн. 
Тел. (050)371‑71‑37.
1-кімн. кв., р‑н Північно‑
го ринку, новобудова, авт. 
опалення, євроремонт, част‑
ково меблі, 4500грн + ко‑
мунальні платежі. Тел. 
(098)009‑90‑09.
1-кімн. кв., р‑н ТРЦ “Порт‑
Сіті”, новобудова, авт. опа‑
лення, вмебльована, є по‑
бутова техніка, 3200грн + 
комунальні платежі. Тел. 
(099)435‑35‑51.
1-кімн. кв., центр міста, єв‑
роремонт, меблі, побуто‑
ва техніка, 5000грн. Тел. 
(067)709‑12‑31.
2-кімн. кв. для дівчат, просп. 
Волі, з ремонтом та меблями, 
4500грн + комунальні плате‑
жі. Тел. (066)550‑47‑41.
2-кімн. кв. для дівчат, р‑н 
ЗОШ №5, вмельована, на 
довготривалий термін. Тел. 
(050)584‑19‑25.
2-кімн. кв. для сім’ї, вул. 
Кравчука, хороший ре‑
монт, меблі та холодильник, 
4000грн + комунальні плате‑
жі. Тел. (096)520‑62‑69.
2-кімн. кв., бульвар Друж‑
би народів, гарний ремонт, 
меблі, побутова техніка, 
3900грн + комунальні плате‑
жі. Тел. (067)709‑12‑34.
2-кімн. кв., вул. Бенделіа‑
ні, меблі, побутова техніка, 
4500грн + комунальні плате‑
жі. Тел. (096)737‑64‑88.
2-кімн. кв., вул. Ветеранів, 
косм. ремонт, всі зручності, 
4400грн + комунальні плате‑
жі. Тел. (067)709‑12‑18.

2-кімн. кв., вул. Винниченка, 
49, хороший ремонт, вмеб‑
льована, є холодильник, Ін‑
тернет, балкон, 4000грн + 
комунальні платежі. Тел. 
(099)934‑20‑10.
2-кімн. кв., вул. Винни‑
ченка, гарний ремонт, ме‑
блі, побутова техніка. Тел. 
(050)378‑41‑14.
2-кімн. кв., вул. Винничен‑
ка, євроремонт, вмебльо‑
вана, є посуд, побутова тех‑
ніка, Інтернет, 5000грн. 
Тел. (098)471‑76‑64, 
(099)435‑35‑51.
2-кімн. кв., вул. Володимир‑
ська, житловий стан, 3000грн 
+ комунальні платежі. Тел. 
(050)437‑71‑77.
2-кімн. кв., вул. Горді‑
юк, євроремонт, меблі, по‑
бутова техніка, 4500грн + 
комунальні платежі. Тел. 
(097)473‑35‑27.
2-кімн. кв., вул. Декабрис‑
тів, р‑н просп. Відродження, 
вмебльована, побутова тех‑
ніка, 2500грн + комунальні 
платежі. Тел. (099)435‑35‑51.
2-кімн. кв., вул. Ковельська, 
ЖК “Небосхил”, хороший ре‑
монт, укомплектована, є по‑
бутова техніка, 3300грн + 
комунальні платежі. Тел. 
(098)471‑76‑64.
2-кімн. кв., вул. Козакова, 
гарний ремонт, меблі, побу‑
това техніка, авт. опалення, 
4500грн + комунальні плате‑
жі. Тел. (096)107‑86‑17.
2-кімн. кв., вул. Коноваль‑
ця, 1, вмебльована, є побу‑
това техніка, 4500грн. Тел. 
(099)768‑38‑66.
2-кімн. кв., вул. Коноваль‑
ця, для дівчат, 4000грн + 
комунальні платежі. Тел. 
(095)657‑41‑10.
2-кімн. кв., вул. Конякіна, 
37, р‑н ТЦ “Слон”, меблі, вся 
необхідна побутова техніка. 
Тел. (099)934‑20‑10.
2-кімн. кв., вул. Конякі‑
на, 7/9/‑, вмебльована, є 
холодильник, телевізор, 
4500грн + комунальні пла‑
тежі. Тел. (099)768‑38‑66, 
(093)120‑69‑39.
2-кімн. кв., вул. Кравчука, 
меблі, побутова техніка, для 
сім’ї, 3500грн + комунальні 
платежі. Тел. (050)437‑72‑77.
2-кімн. кв., вул. Кравчука, 
р‑н автостанції, євроремонт, 
частково вмебльована, є вся 
необхідна побутова техніка, 
2500грн + комунальні плате‑
жі. Тел. (098)471‑77‑19.

НЕРУХОМІСТЬ / ЛУЦЬК

1-кімнатні квартири
Б.Хмельницького, косм. рем., меблі, побуттех. ..........................................................4500грн
Волі, єврорем., меблі, побуттех., для сім’ї .....................................5000грн + комун. платежі
Грушевського, хорош. рем., меблі, побуттех. ...............................3000грн + комун. платежі
Дубнівська, косм. рем., вмебл., побуттех. ....................................  2500грн + комун. платежі
Задворецька, свіж. рем., меблі, побуттех. .....................................4000грн + комун. платежі
К.‑Карого, косм. рем., вмебл., холодил. .......................................3500грн + комун. платежі
К.‑Карого, хорош. рем., вмебл., холодил. ............................................... 3000грн + лічильн.
Ковельська, косм. рем., меблі, побуттех., для прац. ....................2500грн + комун. платежі
Коновальця, хорош. рем., вмонт. кухня ......................................................................4000грн
Кравчука, новобуд., хорош. рем., меблі ........................................5500грн + комун. платежі
Огієнка, косм. рем., меблі, побуттех. .............................................4000грн + комун. платежі
Потапова, косм. рем., частк. вмебл., без побуттех. ......................2800грн + комун. платежі
Потебні, є всі необх. меблі та побуттех. .........................................4500грн + комун. платежі
Р‑н гот. «Лучеськ», косм. рем., меблі, побуттех. ...........................3500грн + комун. платежі
Р‑н просп.Соборності, новобуд., рем., меблі, побуттех. ..............3500грн + комун. платежі
Соборності, новобуд., рем., меблі, побуттех. ................................5500грн + комун. платежі
Станіславського, хорош. рем., повн. вмебл., побуттех. ...............3000грн + комун. платежі
Стрілецька, вмебл., є вся необх. побуттех. ....................................3000грн + комун. платежі
Шевченка, єврорем., вмебл., побуттех. .........................................3000грн + комун. платежі
Шопена, хорош. рем., вмебл., побуттех. .......................................3300грн + комун. платежі

2-кімнатні квартири
Арцеулова, вмебл., є побуттех. .......................................................5500грн + комун. платежі
Бенделіані, хорош. рем., без меблів...............................................4000грн + комун. платежі
В.‑інтернаціоналістів, косм. рем., меблі, побуттех. .......................3500грн + комун. платежі
Вавилова, косм. рем., вмебл., без побуттех. .................................3000грн + комун. платежі
Вавилова, сучас. рем., є меблі, холодил., 2‑й пов. .......................4500грн + комун. платежі
Ветеранів, єврорем., вмебл., побуттех. ........................................................................ 3500грн
Винниченка, косм. рем., меблі, побуттех., субс. ...........................5000грн + комун. платежі
Грушевського, меблі, побуттех., 6‑й пов.  .....................................5500грн + комун. платежі
Дружби народів, є меблі, побуттех. .............................................................................3000грн
Дружби народів, косм. рем., меблі, побуттех. ............................................................ 3500грн
Кравчука, свіж. косм. рем., меблі, побуттех. .................................3300грн + комун. платежі
Липинського, рем., меблі, побуттех., для прац. дівчат ................3500грн + комун. платежі
Львівська, вмебл., побуттех. ......................................................................................... 3500грн
Перемоги, хорош. рем., вмебл., побуттех. ....................................3800грн + комун. платежі
Писаревського, косм. рем., меблі, побуттех. ................................3500грн + комун. платежі
Потебні, косм. рем., вмебл., побуттех. ...........................................3500грн + комун. платежі
Рівненська, косм. рем., меблі, холодил., прал. маш. ................................................. 4200грн
Рівненська, частк. меблі, побуттех. .................................................3000грн + комун. платежі
Соборності, косм. рем., вмебл., бойлер ........................................4500грн + комун. платежі
Чорновола, рем., меблі, побуттех., 2‑й пов. .................................3200грн + комун. платежі

3-кімнатні квартири
Б.Хмельницького, вмебл., побуттех., свіж. косм. рем. ................4500грн + комун. платежі
Винниченка, авт. опал., косм. рем., побуттех. ...............................5000грн + комун. платежі
Винниченка, косм. рем., меблі, побуттех. ......................................5000грн + комун. платежі
Волі, меблі, побуттех., житл. стан ...................................................4500грн + комун. платежі
Гордіюк, хорош. рем., меблі, побуттех...........................................5500грн + комун. платежі
Грушевського, вмебл., побуттех., 8‑й пов. ....................................3000грн + комун. платежі
Зацепи, хорош. рем., вмебл., побуттех., вмонт. кухня ...............................................4500грн
Конякіна, косм. рем., частк. меблі ..................................................3500грн + комун. платежі
Конякіна, свіж. косм. рем., вмебл., побуттех. ...............................3500грн + комун. платежі
Л.Українки, хорош. рем., меблі, побуттех. ....................................3400грн + комун. платежі
Огієнка, косм. рем., без меблів та побуттех. .................................3500грн + комун. платежі
Огієнка, косм. рем., меблі, побуттех. ...........................................................................4500грн
Р‑н вул.І.Франка, хор. рем., меблі, побуттех. ................................4500грн + комун. платежі
С.Ковалевської, вмебл., побуттех. ..................................................3000грн + комун. платежі
Стрілецька, хорош. рем., меблі, побуттех., Інтернет .....................3000грн + комун. платежі
Сухомлинського, єврорем., вмебл., є вся необх. побуттех. .........3500грн + комун. платежі
Сухомлинського, косм. рем., меблі, побуттех. ..............................5500грн + комун. платежі
Чорновола, косм. рем., меблі, побуттех. .....................................................................5000грн
Ш.Руставелі, косм. рем., побуттех. .................................................3500грн + комун. платежі
Ш.Руставелі, новобуд., пл. вікна, вмебл., лічил.   .........................3500грн + комун. платежі

Кімнати
В.‑інтернаціоналістів, кімн. для хлопця .........................................................................1500грн
Ветеранів, окр. кімн. для дівчини, без власників .........................................................1000грн
Конякіна, кімн. для дівчини, без господарів................................................................ 2000грн
Кривий Вал, кімн. для дівчини, з господинею .............................................................1000грн
Молоді, кімн. для дівчини ..............................................................................................1500грн
Сагайдачного, кімн. для дівчини, на підселення ........................................................... 900грн
Соборності, кімн. для однієї людини, без господарів ................................................ 2000грн
Соборності, кімн. для хлопця .........................................................................................2100грн
Соборності, кімн. для хлопця, всі умови .......................................................................1800грн
Чорновола, кімн. для дівчини, меблі, побуттех., без господарів ............................... 1750грн

Будинки
Відродження, гарний рем., є всі зручн. ..........................................3000грн + комун. платежі
Ковельська, авт. опал., єврорем., меблі ........................................3000грн + комун. платежі
Макарова, 1/2 буд., рем., меблі, побуттех. ...................................3500грн + комун. платежі
Потебні, косм. рем., меблі, побуттех., для 1 людини .....................1500грн + комун. платежі
Рівненська, рем., вмебл., побуттех. ................................................2000грн + комун. платежі
Р‑н Вишків, всі зручн. в будинку .....................................................2000грн + комун. платежі
Р‑н гіпермаркету «Нова лінія», меблі, побуттех.............................3200грн + комун. платежі
Сагайдачного, авт. опал., рем., меблі, побуттех. ..........................5000грн + комун. платежі
Чернишевського, 1кімн., рем., меблі, побуттех. ............................2500грн + комун. платежі
Чернишевського, гарний рем., меблі, побуттех. ..........................4200грн + комун. платежі
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2-кімн. кв., вул. Кравчука, 
ремонт, меблі, побутова тех‑
ніка, 5000грн + комунальні 
платежі. Тел. (099)319‑55‑56.
2-кімн. кв., вул. Л. Українки, 
4500грн + комунальні плате‑
жі. Тел. (098)009‑90‑09.
2-кімн. кв., вул. Липинсько‑
го, 7, новобудова, авт. опа‑
лення, євроремонт, вмеб‑
льована, є побутова техніка, 
3500грн + комунальні плате‑
жі. Тел. (099)435‑35‑51.
2-кімн. кв., вул. Набереж‑
на, новобудова, євроре‑
монт, меблі, побутова тех‑
ніка, 5000грн + комунальні 
платежі. Тел. (050)437‑73‑73, 
Надія.
2-кімн. кв., вул. Наливайка, 
для сім’ї, меблі та холодиль‑
ник, 3300грн + комунальні 
платежі. Тел. (096)785‑47‑32, 
Олена.
2-кімн. кв., вул. Наливай‑
ка, євроремонт, меблі, по‑
бутова техніка, 3500грн + 
комунальні платежі. Тел. 
(067)709‑12‑31.
2-кімн. кв., вул. Новочер‑
чицька, 13, є меблі, побу‑
това техніка, все необхід‑
не для проживання, 3500грн 
+ комунальні платежі. Тел. 
(099)934‑20‑10.
2-кімн. кв., вул. Рівненська, 
107, вмебльована, є побутова 
техніка: холодильник, праль‑
на машина, газова колонка, 
2200грн + комунальні плате‑
жі. Тел. (099)435‑35‑51.
2-кімн. кв., вул. Станіслав‑
ського, гарний ремонт, для 
сім’ї. Тел. (050)371‑71‑37.
2-кімн. кв., вул. Станіслав‑
ського, є все необхідне для 
проживання, підготовле‑
на до заселення, 4500грн 
+ комунальні платежі. Тел. 
(050)026‑68‑31.
2-кімн. кв., вул. Стрілець‑
ка, меблі, побутова техніка, 
3500грн + комунальні плате‑
жі. Тел. (093)226‑96‑39.
2-кімн. кв., вул. Федорова, 
новобудова, авт. опалення, 
4500грн + комунальні плате‑
жі. Тел. (096)974‑47‑45.
2-кімн. кв., вул. Чайковсько‑
го, р‑н центру міста, у кім‑
натах свіжий косм. ремонт, 
є 2 балкони, холодильник, 
4500грн + комунальні плате‑
жі. Тел. (096)466‑48‑77.
2-кімн. кв., вул. Чернишев‑
ського, меблі, побутова тех‑
ніка, гарний стан, для сім’ї, 
3200грн + комунальні плате‑
жі. Тел. (050)438‑69‑69.

2-кімн. кв., вул. Чорново‑
ла, 44, новобудова, євроре‑
монт, вмебльована, побутова 
техніка, телевізор, Інтернет, 
3300грн + комунальні плате‑
жі. Тел. (099)435‑35‑51.
2-кімн. кв., за гіпермаркетом 
“Там‑Там”, новобудова, авт. 
опалення, свіжий ремонт, є 
меблі, побуттехніка, 7500грн 
+ комунальні платежі, опла‑
та агентству за фактом засе‑
лення. Тел. (066)542‑21‑08, 
( 0 9 8 ) 4 0 7 ‑ 3 6 ‑ 0 0 , 
(093)594‑82‑30.
2-кімн. кв., просп. Відро‑
дження, 10, навпроти пі‑
церії “Соло”, вмебльова‑
на, ремонт, склопакети, 
паркет, вмонтована кухня, 
3400грн + комунальні пла‑
тежі. Тел. (099)435‑35‑51, 
(098)471‑76‑64.
2-кімн. кв., просп. Відро‑
дження, гарний ремонт, 
вмебльовна, побутова тех‑
ніка, 3900грн + комунальні 
платежі. Тел. (066)499‑52‑34.
2-кімн. кв., просп. Від‑
родження, косм. ремонт, 
4500грн + комунальні плате‑
жі. Тел. (098)891‑52‑77.
2-кімн. кв., просп. Волі, 
22, хороший косм. ремонт, 
3800грн. Тел. (099)435‑35‑51.
2-кімн. кв., просп. Моло‑
ді, хороші умови для сім’ї, 
3300грн + комунальні плате‑
жі. Тел. (066)550‑47‑43.
2-кімн. кв., просп. Перемо‑
ги, 10, р‑н ЗОШ №5, меблі, 
побутова техніка, поруч зу‑
пинка, 3500грн + комунальні 
платежі. Тел. (099)934‑20‑10.
2-кімн. кв., просп. Собор‑
ності, 4500грн + комунальні 
платежі. Тел. (066)550‑50‑31.

2-кімн. кв., просп. Со-
борності, р-н РАЦСу, 
частково вмебльо-
вана, євроремонт. 
Тел. (098)339-58-10, 
(050)556-23-75.

2-кімн. кв., р-н За-
вокзального рин-
ку, на довготрива-
лий час, 4000грн, без 
передоплати. Тел. 
(099)658-97-31.

2-кімн. кв., р‑н Київсько‑
го м‑ну, вмебльована, част‑
ково побутова техніка. Тел. 
(066)550‑46‑77.
2-кімн. кв., с. Липини, вул. 
Шкільна, ремонт, вмебльо‑
вана, є побутова техніка, 
4500грн + комунальні плате‑
жі. Тел. (098)471‑77‑29.

3-кімн. кв., вул. Г. ‑Артемов‑
ського, меблі, побутова тех‑
ніка, 5000грн + комунальні 
платежі. Тел. (099)319‑55‑56.
3-кімн. кв., вул. Братковось‑
кого, євроремонт, меблі, по‑
бутова техніка, 5500грн + 
комунальні платежі. Тел. 
(096)785‑47‑32.
3-кімн. кв., вул. Горді‑
юк, євроремонт, меблі, по‑
бутова техніка, 5000грн + 
комунальні платежі. Тел. 
(096)520‑62‑69.
3-кімн. кв., вул. Зацепи, 
гарний ремонт, меблі, по‑
бутова техніка, 5200грн + 
комунальні платежі. Тел. 
(095)657‑41‑10.
3-кімн. кв., вул. Ковель‑
ська, євроремонт, меблі, по‑
бутова техніка, 4500грн + 
комунальні платежі. Тел. 
(098)891‑52‑77.
3-кімн. кв., вул. Конякіна, 
косм. ремонт, є все необхід‑
не для проживання, 3800грн 
+ комунальні платежі. Тел. 
(096)107‑86‑17.
3-кімн. кв., вул. Конякі‑
на, ремонт, меблі, 4200грн 
+ комкнальні платежі. Тел. 
(050)026‑68‑31.
3-кімн. кв., вул. Крило‑
ва, хороший ремонт, меблі, 
побутова техінка, 4000грн 
+ комунальні платежі. Тел. 
(097)473‑35‑27.
3-кімн. кв., вул. Сагай‑
дачного, хороший ремонт, 
є все необхідне для про‑
живання, 4000грн. Тел. 
(066)550‑46‑77.
3-кімн. кв., вул. Стрілецька, 
хороший стан, є все необхід‑
не для проживання, 4000грн 
+ комунальні платежі. Тел. 
(066)550‑50‑31.
3-кімн. кв., ЖК “Коста‑
Брава”, хороший ремонт, 
меблі, побутова техінка, 
4400грн + комунальні плате‑
жі. Тел. (066)550‑47‑43.

3-кімн. кв., історич-
на частина міста, 
вул. Л. Українки, 3-й 
пов., кімнати роз-
дільні, меблі, побу-
това техніка, зручна 
інфраструктура. Тел. 
(050)802-44-40.
3-кімн. кв., просп. Відро‑
дження, косм. ремонт, меблі, 
побутова техніка, 4000грн 
+ комунальні платежі. Тел. 
(098)392‑34‑43.

3-кімн. кв., просп. Волі, єв‑
роремонт, меблі, побуто‑
ва техніка, 5000грн + ко‑
мунальні платежі. Тел. 
(066)550‑47‑41, Людмила.
3-кімн. кв., просп. Собор‑
ності, євроремонт, меблі, 
побутова техніка, 5500грн 
+ комунальні платежі. Тел. 
(050)438‑21‑12.
3-кімн. кв., просп. Собор‑
ності, косм. ремонт, меблі, 
побутова техніка, 5000грн 
+ комунальні платежі. Тел. 
(063)407‑95‑39.

3-кімн. кв., р-н вул. 
Чехова (біля магази-
ну “Знання”), 5/5/-, 
для сім’ї, ціна дого-
вірна. Тел. 25-03-51, 
(050)681-23-18.

3-кімн. кв., р‑н гіпермар‑
кету “Нова лінія”, косм. ре‑
монт, меблі, побутова тех‑
ніка, 4500грн + комунальні 
платежі. Тел. (098)392‑33‑90.
3-кімн. кв., р‑н ЛНТУ, гарний 
ремонт, меблі, побутова тех‑
ніка, можливо для студентів, 
6000грн. Тел. (050)377‑31‑77.
3-кімн. кв., р‑н ЛПЗ, є все 
необхідне для проживання, 
5500грн. Тел. (050)378‑35‑77.
3-кімн. кв., р‑н просп. Від‑
родження, косм. ремонт, 
частково меблі, 2500грн + 
комунальні платежі. Тел. 
(063)407‑95‑39.
Квартира 2‑рівнева, 4‑кім‑
нати, вул. Станіславсько‑
го, 140кв.м, авт. опалення, 
10000грн + комун. плате‑
жі, можлива короткотривала 
оренда. Тел. (095)135‑64‑91.
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Будинок, с. Олексан-
дрія, біля м. Ківер-
ці, 3 кімнати, 0,40га, 
ціна договірна. Тел. 
(068)354-17-89.
Будинок, с. Рованці, 137кв.м, 
дизайнерський ремонт, 
0,07га. Тел. (067)451‑80‑64.
Будинок, с. Усичі, Луцький 
р‑н (траса Луцьк‑В. ‑Волин‑
ський), мальовниче місце, 
надвірні споруди, всі комуні‑
кації, 0,36га, поруч ліс, озе‑
ро, школа, пошта, магазин, 
ФАП. Тел. (097)405‑20‑23.
Будинок, с. Ярославичі, 18км 
від м. Луцьк, 4 кімнати, літ‑
ня кухня, хлів, гараж, 0,40га, 
або обмін на 1‑кімн. кв. Тел. 
(050)678‑48‑16.

Дача, масив “Калина” (с. 
Промінь), 0,06га, контей‑
нер металевий, 2х3м, пло‑
дові дерева, є вода, світ‑
ло поруч, 80000грн, торг, 
можливо на виплату. Тел. 
(066)060‑40‑08.
Дача, масив “Лаврів”, 
0,12га, будинок 2‑пов., 
6х7м, сад, город, вода. Тел. 
(099)701‑00‑49.
Дача, масив “Промінь”, 
0,78га, 5 хвилин до зупинки 
дизеля та маршруток, термі‑
ново. Тел. (050)516‑60‑54.
Дача, масив “Струмівка”, бу‑
динок 6х6м, надвірні спо‑
руди, огорожа, вода, світ‑
ло, 0,06га, кущі, дерева. Тел. 
(099)329‑98‑95.
Два будинки, 1‑5пов., 200м 
від м. Луцьк, новозбудо‑
вані, введені в експлуата‑
цію, гарні проекти, огорожа, 
сад, бруківка, надвірні спо‑
руди, 0,16га, можливий про‑
даж окремо, недорого. Тел. 
(099)327‑09‑11.

Земельна ділянка під забу‑
дову, м. Луцьк, р‑н подат‑
кової, 0,08га, всі комунікації 
взовж ділянки, центральне 
водопостачання та каналіза‑
ція. Тел. (067)451‑80‑64.
Земельна ділянка під забу‑
дову, р‑н ТЦ “Глобус”, 0,49га. 
Тел. (050)175‑52‑09.
Земельна ділянка під забу‑
дову, Рожищенський р‑н, с. 
Іванчиці, 0,25га, 100000грн, 
торг. Тел. (097)700‑75‑67.

Квартира для сім’ї або ді‑
вчат, Інтернет безлімітний, 
цифрове ТБ, 1100грн/особа 
(разом із комунальними пла‑
тежами). Адр.: вул. М. Заліз‑
няка, 4. Тел. (068)530‑80‑52, 
(099)608‑32‑27.
Кімната для 1‑2 дівчат, 
просп. Молоді, р‑н РАЦ‑
Су, вмебльована, є побуто‑
ва техніка, без господарів, 
870грн. Тел. (099)934‑20‑10, 
(098)471‑77‑19.
Кімната для 2‑х хлопців, 
вул. Гущанська, 2000грн. Тел. 
(050)438‑69‑69.
Кімната для дівчат, вул. 
Воїнів‑інтернаціоналістів, хо‑
роший ремонт, меблі, побу‑
това техніка, 1000грн. Тел. 
(096)974‑47‑45.
Кімната для дівчат, вул. М. 
Крушельницької, 800грн. 
Тел. (050)371‑71‑37.
Кімната для дівчини, вул. 
Винниченка, меблі та по‑
бутова техніка, 1300грн + 
комунальні платежі. Тел. 
(067)709‑12‑18.
Кімната для дівчини, вул. 
Львівська, без господарів, 
1000грн + комунальні плате‑
жі. Тел. (050)378‑41‑14.
Кімната для дівчини, на 
підселення, просп. Со‑
борності, р‑н гіпермарке‑
ту “Там‑Там”, із господинею, 
850грн. Тел. (099)435‑35‑51, 
(098)471‑76‑64.
Кімната для дівчини, просп. 
Волі, ремонт, є побутова тех‑
ніка, 1000грн + комунальні 
платежі. Тел. (050)437‑73‑73.
Кімната для дівчини, 
просп. Грушевського, р‑н 
залізн. вокзалу, 1300грн. 
Тел. (099)435‑35‑51, 
(098)471‑76‑64.
Кімната для дівчини, р‑н 
ЗОШ №5, без господарів, 
1100грн. Тел. (099)435‑35‑51, 
(098)471‑76‑64.
Кімната для дівчини, 
р‑н просп. Відроджен‑
ня, без господарів, 1300грн. 
Тел. (099)435‑35‑51, 
(098)471‑76‑64.
Кімната для працюючих або 
студентам‑заочникам, р‑н 
Завокзального ринку. Тел. 
(095)384‑11‑91.
Кімната для працюючих лю‑
дей, вул. С. Бандери, 800грн. 
Тел. (098)009‑90‑09.
Кімната для хлопців, вул. 
Львівська, хороший стан, 
проживання без господарів, 
2000грн. Тел. (067)709‑12‑34.

Найму
1-, 2‑кімн. кв. у власника. 
Тел. (050)644‑75‑58.
1-, 2‑кімн. кв., м. Луцьк. Тел. 
(063)407‑95‑39.
1-кімн. кв. в будь‑якому 
р‑ні м. Луцьк, крім ЛПЗ. Тел. 
(066)086‑24‑31.
Житло для порядних людей, 
на тривалий термін, оплату 
та порядок гарнатовано. Тел. 
(050)438‑02‑13.
Квартира, будь‑який р‑н м. 
Луцьк. Тел. (095)219‑85‑11.
Квартира. Тел. 
( 0 6 6 ) 5 4 2 ‑ 2 1 ‑ 0 8 , 
(098)407‑36‑00.

Продаж
Будинок (коробка), с. Бого‑
люби, 80кв.м, цегляний, на‑
критий металочерепицею, 
без внутрішніх робіт, 0,10га. 
Тел. (067)451‑80‑64.
Будинок 1,5‑пов., 10км 
від м. Луцьк, навпроти ко‑
теджного містечка, ново‑
будова, 90кв.м, 0,10га, у 
селі є лікарня, школа. Тел. 
(067)761‑46‑07.
Будинок дерев’яний, с. 
Омельне, 30км від м. Луцьк, 
52,3кв.м, 3 кімнати, підве‑
дений газ, є комора, льох, 
0,26га, 135000грн, торг, 
можливо на виплату. Тел. 
(066)060‑40‑08.

Будинок незавер‑
шений, 24км від м. 
Луцьк, 12х13м, із гіп‑
соблоків, облицьова‑
ний цеглою, підваль‑
не приміщення, хлів 
та літня кухня (15х5м). 
Тел. (097)563‑87‑70, 
Viber, (063)304‑00‑61.
Будинок цегляний, 1,5‑пов., 
12км від м. Луцьк, новий ма‑
сив, 10,5х8,5м, коробка на‑
крита, 0,15га, комунікації за 
60м, 100000грн, обмін на 
а/м. Тел. (066)797‑19‑84.
Будинок цегляний, м. Луцьк, 
вул. В. Стуса, 99,7кв.м, всі 
зручності, житловий стан, 
є літня кухня, 0,07га. Тел. 
(067)451‑80‑64.
Будинок, 6км від м. Луцьк, 
напрямок м. Ковель, 82кв.м, 
всі зручності, господарські 
будівлі,120кв.м, 0,30га. Тел. 
(095)241‑99‑81.
Будинок, вул. Львівська, 
1‑пов., цегляний, 3 кім‑
нати, кухня, ванна, кори‑
дор, є гараж, 0,65га. Тел. 
(067)451‑80‑64.

Кімната для хлопця, вул. Г. 
‑Артемовського, проживан‑
ня без господарів, 850грн 
+ комунальні платежі. Тел. 
(067)709‑12‑31.
Кімната для хлопця, вул. 
І. Франка, 1500грн. Тел. 
(096)737‑64‑88.
Кімната для хлопця, вул. Ко‑
някіна, косм. ремонт, меблі, 
побутова техніка, 2200грн 
+ комунальні платежі. Тел. 
(063)407‑95‑39.
Кімната для хлопця, вул. 
Рівненська, 1200грн + ко‑
мунальні платежі. Тел. 
(050)378‑35‑77.
Кімната для хлопця, р‑н 
40кв., без господарів, 
820грн. Тел. (099)151‑61‑08, 
(096)466‑48‑77.
Кімната для хлопця, р‑н 
вул. Львівської, ЛНТУ, 
700грн. Тел. (096)466‑48‑77, 
(099)151‑61‑08.
Кімната для хлопця, р‑н 
залізн. вокзалу, 1200грн. 
Тел. (099)435‑35‑51, 
(098)471‑76‑64.
Кімната окрема для 2‑х ді‑
вчат, просп. Молоді, 2000грн. 
Тел. (098)392‑33‑90.
Кімната окрема для дівчини, 
вул. Словацького, 2000грн. 
Тел. (050)377‑31‑77.
Кімната окрема для працю‑
ючої дівчини, без шкідливих 
звичок, просп. Грушевського, 
1000грн/міс. + комунальні 
платежі. Тел. (050)542‑37‑08.
Кімната у гуртожитку сі‑
мейного типу, просп. Волі, 
р‑н РЦ “Сіті‑Парк”, для 
пари без дітей, 1500грн. 
Тел. (099)768‑38‑66, 
(098)471‑77‑29.
Кімната у гуртожитку, просп. 
Молоді, 1200грн + комунальні 
платежі. Тел. (096)466‑48‑77, 
(099)151‑61‑08.
Кімната у квартирі для 2‑х 
хлопців, вул. Чорновола, 
1300грн + комунальні плате‑
жі. Тел. (050)437‑71‑77.
Кімната, вул. Кравчу‑
ка, меблі, побутова техні‑
ка, 1200грн з людини. Тел. 
(050)438‑21‑12.
Кімната, вул. Шопена, вмеб‑
льована, є побутова техні‑
ка та меблі, 1000грн. Тел. 
(098)392‑34‑43.
Кімната, здається через 
агентство нерухомості, опла‑
та агентству за фактом засе‑
лення. Тел. (066)542‑21‑08, 
( 0 9 8 ) 4 0 7 ‑ 3 6 ‑ 0 0 , 
(093)594‑82‑30.
Кімната, р‑н ТЦ “Глобус”, 
меблі, побутова техніка, 
проживання без власнника, 
1000грн. Тел. (050)437‑72‑77.

Будинок, документація під 
бізнес, 1,5пов., вул. Рівнен‑
ська (200м від м. Луцьк), 
105кв.м, вікна та двері в ху‑
дожній ковці, 2‑пов. оздобле‑
ний різьбою по дереву, є всі 
зручності, зручний доїзд, не‑
дорого. Тел. (099)327‑09‑11.
Будинок, м. Ківерці, 84кв.м, 
газ поруч, центральне во‑
допостачання, 0,06га, недо‑
рого, можливий торг. Тел. 
(067)451‑80‑64.
Будинок, м. Луцьк, 4 кім‑
нати, потребує ремонту, є 
газ, вода, гараж, 0,06га, 
можливий обмін на жит‑
ло меньшої площі, влас‑
ник. Тел. (066)155‑89‑08, 
(095)185‑95‑52.
Будинок, м. Луцьк, вул. Во‑
лодимирська, 116кв.м, підго‑
товлений для проживання, 
всі зручності, ремонт, пласт. 
вікна, утеплений, накри‑
тий металочерепицею. Тел. 
(067)451‑80‑64.
Будинок, р‑н Вишків, 
55кв.м, 3 кімнати, кухня, ве‑
ранда, санвузол, газ, гараж, 
сарай, льох, колодязь, бе‑
тонна огорожа, без посеред‑
ників. Тел. (050)881‑20‑87, 
(068)686‑41‑68.
Будинок, р‑н вул. Львівської, 
1‑пов., шлаково‑цегляний, 
43кв.м, кімнати, кухня, кори‑
дор, вода, гараж, 0,07га. Тел. 
(067)451‑80‑64.
Будинок, с. Боратин, 1‑пов., 
цегляний, 120кв.м, утепле‑
ний, стяжка, штукатурка. Тел. 
(067)451‑80‑64.
Будинок, с. В. Омеляник, 
1‑пов., 50кв.м, 2 кімнати, авт. 
опалення, всі зручності, га‑
раж, альтанка, 0,16га. Тел. 
(067)451‑80‑64.
Будинок, с. Комарове, Рат‑
нівський р‑н, 70кв.м, га‑
зифікований, 0,60га, 
центр села, поруч ліс, річ‑
ка. Тел. (095)180‑90‑90, 
(068)821‑30‑25.

Будинок, с. Лав-
рів, 13км від м. 
Луцьк, із ремон-
том та меблями. 
Тел. (050)647-43-71, 
Алла.
Будинок, с. Липини (за рай‑
лікарнею), типу таунхаус на 2 
сім’ї, 130кв.м, вільне плану‑
вання, є можливість зробити 
“під ключ” або на замовлення 
клієнта. Тел. (067)451‑80‑64.
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Земельна ділянка під забу‑
дову, с. Гаразджа, 0,15га, по‑
над центральною дорогою, 
хороше місце для викорис‑
тання під комерційну діяль‑
ність. Тел. (067)451‑80‑64.
Земельна ділянка під за‑
будову, с. Згорани, 0,25га 
(можливий поділ на 2 ділян‑
ки), поряд Велике Згоранське 
озеро (300м), ціна договірна. 
Тел. (097)192‑64‑11.

Земельна ділянка під 
забудову, с. Рован‑
ці, 0,12га, 30х40м, 
світло поруч. Тел. 
(099)600‑82‑28.
Земельна ділянка під забу‑
дову, с. Рованці, біля шко‑
ли, 0,10га, недорого. Тел. 
(050)977‑72‑73.
Земельна ділянка під забу‑
дову, с. Сирники, Луцький 
р‑н, 0,12га; земельна ділянка 
під дачу, с. Озерце, Ківерців‑
ський р‑н, 0,07га, привати‑
зовані. Тел. (099)314‑80‑24, 
(097)388‑28‑25.
Земельна ділянка прива‑
тизована, дачний масив 
“Маяк”, 0,12га, є дерев’яний 
будинок, світло, вода. Тел. 
(050)519‑00‑57.
Земельна ділянка с/г при‑
значення, 0,12га, с. Тара‑
сове. Тел. (095)844‑81‑59, 
(099)262‑07‑82.
Земельна ділянка, м. 
Луцьк, вул. Конякіна, 
0,05га, понад дорогою. Тел. 
(067)451‑80‑64.
Земельна ділянка, м. Усти‑
луг, поруч нова об’їздна до‑
рога, 300м до КПП “Устилуг”, 
0,11га. Тел. (050)519‑00‑57.
Земельна ділянка, під забу‑
дову, 0,11га, всі комунікації, 
с. Лаврів (10км від м. Луць‑
ка, напрямок Хрінницько‑
го водосховища), навпро‑
ти котеджного містечка. Тел. 
(066)797‑19‑84.
Земельна ділянка, с. Баківці, 
Луцький р‑н, 0,43га, є льох 
цегляний, колодязь, сад, по‑
руч зупинка, церква, мага‑
зин. Тел. (095)559‑01‑42.
Земельна ділянка, с. Бого‑
люби, 0,10га, новий масив 
новобудов, є світло вздовж 
ділянки. Тел. (067)451‑80‑64.
Земельна ділянка, с. Бого‑
люби, 0,45га, приватизована. 
Тел. (099)701‑00‑49.
Земельна ділянка, с. Бо‑
голюби, на початку села, 
0,10га. Тел. (095)844‑81‑59, 
(099)262‑07‑82.
Земельна ділянка, с. Богу‑
шівка, 0,20га, приватизова‑
на. Тел. (099)767‑36‑23.

Земельна ділянка, с. Во‑
ротнів, 0,24га. Тел. 
(095)559‑99‑10.
Земельна ділянка, с. Га‑
разджа, біля траси Луцьк‑
Рівне, 0,35га, приватизо‑
вана, недорого, терміно‑
во. Тел. (093)228‑46‑68, 
(067)804‑39‑82.

Земельна ділянка, 
с. Голишів, 0,127га, 
світло, газ, вода по-
руч, хороший доїзд, 
рівна місцевість. Тел. 
(050)998-94-84.
Земельна ділянка, с. Забо‑
роль, 0,10га, світло вздовж 
ділянки, газ за 50м, 200м від 
зупинки громадського тран‑
спорту, зручний доїзд. Тел. 
(067)451‑80‑64.
Земельна ділянка, с. Ко‑
нище, Ратнівський р‑н, 
0,38га. Тел. (095)180‑90‑90, 
(068)821‑30‑25.
Земельна ділянка, с. Куль‑
чин, біля лісу, 0,12га, 
з документами. Тел. 
(097)268‑97‑25.
Земельна ділянка, с. Милу‑
ші, 0,12га, комунікації вздовж 
ділянки, хороший доїзд. Тел. 
(067)451‑80‑64.
Земельна ділянка, с. Но‑
востав, 250000грн. 
Тел. (050)513‑66‑04, 
(095)132‑28‑59.
Земельна ділянка, с. Ново‑
став, газ, вода, 0,172га, ас‑
фальтований доїзд. Тел. 
76‑60‑15, (095)632‑88‑46.
Земельна ділянка, с. Піддуб‑
ці, біля траси Луцьк‑Рівне, 
2,68га, недорого, влас‑
ник. Тел. (093)228‑46‑68, 
(067)804‑39‑82.
Земельна ділянка, с. Сапогів, 
Ківерцівський р‑н, 0,50га, на 
території є цегляна “тимча‑
сівка” та фундамент на буди‑
нок, комунікації поруч. Тел. 
(099)447‑95‑70.
Земельна ділянка, с. Тарасо‑
ве, 0,13га, недалеко від цен‑
тральної дороги, недорого. 
Тел. (067)451‑80‑64.

Земельний пай, 4км від 
м. Луцьк, траса Луцьк‑
Дубно, 1,5га, власник. Тел. 
(095)337‑25‑08, 79‑82‑11.
Земельні ділянки, 0,15га та 
0,27га, с. Копачівка, поруч 
школа, садочок, на ділянці 
0,15га є будинок на два вхо‑
ди без внутрішніх робіт, ко‑
мунікації, на ділянці 0,27га є 
житловий будинок, газ, світ‑
ло, розгляну варіанти об‑
міну, ціна договірна. Тел. 
(099)221‑76‑56.

Таунхаус (сучасний), с. Ро‑
ванці, 117кв.м, стяжка, шту‑
катурка, всі комунікації в бу‑
динку, 50м від маршрутної 
зупинки. Тел. (067)451‑80‑64.

Частина будин-
ку, вул. Коперника, 
79/2, 2 кімнати, ван-
на, кладовка, під-
вал, газове опален-
ня (котел), квітник, 
невеличке подвір’я, 
продаж з жовтня-
листопада. Тел. 
(095)700-45-77.

Купівля
Будинок новий, у м. Луцьк 
або поблизу міста. Тел. 
(067)451‑80‑64.

Земельна ділянка 
комерційного або 
виробничого при-
значення, м. Луцьк, 
від 0,50га, прива-
тизована, розгля-
ну всі варіанти. Тел. 
(096)574-20-55.
Частина будинку (незалеж‑
на), у місті або передмісті, зі 
зручностями, розгляд усіх ва‑
ріантів. Тел. (067)451‑80‑64.

Здам

1/2 будинку для 
працюючих дівчат, 
2 кімнати, кухня, 
зручності, окремий 
вхід, лічильники на 
газ, світло, воду, 50м 
до маршрутки №1. 
Тел. (050)088-27-16.

Будинок для сім’ї, р‑н ЛПЗ, 
євроремонт, меблі, побуто‑
ва техінка, 4500грн + ко‑
мунальні платежі. Тел. 
(050)026‑68‑31.
Будинок для сім’ї, с. Липи‑
ни, 2 кімнати, 3000грн. Тел. 
(096)785‑47‑32.

Будинок для студентів, 
с. Підгайці, 4500грн. Тел. 
(098)891‑52‑77.
Будинок окремий, вул. Ви‑
нниченка, 2 кімнати, 5500грн. 
Тел. (097)473‑35‑27.
Будинок окремий, р‑н Ви‑
шків, косм. ремонт, є зруч‑
ності, 2000грн + комунальні 
платежі. Тел. (066)550‑46‑77.
Будинок, вул. Володимир‑
ська, гарний ремонт, меблі, 
побутова техніка, 2000грн 
+ комунальні платежі. Тел. 
(096)107‑86‑17.
Будинок, вул. Дубнівська, 
хороший стан, меблі, побу‑
това техніка, 5000грн. Тел. 
(066)550‑47‑41.
Будинок, вул. Єршова, є все 
необхідне для проживання, 
зручності в будинку, 3000грн 
+ комунальні платежі. Тел. 
(095)657‑41‑10.
Будинок, вул. Львівська, 
свіжий ремонт, є меблі, по‑
бутова техніка, 4000грн + 
комунальні платежі. Тел. 
(050)378‑35‑77.
Будинок, вул. Н. Хасеви‑
ча, ремонт, меблі, побуто‑
ва техніка, 3000грн. Тел. 
(050)377‑31‑77.
Будинок, вул. Потеб‑
ні, частково вмебльований, 
є зручності, 2000грн. Тел. 
(066)550‑47‑43.
Будинок, вул. Січова, косм. 
ремонт, меблі, холодильник, 
4500грн + комунальні плате‑
жі. Тел. (098)392‑34‑43.
Будинок, просп. Відроджен‑
ня. 2 кімнати, меблі, по‑
бутова техінка, 3000грн + 
комунальні платежі. Тел. 
(066)550‑50‑31.

Будинок, р‑н вул. Дубнів‑
ської, житловий стан, є меблі 
та побутова техніка, 3200грн 
+ комунальні платежі. Тел. 
(098)392‑33‑90.
Дача, масив “Промінь”, ба‑
жано сімейній парі, безоплат‑
но. Тел. (066)985‑02‑42.
Частина будинку для пра‑
цюючих людей, р‑н 40кв., є 
все необхідне для проживан‑
ня, 1500грн з людини. Тел. 
(096)520‑62‑69.
Частина будинку, вул. Ко‑
вельська, меблі, побуто‑
ва техніка, 1500грн. Тел. 
(096)737‑64‑88.

Продаж
Гараж металевий, кооп. “Ав‑
томобіліст‑3”, ціна договірна. 
Тел. (099)754‑65‑95.

Гараж цегляний, вул. 
Електроапаратна, 6, 
фундамент - бетон, 
стіни - цегла, бе-
тон, покрівля - ши-
фер, перекриття - 
дерево, великога-
баритний, 51,3кв.м, 
1 1 , 7 3 / 4 , 3 7 / 3 , 3 , 
200000грн, без тор-
гу, оренду не про-
понувати, можливо 
під склад, зберігання 
автотранспорту. Тел. 
(067)179-88-09.

Гараж цегляний, кооп. “Пів‑
нічний”, 3х6м, з оглядо‑
вою ямою та підвальним 
приміщенням, є світло, тех‑
паспорт, 85000грн, торг, 
можливо на виплату. Тел. 
(066)060‑40‑08.
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Гараж цегляний, р‑н 
вул. Купріна, 18, заг. 
площа 17,5кв.м, з усі‑
ма відповідними до‑
кументами. Тел. 
(050)438‑43‑30.
Гараж, р‑н кооп. “Під‑
шипник”, вул. Мамсуро‑
ва, приватизований. Тел. 
(099)205‑14‑16.

Здам
Гараж, кооп. “Залізничник”. 
Тел. (066)985‑02‑42.

Продаж
Будинок, документація під 
бізнес, 1,5пов., вул. Рівнен‑
ська (200м від м. Луцьк), 
105кв.м, вікна та двері в ху‑
дожній ковці, 2‑пов. оздобле‑
ний різьбою по дереву, є всі 
зручності, зручний доїзд, не‑
дорого. Тел. (099)327‑09‑11.
Контейнер, Завокзальний 
ринок, №1950, 6кв.м, елек‑
трика, двері, жалюзі. Тел. 
(050)152‑19‑21.

Контейнери, 10кв.м, 
12кв.м, 30кв.м. Тел. 
(050)266-19-37.

Здам

Магазини, 30кв.м 
(смт Іваничі) та 
50кв.м (м. Ковель). 
Тел. (050)266-19-37.
Офіси, магазини, м. 
Ковель (р-н Нової 
пошти №1) та торгові 
площі під магазини 
(біля “Епіцентру”). 
Тел. (068)585-86-97.
Приміщення під 
склад, 2000кв.м 
або 3500кв.м, 
15грн/1кв.м з ПДВ. 
Адр.: м. Луцьк, вул. 
Рівненська, 76А. Тел. 
(0332)75-16-45.

Приміщення склад-
ське, 500-1000кв.м. 
Адр.: м. Луцьк, вул. 
Карбишева, 1. Тел. 
( 0 6 7 ) 4 3 3 - 3 6 - 8 3 , 
Юрій Васильович.

Міський

2=2 2-кімн. кв., 
просп. Волі, 2/4/Ц, 
45кв.м, косметичний 
ремонт, житловий 
стан, поряд гімна-
зія, парк, зупинка НА 
2-кімн. кв. на 1-му 
поверсі, під житло. 
Тел. (050)877-53-50.
Б=1/2Б Будинок шлаково‑
цегляний, м. Луцьк, 4 кім‑
нати, без ремонту, власник, 
терміново НА 1/2 будинку (з 
2‑х кімнат) або 2‑кімн. кв., 
м. Луцьк, із ремонтом, 1‑пов. 
Тел. (066)155‑89‑08.

Міжміський
Луцьк на Ів. ‑Франківськ, 
Львів, Тернопіль, Ужгород. 
2‑кімн. кв., 4/5/Ц, поліпше‑
не планування НА квартиру, 
м. Ів. ‑Франківськ, м. Львів, 
м. Тернопіль або м. Ужгород. 
Тел. (098)895‑00‑18.
Луцьк на Ківерці. Будинок 
шлаково‑цегляний, м. Луцьк, 
без ремонту, власник, термі‑
ново НА квартиру, 1‑пов. або 
1/2 будинку, з ремонтом, м. 
Ківерці. Тел. (066)155‑89‑08.

Продаж
А/м ВАЗ‑2108, 1990р., ви‑
шневий, ціна договірна. Тел. 
(095)105‑65‑57, Володимир.
ВАЗ-2101, робо‑
чий стан, ціна договір‑
на. Тел. (095)480‑06‑36, 
(098)901‑71‑22.
ВАЗ-2106, 1989р., на ходу. 
Тел. (066)444‑98‑65.
ВАЗ-21099, 2003р., 1,5л, газ/
бензин, у хорошому стані. 
Тел. (067)791‑70‑84.
Деу Ланос, 1,4л, 2010р., 
хороший стан. Тел. 
(095)123‑84‑61.
Опель-Комбо, 2004р., паса‑
жирський, 1,7л, дизель, кон‑
диціонер, білий, повна комп‑
лектація. Тел. (095)219‑78‑62.
Фіат-Фіоріно, 1992р., 1,7л, 
дизель. Тел. (095)169‑94‑68.
Фольксваген Гольф, 
1986р., 1,3л, бензин, 5‑двер‑
ний, потребує частково‑
го ремонту, 25000грн. Тел. 
(095)841‑45‑55.
Фольксваген-Пассат Б‑6, 
2008р., 2,0л, 250тис. км, 
КПП автомат, чорний, сві‑
жопригнаний, повна комп‑
лектація, ідеальний стан. Тел. 
(050)977‑72‑73.
Ф о л ь к с в а г е н - П а с с а т , 
2005р., 2,0л, чорний, кон‑
диціонер, можливий обмін 
на а/м Форд‑Транзит або 
Фольксваген Т‑4 (пасажир‑
ський), 2005‑2007рр. Тел. 
(050)977‑72‑73.

Купівля
Шкода-Октавія, Форд‑
Мондео, універсал, міні‑
вен, до 130000грн. Тел. 
(066)594‑57‑64.

Продаж
Авіа-31-45, 1990р., тер‑
мокузов, 85000грн. Тел. 
(066)092‑06‑88.
Рено-Кангу, хороший 
стан, ціна договірна. Тел. 
(096)236‑10‑77.

Продаж
Велосипед “Аист”, чоло‑
вічий, блакитного кольо‑
ру, ціна договірна. Тел. 
(095)105‑65‑57, Володимир.
Велосипед “Десна”. Тел. 
(067)289‑24‑20.

Велосипед дамський з дитя‑
чим сидінням, недорого. Тел. 
(050)977‑72‑73.

Продаж
Причіп до ГАЗ‑52, трактора, 
1‑вісний. Тел. (050)573‑15‑33.
Причіп до легкового авто, 
новий. Тел. (050)169‑06‑60.

Продам

Агрозапчастини до 
обприскувачів, прес-
підбирачів, зерноз-
биральних комбай-
нів, косарок, карто-
плезбиральних ком-
байнів, картопле-
саджалок, копачок; 
шини, камери. Адр.: 
www. agrokom. in. 
ua. Тел. (099)201-29-
78, (067)671-35-53, (0
63)962-82-36.
ВАЗ-2101 (“копійка”): за‑
пчастини, дешево. Тел. 
(095)123‑84‑61.

Вал розподільний до ван‑
тажного а/м Мерседес. Тел. 
(098)121‑40‑10.
ГАЗ-24, Волга: лонжерони, 
капот передній, крила, поро‑
ги, декоративні металеві ков‑
паки. Тел. (096)236‑10‑77.
ГАЗель: головка блока дви‑
гуна, 16‑клапанна, 4000грн. 
Тел. (098)121‑40‑10.

Гідроциліндри, ви-
готовлення та ре-
монт будь-якої 
техніки від фірми 
“Гарант-Гідравлік”. 
Тел. (096)076-53-79, 
(068)530-82-67.

Головка блока двигуна, ко‑
лінвал, розподільний вал до 
а/м іноземного в‑ва. Тел. 
(066)594‑57‑64.
Двері до а/м Нива, нові. Тел. 
(066)480‑37‑49.
Колесо до тракторно‑
го причепа, 240/406. Тел. 
(050)573‑15‑33.
Колінвал, головка бло‑
ка двигуна до а/м Мерсе‑
дес, Фольксваген, Мазда, 
3000грн. Тел. (098)121‑40‑10.
Москвич: двері пере‑
дні, пороги, крила. Тел. 
(096)236‑10‑77.
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Москвич: колінвал, новий; 
н/вісь із підшипником, нова. 
Тел. 24‑08‑96.
Перекидач автомо‑
більний, недорого. Тел. 
(066)480‑37‑49.
Пристрій зарядний для авто. 
Тел. (099)329‑98‑95.
Рама, кузов до авто УАЗ‑469, 
із документами. Тел. 
(050)573‑15‑33.
Сидіння 3‑місне, недорого. 
Тел. (050)977‑72‑73.
Фаркопф до а/м, недо‑
рого. Тел. (066)480‑37‑49, 
26‑94‑93.

Куплю
Автокаталізатори, м. 
Львів, порізка, по-
мел і аналіз, оціню-
ємо швидко і до-
рого, сайт: www. 
a v t o k a t a l i z a t o r . 
com. ua. Тел. 
(098)559-99-22, Вай-
бер, (067)323-02-02.

Продам
Комбайни кар-
т о п л е з б и р а л ь -
ні “Анна”, прес-
підбирачі різних ма-
рок, трактори Т-25, 
Т-82, плуги обо-
ротні, інша с/г тех-
ніка, Польща. Тел. 
( 0 9 7 ) 4 7 4 - 2 2 - 1 1 , 
(097)474-22-72.
Плуг кінний, б/в. 
Тел. (050)833‑14‑41, 
(097)314‑11‑39.

П р е с - п і д б и р а ч і , 
комбайни зерноз-
биральні, бурякоз-
биральні, карто-
плезбиральні та ін., 
можлива достав-
ка, часткове креди-
тування. Адр.: www. 
tatt. com. ua, tatt. 
volyn@gmail. com. 
Тел. (050)924-26-13, 
( 0 5 0 ) 5 1 5 - 8 5 - 8 5 , 
( 0 6 7 ) 9 0 4 - 0 0 - 6 6 , 
(073)924-26-13.

Продаж

Балки, бруси, до‑
шки, крокви, план‑
ки, пиломатеріали. 
Тел. (050)258‑34‑18, 
(097)463‑49‑49.
Цегла, піноблоки, га-
зоблоки, щебінь, пі-
сок, відсів, дрова, 
гній, чорнозем, тор-
фокрихта; достав-
ка, послуги маніпу-
лятором, вивіз бу-
дівельного сміття. 
Тел. (050)609-77-14, 
(097)839-42-39.

Пісок, щебінь, від-
сів, цегла, пінобло-
ки, газоблоки, гній, 
чорнозем, земля, 
торфобрикет, дро-
ва, торфокрихта, до-
ставка; послуги ма-
ніпулятором, вивіз 
будівельного сміття. 
Тел. (050)569-48-13, 
(096)504-52-31.
Цегла, щебінь, від-
сів, пісок, пінобло-
ки, газоблоки, чор-
нозем, гній, торфо-
крихта, земля, дро-
ва, торфобрикет; до-
ставка, послуги ма-
ніпулятором, вивіз 
будівельного сміття. 
Тел. (066)329-71-55, 
(097)318-08-89.

Пісок, цегла, щебінь, 
відсів, чорнозем, ка-
мінь бутовий, тор-
фобрикет, торфо-
крихта, гній, зем-
ля для засипання. 
Тел. (050)660-54-53, 
(096)423-16-53.

Цегла, щебінь, чор-
нозем, торфобри-
кет, дрова, керам-
зит, глина, гній, ка-
мінь, земля для за-
сипання, жом, вивіз 
будівельного сміття; 
послуги “Бобкатом”. 
Тел. (050)941-48-24, 
(096)601-27-82.
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ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ

ПОНЕДІЛОК
20 СІЧНЯ

ІНТЕР

04:55 “Top Shop”
05:25, 22:00 “Слідство вели... з 

Леонідом Каневським”
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 

17:40 Новини
07:10, 08:10 Ранок з Інтером
09:20 Ранок з Інтером
09:35, 18:00, 19:00, 01:35 

“Стосується кожного”
11:30, 12:25 Х/ф “Любов з першо-

го погляду на Боро Боро”
14:00 Х/ф “Любов з першого по-

гляду в Індії”
15:50 “Чекай на мене. Україна”
20:00, 02:20 Подробиці
21:00 “Речдок. Особливий ви‑

падок. Під чужим ім’ям”
23:45 Т/с “Спокуса”
03:05 “Богині ефіру”

1+1

06:30, 07:10, 08:10, 09:10 
Сніданок з 1+1

07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 
16:45, 19:30, 05:35 ТСН

09:25, 10:20 “Життя відомих людей”
11:20, 12:20 “Міняю жінку 12”
13:10, 14:25 “Світ навиворіт ‑ 6”
15:40 Т/с “Величне століття. Рок-

солана”
17:10 Т/с “Наречена зі Стамбу-

ла”
20:15 Х/ф “Форсаж”
22:20 Х/ф “Назад у майбутнє”
00:30 “Дубінізми”
00:45 “Голос країни 10”
02:55 Х/ф “Реквієм за вбивцею”

ICTV

04:40 Скарб нації
04:50 Еврика!
05:00 Служба розшуку дітей
05:05 Т/с “Відділ 44”
05:50 Антизомбі
06:35 Секретний фронт. Дайджест
08:45 Факти
09:10, 19:25 Надзвичайні новини
10:05 Секретний фронт. Дайджест
11:10, 13:20 Х/ф “Пташка на дро-

ті”
12:45, 15:45 Факти
13:55, 16:20 Х/ф “Афера Томаса 

Крауна”
16:40 Х/ф “Пограбування по-

італійськи”
18:45, 21:05 Факти
20:20 Багач ‑ Бідняк
21:25 Т/с “В полоні у переверт-

ня”
22:15 Свобода слова
23:55 Х/ф “Десять с половиною 

балів”

НОВИЙ КАНАЛ

04:50 Зона ночі
05:45 Абзац
06:45 Kids Time
06:50 М/с “Шоу Луні Тьюнз”
08:00 Т/с “Бібліотекарі”
11:20 Х/ф “Міфіка: Завдання 

для героїв”
13:10 Х/ф “Міфіка: Темні сили”
15:20 Х/ф “Міфіка: Некромант”
17:20 Х/ф “Бандитки”
19:10 Х/ф “Медальйон”
21:00 Х/ф “Блейд”
23:40 Х/ф “Блейд 2”
01:50 Ревізор

СТБ

06:30, 15:30, 01:05 Т/с “Коли ми 
вдома”

10:10, 01:50 Т/с “Коли ми вдома. 
Нова історія”

11:05 Х/ф “У дзеркала два об-
личчя”

13:25 Х/ф “Ідеальний чоловік”
17:25, 21:55 “Відлік часу”
17:30, 22:00 Вікна‑Новини
18:00 “Слідство ведуть екс‑

трасенси” 16+
18:50 “Один за всіх” 16+
20:05, 22:40 Т/с “Дочки - матері”
23:05 Т/с “Наречений”

ТЕТ

06:00 ТЕТ Мультиранок
08:00, 09:00, 17:30, 20:00, 21:00 

Одного разу під Полтавою
08:30, 09:30, 17:00 Танька і Володька
10:00, 19:00 4 весілля
12:00, 18:00 Панянка‑селянка
14:00 М/ф “Пташиний ульот”
15:30, 20:30, 21:30 Країна У
16:30 Одного разу в Одесі
22:00 Казки У
23:00 Сімейка У
00:00 Т/с “Хамелеон”
01:00 17+
02:15 Теорія зради
03:05 Т/с “Домашній арешт”
03:55 Віталька
05:50 Корисні підказки

УКРАЇНА

06:30, 07:10, 08:15 Ранок з Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 

19:00, 23:00 Сьогодні
09:30, 02:10 Зірковий шлях
11:30, 03:10 Реальна містика
13:30, 15:30 Агенти справедливості
17:00, 23:30 Історія одно‑

го злочину 16+
19:50 “Говорить Україна”
21:00, 04:45 Т/с “Жіночий лікар 

4”

МЕГА

06:00 Бандитська Одеса
07:25, 01:45 Правда життя
08:25, 00:35 Речовий доказ
09:35, 18:10 Сучасні дива
10:30, 17:10 Фестивалі планети
11:30, 22:40 Боротьба за виживання
13:00 Дикі тварини
13:25 Ілюзії сучасності
14:20, 20:00 У пошуках істини
15:30, 23:40 Загадки Всесвіту
16:20 Ефект Нострадамуса
19:05 Містична Україна
20:45 Секрети Другої світової
21:45 Скарби з горища
02:35 Таємниці кримінального світу

К1

06:30 “TOP SHOP”
07:50 М/с “Гарфілд Шоу”
08:10 “Дай Лапу”
08:40 “Орел і Решка. Шопінг”
09:40 Х/ф “Арло: Балакуче по-

рося”
11:00, 17:25 Т/с “Мисливці за ре-

ліквіями”
14:30, 22:00 “Орел і Решка. 

Навколо світу”
19:10 “Орел і Решка. 

Морський сезон”
00:00 Х/ф “Американська неза-

ймана”
01:30 Х/ф “Око”
03:00 Нічне життя

К2

07:30, 15:40, 20:20 Ідеї ремонту
08:20 Зіркові неймовірні долі
09:10 Знаменитості
09:40, 20:40 Неймовірні іс‑

торії кохання
10:30, 17:30 Удачний проект
11:20, 19:30 Квартирне питання
12:10, 15:00, 00:40 Корисні поради
13:00 Курси елементарної ку‑

лінарії Гордона Рамзі

14:00 Спеція
16:00 Майстри ремонту
16:40, 21:30 Зіркові долі
22:10 Готуємо разом
01:40 Формула любові
03:20 Арт‑простір
03:40 Школа докто‑

ра Комаровського
04:10 М/ф

2+2

06:00 “Шалені перегони 2018”
08:00 “ДжеДАІ. Дайджест 2018”
10:00, 18:15 “Спецкор”
10:35, 18:50 “ДжеДАІ”
11:15 “Загублений світ”
13:20 “Помста природи”
13:50 Х/ф “Веселі канікули”
15:50 Х/ф “Останній замок”
19:25 Т/с “Ментівські війни. Хар-

ків “
21:30, 23:05 Т/с “CSI: Місце зло-

чину-4”
00:55 Х/ф “Работоргівля”
02:20 “Облом.UA.”
05:30 Телемагазини

ENTER-ФІЛЬМ

05:10 Т/с “Людина у прохідному 
дворі”

07:10, 09:00, 02:15 Телемагазин
07:40, 08:50 “Мультфільм”
08:00 “Невідома версія”
09:30 “Спогади”
10:30, 02:45 “Зіркові долі”
10:50 Зіркове життя
11:40 Х/ф “Чорний тюльпан”
13:50 Х/ф “Безстрашна гієна”
15:45 Х/ф “Дорога в пекло”
19:00, 01:15 Т/с “Суто англійські 

вбивства”
21:00 Т/с “Загадкові вбивства 

Агати Кристі”
22:50 Х/ф “Чекаю та сподіваю-

ся”

ВІВТОРОК
21 СІЧНЯ

ІНТЕР

04:55 “Top Shop”
05:25, 22:05 “Слідство вели... з 

Леонідом Каневським”
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 

17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 Ранок з Інтером
10:00 “Корисна програма”
11:05, 12:25 Т/с “Мене звуть Ме-

лек”
13:00 Х/ф “Ларрі Краун”
14:50, 15:40 “Речдок”
16:35 “Речдок. Особливий випадок”
18:00, 19:00, 01:40 “Стосується 

кожного”
20:00 Подробиці
21:00 “Речдок. Особливий ви‑

падок. Під чужим ім’ям”
23:45 Т/с “Спокуса”
02:25 Подробиці
03:10 “Богині ефіру”

1+1

06:30, 07:10, 08:10, 09:10 
Сніданок з 1+1

07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 
16:45, 19:30, 05:35 ТСН

09:25, 10:20 “Життя відомих людей”
11:15, 12:20 “Міняю жінку 12”
13:10, 14:25, 04:35 “Світ на‑

виворіт ‑ 6”
15:40 Т/с “Величне століття. Рок-

солана”
17:10 Т/с “Наречена зі Стамбу-

ла”
20:15 Х/ф “Подвійний форсаж”
22:20 Х/ф “Назад у майбутнє 2”

00:25 Х/ф “Міцний горішок: Гар-
ний день, аби померти”

02:05 Х/ф “Виття: Перероджен-
ня”

ICTV

04:15 Скарб нації
04:20 Еврика!
04:30 Факти
04:50 Т/с “Відділ 44”
05:40 Антизомбі
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти
09:15, 19:25 Надзвичайні новини
10:10 Багач ‑ Бідняк
11:05 Секретний фронт. Дайджест
11:45, 13:20 Х/ф “Круті чуваки”
12:45, 15:45 Факти
14:20, 16:20 Т/с “Обмани себе”
16:45 Х/ф “Пасажир”
18:45, 21:05 Факти
20:20 Громадянська оборона
21:25 Т/с “В полоні у переверт-

ня”
22:30 Х/ф “Брейвен”
00:15 Х/ф “10.5: Апокаліпсис”

НОВИЙ КАНАЛ

04:00 Служба розшуку дітей
04:10 Зона ночі
05:55 Абзац
06:45, 08:00 Kids Time
06:50 М/с “Шоу Луні Тьюнз”
08:05 Т/с “Бібліотекарі”
10:00 Т/с “Відчайдушні домогос-

подарки”
15:10 Х/ф “Міфіка: Сталева ко-

рона”
17:10 Х/ф “Круті заходи”
19:00 Х/ф “13 район: Ультима-

тум”
21:00 Х/ф “Блейд 2”
23:20 Х/ф “Блейд: Трійця”
01:30 Страсті за Ревізором

СТБ

06:30, 15:30, 01:05 Т/с “Коли ми 
вдома”

10:00 Т/с “Коли ми вдома. Нова 
історія”

11:50 Х/ф “Ідеальний чоловік”
13:50 Х/ф “Флірт з сорокаріч-

ною”
17:25, 21:55 “Відлік часу”
17:30, 22:00 Вікна‑Новини
18:00 “Слідство ведуть екс‑

трасенси” 16+
18:55 “Один за всіх” 16+
20:05, 22:40 Т/с “Дочки - матері”
23:05 Т/с “Наречений”

ТЕТ

06:00 ТЕТ Мультиранок
08:00, 09:00, 17:30, 20:00, 21:00 

Одного разу під Полтавою
08:30, 09:30, 17:00 Танька і Володька
10:00, 19:00 4 весілля
11:50, 18:00 Панянка‑селянка
13:50 М/ф “Джастін та лицарі 

доблесті”
15:30, 20:30, 21:30 Країна У
16:00, 22:00 Казки У
16:30 Одного разу в Одесі
23:00 Сімейка У
00:00 Т/с “Хамелеон”
01:00 17+
02:15 Теорія зради
03:05 Т/с “Домашній арешт”
03:55 Віталька
05:50 Корисні підказки

УКРАЇНА

06:30, 07:10, 08:15 Ранок з Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 

19:00, 23:00 Сьогодні
09:30, 02:30 Зірковий шлях
11:30, 03:10 Реальна містика
13:30, 15:30 Агенти справедливості
17:00, 00:00, 02:15 Історія од‑

ного злочину 16+

19:50 “Говорить Україна”
21:00, 04:45 Т/с “Жіночий лікар 

4”
23:20 Контролер

МЕГА

06:00 Бандитський Київ
07:30, 01:45 Правда життя
08:25, 00:35 Речовий доказ
09:35, 18:10 Сучасні дива
10:30, 17:10 Фестивалі планети
11:30, 22:40 Боротьба за виживання
11:55 Дикі тварини
13:25 Ілюзії сучасності
14:25, 19:55 У пошуках істини
15:30, 23:40 Загадки Всесвіту
16:20 Ефект Нострадамуса
19:05 Містична Україна
20:45 Секрети Другої світової
21:45 Скарби з горища
03:10 Великі українці
03:35 Прихована реальність
04:20 Леонід Биков. Зустрічна смуга
05:05 Запрограмовані долі

К1

06:30 “TOP SHOP”
07:50 М/с “Гарфілд Шоу”
08:15 “Орел і Решка. Шопінг”
09:10, 19:10 “Орел і Решка. 

Морський сезон”
11:00, 17:25, 00:00 Т/с “Мисливці 

за реліквіями”
14:30, 22:00 “Орел і Решка. 

Навколо світу”
00:50 Т/с “Дорогий доктор”
02:30 Нічне життя

К2

07:30, 15:40, 20:20 Ідеї ремонту
08:20 Зіркові неймовірні долі
09:10 Знаменитості
09:40, 20:40 Неймовірні іс‑

торії кохання
10:30, 17:30 Удачний проект
11:20, 19:30 Квартирне питання
12:10, 15:00, 00:40 Корисні поради
13:00 Курси елементарної ку‑

лінарії Гордона Рамзі
14:00 Спеція
16:00 Майстри ремонту
16:40, 21:30 Зіркові долі
22:10 Готуємо разом
01:40 Формула любові
03:20 Арт‑простір
03:40 Школа докто‑

ра Комаровського
04:10 М/ф

2+2

06:00 Угон по‑нашому
08:00 Т/с “Рекс”
10:05, 18:15 “Спецкор”
10:40, 18:50 “ДжеДАІ”
11:20, 17:15 “Загублений світ”
13:20 “Помста природи”
13:40 Х/ф “У тилу ворога: вісь 

зла”
15:30 Х/ф “У тилу ворога: Ко-

лумбія”
19:25 Т/с “Ментівські війни. Хар-

ків “
21:30 Т/с “CSI: Місце злочину-5”
23:05 Т/с “CSI: Місце злочину-4”
00:55 “Облом.UA.”
05:30 Телемагазини

ENTER-ФІЛЬМ

05:00 Т/с “Людина у прохідному 
дворі”

07:00, 07:40, 08:50 “Мультфільм”
07:10, 09:00, 02:15 Телемагазин
08:00 “Невідома версія”
09:30 “Спогади”
10:30, 00:30, 02:45 “Зіркові долі”
11:20 Зіркове життя
12:10 Х/ф “Мартин Боруля”
13:55 Х/ф “Безстрашна гієна 2”
15:45 Х/ф “Алегро з вогнем”
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ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ
17:20 Х/ф “Наказано взяти жи-

вим”
19:00, 01:15 Т/с “Суто англійські 

вбивства”
21:00 Т/с “Загадкові вбивства 

Агати Кристі”
22:50 Х/ф “Лимерівна”
00:45 “Академія сміху”

СЕРЕДА
22 СІЧНЯ

ІНТЕР

04:55 “Top Shop”
05:25, 22:05 “Слідство вели... з 

Леонідом Каневським”
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 

17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 Ранок з Інтером
10:00 Корисна програма
11:05, 12:25 Т/с “Мене звуть Ме-

лек”
13:00 Х/ф “Опівнічне сонце”
14:50, 15:40 “Речдок”
16:35 “Речдок. Особливий випадок”
18:00, 19:00 “Стосується кожного”
20:00 Подробиці
21:00 Т/с “Речдок. Особливий 

випадок. Під чужим ім’ям”
23:45 Т/с “Спокуса”
01:40 “Стосується кожного”
02:25 Подробиці
03:10 “Богині ефіру”

1+1

06:30, 07:10, 08:10, 09:10 
Сніданок з 1+1

07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 
16:45, 19:30, 05:35 ТСН

09:25, 10:20 “Життя відомих людей”
11:15, 12:20 “Міняю жінку 12”
13:10, 14:25, 04:45 “Світ на‑

виворіт ‑ 6”
15:40 Т/с “Величне століття. Рок-

солана”
17:10 Т/с “Наречена зі Стамбу-

ла”
20:15 Х/ф “Потрійний форсаж: 

Токійський дрифт”
22:15 Х/ф “Назад у майбутнє 3”
00:30 Х/ф “Астрал”
02:20 Х/ф “Жах Амітівілля”

ICTV

04:05 Скарб нації
04:10 Еврика!
04:20 Служба розшуку дітей
04:25 Студія Вашингтон
04:30 Факти
04:50 Т/с “Відділ 44”
05:40 Антизомбі
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти
09:15, 19:25 Надзвичайні новини
10:10 Громадянська оборона
11:50, 13:20 Х/ф “Глибоководний 

горизонт”
12:45, 15:45 Факти
14:15, 16:20 Т/с “Обмани себе”
16:45 Х/ф “В тилу ворога”
18:45, 21:05 Факти
20:20 Секретний фронт
21:25 Т/с “В полоні у переверт-

ня”
22:30 Х/ф “Експат”
00:30 Х/ф “Нація прибульців”
02:00 Стоп‑10

НОВИЙ КАНАЛ

04:20 Зона ночі
05:45 Абзац
06:45, 08:00 Kids Time
06:50 М/с “Шоу Луні Тьюнз”
08:05 Т/с “Бібліотекарі”
10:00 Т/с “Відчайдушні домогос-

подарки”
15:00 Х/ф “Міфіка 5: Вбивця Бо-

гів”

17:20 Х/ф “З Парижа з любов’ю”
19:10 Х/ф “13 район: Цегляні ма-

єтки”
21:00 Х/ф “Блейд: Трійця”
23:10 Х/ф “Монстри”
01:10 Ревізор

СТБ

06:30, 15:30, 01:05 Т/с “Коли ми 
вдома”

12:05 Х/ф “Флірт з сорокаріч-
ною”

13:50 Х/ф “Аферисти Дік та 
Джейн розважаються”

17:25, 21:55 “Відлік часу”
17:30, 22:00 Вікна‑Новини
18:00 “Слідство ведуть екс‑

трасенси” 16+
18:55 “Один за всіх” 16+
20:05, 22:40 Т/с “Дочки - матері”
23:05 Т/с “Наречений”

ТЕТ

06:00 ТЕТ Мультиранок
08:00, 09:00, 17:30, 20:00, 21:00 

Одного разу під Полтавою
08:30, 09:30, 17:00 Танька і Володька
10:00, 19:00 4 весілля
12:00, 18:00 Панянка‑селянка
14:00 Х/ф “Принци повітря”
15:30, 20:30, 21:30 Країна У
16:00, 22:00 Казки У
16:30 Одного разу в Одесі
23:00 Сімейка У
00:00 Т/с “Хамелеон”
01:00 17+
02:15 Теорія зради
03:05 Т/с “Домашній арешт”
03:55 Віталька
05:50 Корисні підказки

УКРАЇНА

06:30, 07:10, 08:15 Ранок з Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 

19:00, 23:00 Сьогодні
09:30, 02:30 Зірковий шлях
11:30, 03:10 Реальна містика
13:30, 15:30 Агенти справедливості
17:00, 00:00, 02:15 Історія од‑

ного злочину 16+
19:50 “Говорить Україна”
21:00, 04:45 Т/с “Жіночий лікар 

4”
23:20 Гучна справа

МЕГА

06:00 Бандитська Одеса
07:15, 01:40 Правда життя
08:20, 00:30 Речовий доказ
09:30, 17:50 Сучасні дива
10:25, 16:50 Фестивалі планети
11:25, 23:05 Дикі тварини
13:25 Ілюзії сучасності
14:20, 19:35 У пошуках істини
15:05, 23:35 Загадки Всесвіту
15:55, 21:45 Ефект Нострадамуса
18:45 Містична Україна
20:45 Секрети Другої світової
22:35 Боротьба за виживання
02:40 Телеформат

К1

06:30 “TOP SHOP”
07:50 М/с “Гарфілд Шоу”
08:15 “Орел і Решка. Шопінг”
09:10, 19:10 “Орел і Решка. 

Морський сезон”
11:00, 17:25, 00:00 Т/с “Мисливці 

за реліквіями”
14:30, 22:00 “Орел і Решка. 

Навколо світу”
00:50 Т/с “Дорогий доктор”
02:20 Нічне життя

К2

07:30, 15:40, 20:20 Ідеї ремонту
08:20 Зіркові неймовірні долі
09:10 Знаменитості
09:40, 20:40 Неймовірні іс‑

торії кохання

10:30, 17:30 Удачний проект
11:20, 19:30 Квартирне питання
12:10, 15:00, 00:40 Корисні поради
13:00 Курси елементарної ку‑

лінарії Гордона Рамзі
14:00 Спеція
16:00 Майстри ремонту
16:40, 21:30 Зіркові долі
22:10 Готуємо разом
01:40 Формула любові
03:20 Арт‑простір
03:40 Школа докто‑

ра Комаровського
04:10 М/ф

2+2

06:00, 08:05 Т/с “Рекс”
10:00, 18:15 “Спецкор”
10:35, 18:50 “ДжеДАІ”
11:15, 17:15 “Загублений світ”
13:15 “Помста природи”
13:40 Х/ф “Команда 8: У тилу 

ворога”
15:30 Х/ф “Принц”
19:25 Т/с “Ментівські війни. Хар-

ків “
21:40, 23:15 Т/с “CSI: Місце злочи-

ну-5”
01:05 “Облом.UA.”
05:30 Телемагазини

ENTER-ФІЛЬМ

05:50 Х/ф “Людина у зеленому 
кимоно”

07:00, 07:40, 08:50, 09:30 
“Мультфільм”

07:10, 09:00, 02:15 Телемагазин
08:00, 11:40 Зіркове життя
09:50 “Спогади”
10:50, 01:05, 02:45 “Зіркові долі”
12:30 Х/ф “Запорожець за Дуна-

єм”
14:20 Х/ф “П’ята печатка”
16:10 Х/ф “Без року тиждень”
17:30 Х/ф “Вусатий нянь”
19:00, 01:15 Т/с “Суто англійські 

вбивства”
21:00 Т/с “Загадкові вбивства 

Агати Кристі”
22:50 Х/ф “Захар Беркут”
00:35 “Академія сміху”

ЧЕТВЕР
23 СІЧНЯ

ІНТЕР

04:55 “Top Shop”
05:25, 22:05 “Слідство вели... з 

Леонідом Каневським”
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 

17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 Ранок з Інтером
10:00 “Корисна програма”
11:05, 12:25 Х/ф “Індокитай”
14:50, 15:40 “Речдок”
16:35 “Речдок. Особливий випадок”
18:00, 19:00, 01:35 “Стосується 

кожного”
20:00, 02:20 Подробиці
21:00 “Речдок. Особливий ви‑

падок. Під чужим ім’ям”
23:45 Т/с “Спокуса”
03:05 “Богині ефіру”

1+1

06:30, 07:10, 08:10, 09:10 
Сніданок з 1+1

07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 
16:45, 19:30, 05:35 ТСН

09:25, 10:20 “Життя відомих людей”
11:15, 12:20 “Міняю жінку 12”
13:10, 14:25, 04:20 “Світ на‑

виворіт ‑ 6”
15:40 Т/с “Величне століття. Рок-

солана”
17:10 Т/с “Наречена зі Стамбу-

ла”
20:15 Х/ф “Форсаж 4”

22:15 Х/ф “Чорний лицар”
00:10 Х/ф “Жах Амітівілля”
01:40 Х/ф “Астрал”

ICTV

04:10 Скарб нації
04:20 Еврика!
04:25 Студія Вашингтон
04:30 Факти
04:50 Т/с “Відділ 44”
05:40 Антизомбі
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти
09:15, 19:25 Надзвичайні новини
10:10 Секретний фронт
11:20, 13:20 Х/ф “Сонце, що схо-

дить”
12:45, 15:45 Факти
14:30, 16:20, 21:25 Т/с “В полоні у 

перевертня”
16:55 Х/ф “Брейвен”
18:45, 21:05 Факти
20:20 Антизомбі. Дайджест
22:30 Х/ф “Швидше кулі”
00:25 Х/ф “Радник”
02:30 Стоп‑10

НОВИЙ КАНАЛ

03:40 Служба розшуку дітей
03:45 Зона ночі
05:45 Абзац
06:45, 08:00 Kids Time
06:50 М/с “Шоу Луні Тьюнз”
08:05 Т/с “Бібліотекарі”
10:00 Т/с “Відчайдушні домогос-

подарки”
15:20 Х/ф “Невловимі”
17:20 Х/ф “Шалена карта”
19:10 Х/ф “Клони”
21:00 Х/ф “Медовий місяць”
23:10 Х/ф “Монстри 2. Темний 

континент”
01:20 Страсті за Ревізором

СТБ

06:25, 15:30, 01:05 Т/с “Коли ми 
вдома”

11:40 Х/ф “Аферисти Дік та 
Джейн розважаються”

13:15 Х/ф “Ділова жінка”
17:25, 21:55 “Відлік часу”
17:30, 22:00 Вікна‑Новини
18:00 “Слідство ведуть екс‑

трасенси” 16+
18:55 “Один за всіх” 16+
20:05, 22:40 Т/с “Дочки - матері”
23:05 Т/с “Наречений”

ТЕТ

06:00 ТЕТ Мультиранок
08:00, 09:00, 17:30, 20:00, 21:00 

Одного разу під Полтавою
08:30, 09:30, 17:00 Танька і Володька
10:00, 19:00 4 весілля
11:50, 18:00 Панянка‑селянка
13:40 Х/ф “Том Сойєр”
15:30, 20:30, 21:30 Країна У
16:00, 22:00 Казки У
16:30 Одного разу в Одесі
23:00 Сімейка У
00:00 Т/с “Хамелеон”
01:00 17+
02:15 Теорія зради
03:05 БарДак
03:55 Віталька
05:50 Корисні підказки

УКРАЇНА

06:30, 07:10, 08:15 Ранок з Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 

19:00, 23:00 Сьогодні
09:30, 02:30 Зірковий шлях
11:30, 03:10 Реальна містика
13:30, 15:30 Агенти справедливості
17:00, 00:00, 02:15 Історія од‑

ного злочину 16+
19:50 “Говорить Україна”
21:00, 04:45 Т/с “Жіночий лікар 

4”
23:20 Слідами

МЕГА

06:00 Бандитський Київ
08:00, 02:40 Правда життя
09:05, 00:30 Речовий доказ
10:15, 17:50 Сучасні дива
11:10, 16:50 Фестивалі планети
12:10, 22:35, 01:40 Дикі тварини
13:10 Ілюзії сучасності
14:10, 19:35 У пошуках істини
14:55, 23:35 Загадки Всесвіту
15:50 Скарби з горища
18:40 Скарб.UA
20:45 Секрети Другої світової
21:45 Ефект Нострадамуса
03:40 Історія українських земель

К1

06:30 “TOP SHOP”
07:50 М/с “Гарфілд Шоу”
08:15 “Орел і Решка. Шопінг”
09:10, 19:10 “Орел і Решка. 

Морський сезон”
11:00, 17:25, 00:00 Т/с “Мисливці 

за реліквіями”
14:30, 22:00 “Орел і Решка. 

Навколо світу”
01:50 Т/с “Дорогий доктор”
02:30 Нічне життя

К2

07:30, 15:40, 20:20 Ідеї ремонту
08:20 Зіркові неймовірні долі
09:10 Знаменитості
09:40, 20:40 Неймовірні іс‑

торії кохання
10:30, 17:30 Удачний проект
11:20, 19:30 Квартирне питання
12:10, 15:00, 00:40 Корисні поради
13:00 Курси елементарної ку‑

лінарії Гордона Рамзі
14:00 Спеція
16:00 Майстри ремонту
16:40, 21:30 Зіркові долі
22:10 Готуємо разом
01:40 Формула любові
03:20 Арт‑простір
03:40 Школа докто‑

ра Комаровського
04:10 М/ф

2+2

06:00 Т/с “Рекс”
07:55 Т/с “Рекс-2”
09:35, 18:15 “Спецкор”
10:20, 18:50 “ДжеДАІ”
11:00, 17:15 “Загублений світ”
13:00 “Помста природи”
13:10 Х/ф “Хранителі скарбів”
15:10 Х/ф “Місія на Марс”
19:25 Т/с “Ментівські війни. Хар-

ків “
21:40, 23:25 Т/с “CSI: Місце зло-

чину-5”
01:05 “Облом.UA.”
05:30 Телемагазини

ENTER-ФІЛЬМ

05:30 Х/ф “Дрянь”
07:00, 07:40, 08:50 “Мультфільм”
07:10, 09:00, 02:15 Телемагазин
08:00, 11:20 Зіркове життя
09:30 “Спогади”
10:30, 02:45 “Зіркові долі”
12:10 Х/ф “Лимерівна”
13:50 Х/ф “Дакі”
15:45 Х/ф “Вусатий нянь”
17:05 Х/ф “Живе такий хло-

пець”
19:00, 01:15 Т/с “Суто англійські 

вбивства”
21:00 Т/с “Загадкові вбивства 

Агати Кристі”
22:50 Х/ф “Запорожець за Дуна-

єм”

00:45 “Академія сміху”
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ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ

П'ЯТНИЦЯ
24 СІЧНЯ

ІНТЕР

04:55 “Top Shop”
05:25, 06:10, 22:00 “Слідство вели... 

з Леонідом Каневським”
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 

17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 Ранок з Інтером
10:00 “Корисна програма”
11:05, 12:25 Х/ф “Запах жінки”
14:50, 15:40, 23:45 “Речдок”
16:35 “Речдок. Особливий випадок”
18:00, 01:35 “Стосується кожного”
20:00 Подробиці тижня
03:05 “Україна вражає”
03:30 “Орел і Решка. Шопінг”

1+1

06:30, 07:10, 08:10, 09:10 
Сніданок з 1+1

07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 
16:45, 19:30, 03:50 ТСН

09:25, 10:20 “Життя відомих людей”
11:15, 12:20 “Міняю жінку 12”
13:40 “Світ навиворіт ‑ 6”
15:30 Т/с “Величне століття. Рок-

солана”
17:10 Т/с “Наречена зі Стамбу-

ла”
20:15, 22:10 “Жіночий квартал”
00:05 Розсміши коміка
04:35 “Світське жит‑

тя. 2019 дайджест”

ICTV

04:10 Скарб нації
04:20 Еврика!
04:25 Служба розшуку дітей
04:30 Студія Вашингтон
04:35, 01:25 Факти
04:55 Т/с “Відділ 44”
05:40 Антизомбі
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти
09:15, 19:25 Надзвичайні новини
10:10 Антизомбі. Дайджест
11:05, 13:20, 01:55 Х/ф “Королі 

боулінгу”
12:45, 15:45 Факти
13:55, 16:20, 22:50 Скетч‑шоу 

“На трьох” 16+
18:45 Факти
20:10 Дизель шоу

НОВИЙ КАНАЛ

04:05, 02:55 Служба розшуку дітей
04:10 Зона ночі
05:20, 06:15 Kids Time
05:25 М/с “Шоу Луні Тьюнз”
06:20 Дешево та сердито
08:00 Т/с “Бібліотекарі”
10:00 Т/с “Відчайдушні домогос-

подарки”
14:30 Х/ф “Кур’єр”
16:30 Х/ф “Професіонал”
19:00 Х/ф “Школа супергероїв”
21:00 Х/ф “Космос між нами”
23:20 Х/ф “Перший контакт”
01:20 Х/ф “Демон всередині”

СТБ

06:35, 16:00 Т/с “Коли ми вдома”
10:15 Х/ф “Ділова жінка”
12:35 Х/ф “Знайомтеся, Джо 

Блек”
17:25, 21:55 “Відлік часу”
17:30, 22:00 Вікна‑Новини
18:00 “Слідство ведуть екс‑

трасенси” 16+
18:55 Х/ф “Пані покоївка”
20:55, 22:35 Х/ф “Ніч відпочинку 

для мами”
23:30 “Давай поговори‑

мо про секс” 16+

ТЕТ

06:00 ТЕТ Мультиранок
08:00, 09:00, 20:00 Одного 

разу під Полтавою
08:30, 09:30, 17:00 Танька і Володька
10:00, 19:00 4 весілля
12:00 Панянка‑селянка
13:00 Х/ф “Джой”
15:15, 16:05, 20:30 Країна У
15:40 Казки У
16:35 Одного разу в Одесі
17:30 Х/ф “Три горішки для По-

пелюшки”
21:00 М/ф “Епік”
23:00 Х/ф “Троє в каное”
01:00 17+
02:15 Теорія зради
03:05 БарДак
03:55 Віталька
05:50 Корисні підказки

УКРАЇНА

06:30, 07:10, 08:15 Ранок з Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 

19:00 Сьогодні
09:30, 05:50 Зірковий шлях
11:30, 04:10 Реальна містика
12:35, 15:30 Т/с “Скляна кімната”
17:00 Історія одного злочину 16+
19:50 “Говорить Україна”
21:00 Свобода сло‑

ва Савіка Шустера
00:00, 02:15 Т/с “Подаруй мені 

життя”

МЕГА

06:00 Бандитська Одеса
08:15, 02:40 Правда життя
09:20, 00:30 Речовий доказ
10:30, 18:20 Сучасні дива
11:25, 17:20 Фестивалі планети
12:25, 22:35, 01:40 Дикі тварини
13:25 Ілюзії сучасності
14:30, 20:00 У пошуках істини
15:20, 20:45 Секрети Другої світової
16:20 Скарби з горища
17:50 Елемент
19:10 Скарб.UA
21:45 Ефект Нострадамуса
23:35 Загадки Всесвіту
03:35 Бандитський Київ

К1

06:30 “TOP SHOP”
07:50 М/с “Гарфілд Шоу”
08:10 “Дай Лапу”
08:40, 00:50 “Орел і Решка. Шопінг”
09:35 “Орел і Решка. 

Морський сезон”
11:25 Т/с “Мисливці за реліквія-

ми”
15:00, 22:00 “Орел і Решка. 

Навколо світу”
17:50 Х/ф “Ларго Вінч: Початок”
19:50 Х/ф “Ларго Вінч 2: Змова в 

Бірмі”
02:00 Нічне життя

К2

07:30, 15:40, 20:20 Ідеї ремонту
08:20, 03:40 Зіркові неймовірні долі
09:10 Знаменитості
09:40, 20:40 Неймовірні іс‑

торії кохання
10:30, 17:30 Удачний проект
11:20, 19:30 Квартирне питання
12:10, 15:00, 00:40 Корисні поради
13:00 Курси елементарної ку‑

лінарії Гордона Рамзі
14:00 Спеція
16:00 Майстри ремонту
16:40, 21:30 Зіркові долі
22:10 Готуємо разом
01:40 Формула любові
03:20 Арт‑простір
04:10 М/ф

2+2

06:00, 07:50 Т/с “Рекс-2”
09:30, 18:15 “Спецкор”

10:15, 18:50 “ДжеДАІ”
10:55, 17:15 “Загублений світ”
13:55 “Помста природи”
14:05 Х/ф “Нестримні”
15:45 Х/ф “Світ роботів”
19:25 Х/ф “Морський піхоти-

нець”
21:10 Х/ф “Морський піхоти-

нець-2”
23:00 Х/ф “Холодна суміш”
00:50 Х/ф “Буря сміливих”
02:05 “Облом.UA.”
03:50 Цілком таємно
05:30 Телемагазини

ENTER-ФІЛЬМ

05:25 Х/ф “Мартин Боруля”
07:00, 07:40, 08:50 “Мультфільм”
07:10, 09:00, 02:15 Телемагазин
08:00, 11:10 Зіркове життя
09:30 “Спогади”
10:30, 01:55, 02:45 “Зіркові долі”
12:00 Х/ф “Захар Беркут”
13:40 Х/ф “Битва за Рим”
15:25 Х/ф “Живе такий хло-

пець”
17:10 Х/ф “В добрий чаа!”
19:00 Т/с “Суто англійські вбив-

ства”
21:00 Т/с “Загадкові вбивства 

Агати Кристі”
22:50 Х/ф “Людина у зеленому 

кимоно”
00:10 Х/ф “Дрянь”

СУБОТА
25 СІЧНЯ

ІНТЕР

05:05 “Top Shop”
05:35 “Чекай на мене. Україна”
07:15 Х/ф “Без сина не при-

ходь!”
09:00 “Готуємо разом. 

Домашня кухня”
10:00 “Корисна програма”
11:00 Х/ф “Кортик”
15:10 Х/ф “Біле сонце пустелі”
16:50, 20:30 Т/с “Не жіноча робо-

та”
20:00, 02:40 Подробиці
22:25 Т/с “Рідка група крові”
03:10 “Добрий вечір на Інтері”
04:00 “Великий бокс. Данні 

Гарсія ‑ Іван Редкач”

1+1

06:05, 07:00 “Життя відомих людей”
08:00 “Сніданок. Вихідний”
10:00 Х/ф “Назад у майбутнє”
11:55 Х/ф “Назад у майбутнє 2”
14:00 Х/ф “Назад у майбутнє 3”
16:20 Х/ф “Чорний лицар”
18:10 Вечірній квартал
19:30, 05:50 ТСН
20:15 “Новорічний вечір‑

ній квартал 2019”
00:40, 01:30 “Світське жит‑

тя. 2019 дайджест”
02:20 “Жіночий квартал”
05:00 Розсміши коміка

ICTV

04:55 Скарб нації
05:10 Еврика!
05:15 Факти
05:40 Особливості націо‑

нальної роботи
09:05 Х/ф “Перший лицар”
11:40 Скетч‑шоу “На трьох” 16+
12:45 Факти
13:00 Дизель шоу
16:50 Х/ф “Цар скорпіонів-5: 

Книга душ”
18:45 Факти
19:10 Х/ф “Останній мисливець 

на відьом”
21:05 Х/ф “Темна вежа”
22:50 Х/ф “Час відьом”

00:35 Х/ф “Маска Зорро”
02:50 Стоп‑10

НОВИЙ КАНАЛ

03:00 Зона ночі
05:55 Таємний агент
07:10 Таємний агент. Пост‑шоу
09:00 Ревізор
11:00 Х/ф “Кур’єр”
13:00 Х/ф “Школа супергероїв”
15:00 Х/ф “Медальйон”
16:45, 18:45 Kids Time
16:50 М/ф “Монстри проти при-

бульців”
18:50 Х/ф “Битва за Землю”
21:00 Х/ф “Елізіум: Рай не на 

Землі”
23:10 Х/ф “Втеча неможлива”
01:20 Х/ф “Монстри”

СТБ

07:20 Х/ф “Ніч відпочинку для 
мами”

09:15 Т/с “Дочки - матері”
17:05 Х/ф “Пані покоївка”
19:10 Х‑Фактор
22:00 Х/ф “Жіноча інтуїція”
00:10 Х/ф “Чоловіча інтуїція”

ТЕТ

06:00 ТЕТ Мультиранок
10:30 М/ф “Снігова битва”
12:00, 13:00, 14:00 Казки У
12:30, 13:30, 20:00, 21:30 Країна У
15:00 Х/ф “Троє в каное”
17:00 Х/ф “День, коли Земля зу-

пинилась”
19:00, 20:30 Одного разу 

під Полтавою
22:00 Ігри Приколів
23:00 Одного разу в Одесі
00:00 Сімейка У
01:00 17+
02:15 Теорія зради
03:05 БарДак
03:55 Віталька
05:50 Корисні підказки

УКРАЇНА

07:00, 15:00, 19:00 Сьогодні
07:30, 05:20 Зірковий шлях
09:30, 15:20 Т/с “Спадкоємиця 

мимоволі”
17:10, 21:00 Т/с “Чужий гріх”
20:00 Головна тема
22:50 Х/ф “Кохання і трохи пер-

цю”
00:50, 02:15 Х/ф “Жила-була лю-

бов”
03:00 Реальна містика

МЕГА

06:00 Бандитський Київ
08:00, 00:30 Містична Україна
08:45 Україна: забута історія
10:25 Речовий доказ
11:35 Секрети Другої світової
13:35, 21:00 НЛО з минулого
15:05, 22:40 Сучасні дива
15:55 Загадки Всесвіту
16:45 Дикі тварини
18:45 Брама часу
23:30 Фестивалі планети
01:25 Підроблена історія

К1

06:30 “TOP SHOP”
07:50 М/с “Земля до початку ча-

сів”
08:30 “Ух ти show”
09:30 М/ф “Мухнемо на Місяць”
11:00 М/ф “Морська бригада”
12:45 М/ф “Воруши ластами, 

Семмі”
14:15 “Орел і Решка. 

Перезавантаження”
00:00 Х/ф “Ларго Вінч: Початок”
02:00 Нічне життя

К2

07:30, 03:40 Зіркові неймовірні долі
10:20, 00:10 Корисні поради
12:20, 19:50 Майстри ремонту
13:40 Квадратний метр
15:00 Квартирне питання
16:00 Один за 100 годин
18:00 Правила життя
22:20 Дачна відповідь
01:40 Формула любові
03:20 Арт‑простір
04:10 М/ф

2+2

06:00 Т/с “Рекс-2”
07:50 “ДжеДАІ. Дайджест 2018”
08:50 “Загублений світ”
14:45 Х/ф “Машина”
16:25 Х/ф “Андроїд-

поліцейський”
18:05 Х/ф “Вторгнення: Битва за 

рай”
20:00 Х/ф “Книга Ілая”
22:10 Х/ф “Колонія”
00:00 Х/ф “Ця стара машина”
01:30 “Облом.UA.”
04:20 Цілком таємно

ENTER-ФІЛЬМ

05:50 Х/ф “Без року тиждень”
07:00, 07:40, 08:50, 09:30 

“Мультфільм”
07:10, 09:00, 02:35 Телемагазин
08:00 Зіркове життя
10:10 “Зіркові долі”
11:00 “Невідома версія”
11:50 Х/ф “Небувальщини про 

Івана”
13:20 Х/ф “Сватання на Гонча-

рівці”
14:50 Т/с “Два капітани”
19:00 Т/с “На останньому поди-

ху”
21:55 Т/с “Крах інженера Гарі-

на”

НЕДІЛЯ
26 СІЧНЯ

ІНТЕР

09:00 “Готуємо разом”
10:00 “Орел і решка. Дива світу”
11:00 “Орел і Решка. Івлєєва 

vs. Бєдняков”
12:00 “Орел і решка. 

Перезавантаження”
13:00 Х/ф “З Неаполя з 

любов’ю”
15:00 Т/с “Мене звуть Мелек”
18:10 Х/ф “Золото Флінна”
20:00 Подробиці
20:30 Х/ф “Загублене місто Z”
23:10 Х/ф “Невловимий”
00:50 Док.проект “Пережити 

Холокост. Війна 
Фредді Ноллера”

01:55 “Речдок”
03:25 “Орел і Решка. Шопінг”

1+1

06:00 М/ф
06:25, 07:10 “Життя відомих людей”
08:00 “Сніданок. Вихідний”
09:00 Лото‑Забава
09:45 “Світ навиворіт ‑ 6”
11:15 Х/ф “Форсаж”
13:15 Х/ф “Подвійний форсаж”
15:30 Х/ф “Потрійний форсаж: 

Токійський дрифт”
17:30 Х/ф “Форсаж 4”
19:30, 05:00 “ТСН‑Тиждень”
21:00 “Голос країни 10”
23:35 “Жіночий квартал”
01:20 Вечірній квартал
02:35 Розсміши коміка
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ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ

ICTV

04:55 Скарб нації
05:00 Еврика!
05:10 Факти
05:35 Не дай себе обдурити
06:25 Громадянська оборона
07:20 Антизомбі. Дайджест
08:20, 02:00 Секретний 

фронт. Дайджест
09:10 Т/с “Відділ 44”
12:45 Факти
13:05 Х/ф “Цар скорпіонів-5: 

Книга душ”
15:00 Х/ф “Темна вежа”
16:50 Х/ф “Останній мисливець 

на відьом”
18:45 Факти
20:35 Х/ф “Дракула: Невідома 

історія”
22:20 Х/ф “Мисливці на відьом”
00:00 Х/ф “Пекло”

НОВИЙ КАНАЛ

03:20 Зона ночі
06:00 Таємний агент
07:20 Таємний агент. Пост‑шоу
09:05, 10:45 Kids Time
09:10 М/ф “Луїс і прибульці”
10:50 М/ф “Монстри проти при-

бульців”

12:50 Х/ф “Клони”
14:40 Х/ф “Битва за Землю”
16:50 Х/ф “Елізіум: Рай не на 

Землі”
19:00 Х/ф “Репродукція”
21:00 Х/ф “Сім сестер”
23:20 Х/ф “Демон всередині”
01:10 Ревізор

СТБ

06:25 “Хата на тата”
18:00, 19:00 “Слідство ве‑

дуть екстрасенси” 16+
19:55 “Один за всіх” 16+
22:15 “Детектор брехні” 16+

ТЕТ

06:00 ТЕТ Мультиранок
11:20 Х/ф “Свинопас”
12:30 Танька і Володька
15:30 Х/ф “Три горішки для По-

пелюшки”
17:00 М/ф “Епік”
19:00, 20:30 Одного разу 

під Полтавою
20:00, 21:30 Країна У
22:00 Ігри Приколів
23:00 Х/ф “День, коли Земля зу-

пинилась”
01:00 Панянка‑селянка
05:50 Корисні підказки

УКРАЇНА

06:30 Сьогодні
07:30 Зірковий шлях
09:00 Т/с “Чужий гріх”
12:50 Т/с “Подаруй мені життя”
17:00, 21:00 Т/с “Утікачка”
19:00 Сьогодні. Підсумки з 

Олегом Панютою
23:00, 02:15 Т/с “Горобини грона 

червоні”
02:35 Х/ф “Кохання і трохи пер-

цю”
04:10 Х/ф “Жила-була любов”
05:30 Реальна містика

МЕГА

06:00 Бандитська Одеса
07:40, 00:25 Містична Україна
08:30 У пошуках істини
09:15, 18:30 Брама часу
10:05 Речовий доказ
11:15 Секрети Другої світової
13:15, 21:00 НЛО з минулого
14:50, 22:35 Сучасні дива
15:40 Загадки Всесвіту
16:30 Дикі тварини
23:25 Фестивалі планети
01:15 Теорія Змови

К1

06:30 “TOP SHOP”
07:50 М/с “Земля до початку ча-

сів”
08:30 “Ух ти show”
09:35 М/ф “Морська бригада”
11:20 М/ф “Воруши ластами, 

Семмі”
13:00, 02:10 “Орел і Решка. 

Перезавантаження”
00:00 Х/ф “Ларго Вінч 2: Змова в 

Бірмі”
03:00 Нічне життя

К2

07:30 Квадратний метр
09:20 Ідеї ремонту
10:20 Один за 100 годин
12:20, 00:10 Корисні поради
14:10 Правила життя
16:00 Майстри ремонту
18:00 Квартирне питання
19:50 Удачний проект
01:40 Формула любові
03:20 Арт‑простір
04:10 М/ф

2+2

06:00 Угон по‑нашому
08:00 “ДжеДАІ. Дайджест 2018”
09:00 “Шалені перегони 2018”

11:00 “Він, вона та телевізор”
13:55 Х/ф “Нестримні”
15:30 Х/ф “Морський піхоти-

нець”
17:10 Х/ф “Морський піхоти-

нець-2”
19:00 Х/ф “Морський піхоти-

нець-3: Тил”
20:30 Х/ф “Морський піхоти-

нець-4”
22:10 Х/ф “Суддя Дредд”
00:00 Т/с “Заблудлі вівці”
03:35 “Помста природи”
05:30 Телемагазини

ENTER-ФІЛЬМ

06:00 Х/ф “В добрий чаа!”
07:10, 09:00, 02:30 Телемагазин
07:40, 08:50, 09:30 “Мультфільм”
08:00 Зіркове життя
10:05, 10:15, 03:00 “Зіркові долі”
10:45 “Невідома версія”
11:35 Х/ф “ІЗІ”
13:25 Х/ф “Загублене місто”
15:05 Т/с “Два капітани”
19:00 Т/с “На останньому поди-

ху”
22:00 Х/ф “Весна на Зарічній ву-

лиці”
23:50 Х/ф “В моїй смерті прошу 

винити Клаву К.”
01:10 Х/ф “Дайте нам чолові-

ків!”
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Цегла червона, біла, 
щебінь, пісок, чор-
нозем, відсів, тор-
фобрикет, керам-
зит, гній, дрова, ви-
віз сміття, жом, зем-
ля для засипання; 
послуги “Бобкатом”. 
Тел. (096)601-27-82, 
(099)621-64-00.
Цегла різна, щебінь, 
пісок, торфобрикет, 
дрова, керамзит, 
глина, гній, жом, ка-
мінь, керамзит, вивіз 
будівельного сміття; 
послуги “Бобкатом”. 
Тел. (096)601-27-82, 
(099)621-64-00.

Балки, крокви, рейки, 3х10м 
(все 4м), дошки для підло‑
ги, блок‑хаус, фальшбрус, 
вагонка, лежак, хвойна, ли‑
пова, доставка, монтаж. Тел. 
(099)346‑91‑41.

Щебінь, відсів, це-
гла, камінь буто-
вий, дрова, торфо-
брикет, торфокрих-
та, можлива достав-
ка, вивезення бу-
дівельного сміття. 
Тел. (050)660-54-53, 
(066)367-02-90.

Бесідки різних форм та роз‑
мірів, садові гойдалки, даш‑
ки на колодязь, собачі буд‑
ки, туалети, столи, лавки та 
ін. Тел. (050)274‑38‑28.

Блок‑хаус, вагонка, 
дошки для підлоги, 
фальшбрус, фурнітура: 
кутники, штахетник, 
стругані дошки, плінту‑
си, з’єднувальна план‑
ка, монтажні роботи. 
Тел. (050)258‑34‑18, 
(097)463‑49‑49.
Двері міжкімнатні, дерев’яні, 
без коробки, відмінний стан. 
Тел. (099)701‑00‑49.

Двері та решітки у підвал, 
під’їзд, кладовку на між‑
поверх, квартирні тамбу‑
ри, виходи на горище чи 
інші технічно‑складські та 
торгово‑господарські примі‑
щення, доставка та демон‑
таж/монтаж по м. Луцьку, 
області. Тел. (099)775‑35‑65, 
Володимир.

Дошки обрізні та 
необрізні, балки, 
крокви, мауерла-
ти, обрешітки різ-
них розмірів, мож-
лива доставка. Тел. 
(095)770-74-21.

Дошки обрізні та не-
обрізні, рейки, бал-
ки, крокви, до-
ставка по облас-
ті та за її межами. 
Тел. (097)649-23-71, 
(099)181-33-32, Ми-
хайло.
Кутник алюмінєвий; 
лист оцинкований. Тел. 
(099)329‑98‑95.
Лінолеум, 140х190см, недо‑
рого. Тел. (050)990‑07‑33.

П и л о м а т е р і а л и : 
балки, крокви, до-
шки обрізні та нео-
брізні, рейки мон-
тажні, доставка. 
Тел. (097)649-23-71, 
(099)181-33-32, Ми-
хайло.
Скло різане, залишки. Тел. 
(099)329‑98‑95.
Текстоліт листовий, 
товщ. 1см, 1 лист. Тел. 
(099)329‑98‑95.

Продаж
Буржуйка чавунна. Тел. 
(095)517‑27‑24.

Ванна алюмінієва. Тел. 
(067)289‑24‑20.

Продаж
Вішак з тумбою для взуття у 
прихожу. Тел. 24‑91‑74.
Диван (“єврокнижка”), б/в. 
Тел. (099)178‑98‑38.
Диван кутовий, бежевий, хо‑
роший стан, 3500грн. Тел. 
(095)879‑59‑82, Юлія.
Диван кутовий, колір темно‑
оливковий, б/в, хороший 
стан. Тел. (066)941‑81‑75.
Диван розкладний, хороший 
стан. Тел. (050)804‑89‑30.
Диван, б/в, хороший 
стан. Тел. (050)990‑07‑33, 
(097)467‑15‑40.
Диван-книжка, б/в, хо‑
роший стан, недорого. Тел. 
(095)468‑16‑19.
Кухня, довж. 2,55м, мож‑
ливий продаж частина‑
ми; стінка “Волинь”. Тел. 
(098)895‑00‑18.
Ліжко 1‑спальне, б/в, тер‑
міново, недорого. Тел. 
(050)765‑13‑36.
Ліжко дерев’яне, 2‑спальне. 
Тел. (098)577‑35‑34.
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М’яка частина (ди‑
ван та 2 крісла), б/в. 
Тел. (099)791‑53‑45, 
(067)831‑25‑25.
М’які крісла, б/в. Тел. 
(095)614‑36‑74.
Меблі: диван та 2 крісла, б/в. 
Тел. (050)600‑40‑25.
Полиці скляні та дзеркала для 
меблів. Тел. (098)577‑35‑34, 
(099)489‑98‑78.
Прихожа, б/в, терміново, не‑
дорого. Тел. (050)765‑13‑36.

Стіл письмовий з 
шафками та полиця-
ми, б/в, 500грн. Тел. 
(066)382-98-24.
Стіл розкладний, б/в. Тел. 
(095)614‑36‑74.
Стіл-тумба (розкладний). 
Тел. 24‑91‑74.
Стінка “Калина”, м’які крісла, 
розкладні м’які крісла, столик 
журнальний, стіл розклад‑
ний, тумба під телевізор. Тел. 
26‑02‑38, (095)522‑48‑80.
Столи: письмовий, розсув‑
ний. Тел. (050)765‑13‑36.
Тумбочка. Тел. 
(099)205‑14‑16.
Шафа 2‑дверна. Тел. 
(099)205‑14‑16.
Шафа книжкова, б/в. Тел. 
(095)614‑36‑74.

Продаж
Колготи жіночі, чорні, 40 ден, 
нові. Тел. (098)128‑04‑92.
Костюм та білизна чоловіча; 
постільна білизна, біла. Тел. 
(098)577‑35‑34.
Костюм чоловічий, р. 48, ріст 
2‑3, світлий, новий, 350грн. 
Тел. (099)029‑97‑56.
Куртка чоловіча, р. 
64, хороший стан. Тел. 
(050)804‑89‑30.
Напівшуби штучні, нові, не‑
дорого. Тел. (098)577‑35‑34.
Півчобітки жіно‑
чі, р. 36, темно‑сірі. Тел. 
(098)128‑04‑92.
Рукавички весільні (довж. 
до ліктя). Тел. 25‑31‑81, 
(098)128‑04‑92.
Сукня весільна, оригінальна, 
малий розмір, дуже дешево. 
Тел. (099)701‑00‑49.
Туфлі чоловічі, чор‑
ні, р. 40, нові, 250грн. Тел. 
(099)029‑97‑56.
Шуба зі штучного хутра, Бі‑
лорусь, ріст 180см, нова, не‑
дорого. Тел. (095)559‑01‑42.

Купівля
Сапожки зимові на молнії 
або липучці, нові, недорого. 
Тел. 74‑01‑51.

Продаж
А/крісло. Тел. 
(095)614‑36‑74.
Велосипед “Горник”. Тел. 
(050)977‑72‑73.
Велосипед 2‑колісний, для 
дитини 5‑10р., фіолетовий, 
б/в, терміново, недорого. 
Тел. (095)543‑45‑60.
Гойдалка. Тел. 
(095)614‑36‑74.
Горщик. Тел. (098)128‑04‑92.
Коляска літня. Тел. 
(098)128‑04‑92.
Коник-гойдалка. Тел. 
(095)614‑36‑74.
Ліжко дерев’яне. Тел. 
(067)289‑24‑20.
Одяг, б/в. Тел. 
(098)128‑04‑92, 25‑31‑81.
Форма шкільна, сороч‑
ки, куртки, джинси, светри, 
8‑12р. Тел. (099)205‑14‑16.

Продаж
Яблука різних сортів із влас‑
ного саду та сухофрук‑
ти. Тел. (050)513‑64‑03, 
(098)976‑11‑35.

Продаж
Масажер для очей, в‑во 
Нідерланди, 1100грн. Тел. 
(099)029‑97‑56.

Продаж
Килим, 3х2м, вишневий у 
квіти, ворсистий, б/в, не‑
дорого, терміново. Тел. 
(095)543‑45‑60.
Килим, 4,50х2,60м, бежевий 
з коричневим у квіти, б/в, 
недорого, терміново. Тел. 
(095)543‑45‑60.
Килим, в‑во Бельгія, вов‑
на, 2х3м, новий. Тел. 
(098)577‑35‑34.

Килими, 3шт.: бе-
жевий, червоний, 
темно-коричневий, 
2х3м, б/в. Тел. 
(050)378-35-39.

Килими, 4шт., б/в, тер‑
міново, недорого. Тел. 
(050)765‑13‑36.
Портфель, б/в; дипло‑
мат, б/в, 40грн. Тел. 
(099)029‑97‑56.
Розкладачка, б/в, хороший 
стан. Тел. (099)329‑98‑95.
Тюль, тканина костюм‑
на, фланель, фатин. Тел. 
26‑02‑38, (095)522‑48‑80.

Продаж
Вазони великі. Тел. 26‑02‑38, 
(095)522‑48‑80.

Продаж
Цуценята (дві дівчинки), 
привиті, віддам в хороші 
руки. Тел. (099)445‑29‑16, 
Олена.

Продаж
Бджолосім’ї, вулики, рамки, 
віск, прополіс. Адр.: смт Тор‑
чин Тел. 70‑21‑21.

Віялки зернові, нові, 
220-380В, провіює 
всі види зерна (су-
шену ягоду), лег-
ка та проста у ви-
користанні, повніс-
тю замінює решет-
ну віялку, в наяв-
ності, відправка Но-
вою Поштою, або Ін-
тайм, фото на viber. 
Тел. (095)440-93-23, 
(067)703-81-67, Ві-
талій.
Дрова дубові в упаковках, 
доставка маніпулятором, по‑
слуги маніпулятором, в/п 
до 5т. Тел. (099)773‑49‑59, 
(067)960‑17‑66.
Дрова сухі, соснові, 15куб. м. 
Тел. (050)274‑38‑28.
Дрова фруктових дерев, 
віддам безкоштовно. Тел. 
(066)795‑36‑79.
Дрова, твердих порід, 
4куб. м, самовивіз. Тел. 
(096)070‑47‑09.

Картопля насіннєва. Тел. 
(095)520‑39‑79, 72‑30‑05.
Клітка металева для кролів. 
Тел. (098)577‑35‑34.

Кобила чорної масті, 
вік 8 років, спокійна. 
Тел. (099)434‑45‑93, 
( 0 6 3 ) 1 7 2 ‑ 7 2 ‑ 6 6 , 
(066)341‑62‑17.
Комплект: сідло, вуздеч‑
ка, поводи, ножиці, підко‑
ви, гвіздки (Іспанія). Тел. 
(095)632‑88‑46, 76‑60‑15.
Плуг кінний. Тел. 
(099)701‑00‑49.
Сіно, солома пшенична, 
ячна, вівсяна, житня, а також 
зерно. Тел. (068)725‑42‑13, 
(066)180‑26‑19.
Січкарня, ціна договірна. 
Тел. (096)236‑10‑77.

Купівля

ДОРОГО, ВРХ: коні, 
бики, корови, дорізи. 
Тел. (093)446-65-39, 
( 0 9 8 ) 5 8 7 - 6 6 - 5 3 , 
( 0 9 5 ) 5 5 5 - 9 8 - 8 7 , 
(096)82-66-16-06.

Продаж
Банки, 0,5л, 1л, 3л. Тел. 
(099)205‑14‑16.
Вага, 2кг. Тел. 
(067)289‑24‑20.
Шатківниця для капусти, 
б/в. Тел. (098)577‑35‑34.

Продаж
В’язальна машина, не‑
дорого; швейна маши‑
на “Сінгер”, недорого. Тел. 
(095)102‑42‑48.
Тканина для військо‑
вих костюмів, офіцер‑
ська, колір електрик. Тел. 
(099)329‑98‑95.
Швейна машина, ножна. 
Тел. (067)289‑24‑20.

Купівля

Оверлок килимо-
вий, б/в, у хоро-
шому стані. Тел. 
(050)665-00-80.

Продаж
Мікрохвильова піч “Сам‑
сунг” (сенсорна), б/в, недо‑
рого. Тел. (095)543‑45‑60.
Морозильна камера “Норд”, 
б/в, хороший стан, терміно‑
во (у зв’язку із виїздом). Тел. 
(096)236‑10‑77.
Плита газова з духовкою, 
б/в, хороший стан, терміно‑
во (у зв’язку із виїздом). Тел. 
(096)236‑10‑77.

Купівля
Купуємо дорого газові ко‑
лонки, котли, холодильники, 
морозильні камери (всіх ви‑
дів), пральні машини, непра‑
цюючі кондиціонери, радіо‑
деталі. Тел. (096)775‑90‑11, 
63‑14‑85, 40‑41‑40.
Пральна машина “Інде‑
зіт”, 800 обертів, 5‑6кг. Тел. 
(050)804‑89‑30.

Холодильники, ка-
талізатори, газові 
колонки, плити та 
котли, телевізори, 
старі комп’ютери 
та комплектую-
чі, чавунні радіа-
тори у будь-якому 
стані; забирає-
мо власним тран-
спортом. Тел. 
(050)070-10-45.

Продаж
Телевізор “Тошиба”, 
у хорошому стані. Тел. 
(050)668‑30‑80.
Телевізор, Шивакі, 30х40см, 
б/в, хороший стан. Тел. 
(099)296‑41‑38, 75‑06‑62.

Продаж
Бочка металева на коле‑
сах, 3куб. м, недорого. Тел. 
(050)977‑72‑73.
Вагончик будівель‑
ний (термобудка від 
ГАЗ‑52), 2,20х3,50м. 
Тел. (050)698‑43‑44, 
(068)982‑89‑73.
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Е/прилад-тестер. Тел. 
(099)329‑98‑95.
Каністра металева, 20л. Тел. 
(099)329‑98‑95.
Ключ розвідний, гайковий 
46‑H. Тел. (099)329‑98‑95.
Насос БСМ‑2. Тел. 
(067)289‑24‑20.
Тельфер, в/п 500кг. Тел. 
(067)289‑24‑20.
Циркулярка. Тел. 
(067)289‑24‑20.

Купівля
Підшибники. Тел. 
(050)039‑86‑64.

Приймання чорних 
та кольорових ме-
талів, плат, акуму-
ляторні батареї, те-
левізорів, побуто-
вої техніки, радіо-
деталей, технічно-
го срібла, обладнан-
ня, можливий само-
вивіз, вул. Шевчен-
ка, 26а. Ліц. МЕР-
ТУ АЕ №271264 від 
28.10.2013р. Тел. 
(099)654-95-64.

Продаж
Бочка для варіння смоли. 
Тел. (067)289‑24‑20.

Продаж
Ступа (соснова) та жорна 
(дубові), з Полісся, 1930р., 
стан автентичний. Тел. 
(095)559‑01‑42.

Продаж

Баян “Креминне”, хороший 
стан. Тел. (098)128‑04‑92.

Продаж

Гантеля суцільнолита, 10кг. 
Тел. (099)329‑98‑95.

Циклювання, шпа-
клювання, лакуван-
ня паркету, фарбо-
ваних дощок бара-
банними та плоско-
шліфувальними ма-
шинами, без пилу, 
ДР більше 10р. Тел. 
(099)642-72-74.

Будівельні роботи: му‑
рування огорож це‑
глою, блоками, об‑
лицювання будин‑
ків цеглою, заливан‑
ня фундаментів, влас‑
ні щити, риштуван‑
ня, бетонозмішувач. 
Тел. (096)059‑37‑26, 
(050)102‑04‑41.
Будівельно-оздоблювальні 
роботи: штукатурен‑
ня, стяжка, шпаклюван‑
ня, облицювання плит‑
кою, монтаж гіпсокарто‑
ну та ін. Тел. (095)440‑11‑78, 
(096)621‑97‑32.

Будівельно-оздоблювальні 
роботи: штукатурення, шпа‑
клювання, ремонт відко‑
сів, встановлення вікон та 
дверей, заливання стяж‑
ки, облицювання плит‑
кою, настилання ламінату 
та ін. Тел. (099)445‑24‑94, 
(098)785‑21‑83.

Будівництво, виконан‑
ня окремих будівельних 
та монтажних робіт, му‑
рування цеглою, блока‑
ми, покрівельні роботи та 
ін. Тел. (063)620‑76‑94, 
(099)139‑69‑20.

БУРІННЯ ВОДЯНИХ 
СВЕРДЛОВИН (труби 
50мл під міні-башні 
та 125мл під глибин-
ний насос), можли-
во у приміщенні та в 
місцях без електро-
енергії, встановлен-
ня ручних колонок. 
Тел. (050)692-55-02, 
(096)650-31-69.

Внутрішні ремонт-
ні роботи: монтаж 
гіпсокартону, шпа-
клювання, фарбу-
вання стін; утеплен-
ня фасадів. Тел. 
(095)149-10-20.

Внутрішні ремонтні робо‑
ти: штукатурення, шпаклю‑
вання, наклеювання шпалер, 
фарбування, монтаж баге‑
тів, настилання ламінату. Тел. 
(095)608‑75‑35, Олександр.

Вкладання та виго-
товлення сертифі-
кованої вібропресо-
ваної бруківки, по-
ребриків, бордю-
рів, водозливів, до-
ставка маніпуля-
тором, низькі ціни.
Тел.(099)493-77-52, 
(093)716-55-75.

Ворота в’їзні “під 
ключ”, заливання 
фундаменту під во-
рота, виготовлен-
ня воріт, монтаж ав-
томатики; гараж-
ні ворота (секцій-
ні): заміри, достав-
ка, монтаж, встанов-
лення автоматики. 
Тел. (098)009-59-91, 
(099)300-07-39.

Всі види будівель-
них робіт, є ДР за 
кордоном. Тел. 
(050)998-94-84.
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Всі види внутріш-
ніх ремонтних ро-
біт у квартирах, бу-
динках, комерцій-
них приміщеннях 
“від а до я”, без пе-
редоплат, недоро-
го, швидко, якісно. 
Тел. (066)984-74-72, 
Олександр.

Всі види зовнішніх та 

внутрішніх робіт: муру‑

вання, дахи, утеплен‑

ня фасадів, штукату‑

рення, облицюван‑

ня плиткою, стяжка, 

сантехніка, опалення. 

Тел. (099)726‑77‑67, 

( 0 6 3 ) 3 7 0 ‑ 5 1 ‑ 9 1 , 

( 0 9 7 ) 8 0 2 ‑ 2 4 ‑ 2 8 , 

Андрій.

Всі види ремонтно-

будівельних ро-

біт: мурування з це-

гли, блоків, бетонні 

роботи, ремонт да-

хів, якісно, недорого. 

Тел. (099)409-56-53, 

(096)880-63-30.

Заливання фунда-
ментів під будин-
ки, склади, огоро-
жі та господарські 
приміщення, влас-
на професійна опа-
лубка, великий ДР. 
Тел. (096)853-93-93, 
(099)702-32-36.

Монтаж систем опа-

лення, водопоста-

чання, каналізації, 

швидко, якісно за 

помірну ціну. Тел. 

(068)191-28-67.

Мурування груб, печей та 

камінів. Тел. (050)157‑63‑21.

Облицювання плиткою 

стін та підлоги, ванна “під 

ключ”. Тел. (095)608‑75‑35, 

Олександр.

Послуги домашнього май‑
стра: плитка, шпалери, ламі‑
нат, відкоси, двері, електри‑
ка, сантехніка; косм. ремонт 
меблів. Тел. (095)200‑59‑10.

Ремонт квартир “під ключ”, 

усі види робіт, досвід роботи 

20 років. Тел. (050)831‑52‑87.

Ремонт квартир та 
будинків “під ключ”: 
облицювання плит-
кою, монтаж гіпсо-
картону, обшивання 
вагонкою, шпаклю-
вання та інше. Тел. 
(066)781-42-60.

Ремонтні роботи: облицю‑

вання плиткою, шпаклю‑

вання, штукатурення, мон‑

таж гіпсокартону та ін. Тел. 

(050)802‑66‑26.

ПОСЛУГИ / ЛУЦЬК 19№ 1 (781)       16 січня 2020 року



Ремонтні роботи: усі 
види штукатурення, 
облицювання плит-
кою, шпаклювання, 
монтаж гіпсокартон-
них конструкцій та ін. 
Тел. (063)620-76-94, 
(099)139-69-20.

Ремонтно-будівельні 
роботи: шпаклюван-
ня, монтаж гіпсокар-
тону, відкосів, обли-
цювання плиткою, 
штукатурення, зали-
вання стяжки, насти-
лання ламінату, об-
шивання вагонкою, 
фарбування. Тел. 
(066)124-00-79.

Р е м о н т н о -
покрівельні робо-
ти (металочерепи-
ця, профіль, онду-
лін, шифер), уте-
плення дахів та 
обшивання ко-
минів, підшиван-
ня підсофітом. Тел. 
(095)608-61-56.

Шпаклювання стін 
та стель, огляд при-
міщень, оцінюван-
ня вартості робіт, ре-
комендації власни-
кам при виборі ма-
теріалів; при ве-
ликих об’ємах ро-
біт виїжджаємо за 
межі області. Тел. 
( 0 6 6 ) 5 2 7 - 2 1 - 8 6 , 
(068)028-74-08.

Вантажні перевезення по 
місту, області, Україні, а/м 
Фольксваген ЛТ‑35, мак‑
сі. Тел. (066)649‑90‑10, 
(067)528‑53‑80.

Міжнародні паса-

жирські перевезен-

ня РІВНЕ - (Устилуг-

Угринів) - ВАРШАВА. 

з АС: м. Рівне- 05.30, 

м. Луцьк- 07.00, м. 

Вол. -Волинський 

- 08.15, м. Новово-

линськ- 08.45; з АС 

м. Варшава - 08.20, 

м. Люблін - 11.30, м. 

Замосць - 13.05, м. 

Грубешув - 14.00. Ліц. 

№185 від 25.04.2019р. 

Адр.: сайти: zubustik. 

com. ua, busfor. 

ua, infobus. eu, 

eurotiket. pl. Тел. 

( 0 9 9 ) 2 8 6 - 1 6 - 0 0 , 

( 0 6 7 ) 9 1 1 - 2 0 - 0 4 , 

+4-87-87-29-65-00, 

+4-87-27-82-61-00.

Ремонт побутової 
техніки: телевізорів, 
пральних машин, мі-
крохвильових печей, 
холодильників та 
ін., доставка, гаран-
тія, виїзд за місто. 
Тел. (099)118-62-80, 
( 0 6 3 ) 2 6 7 - 6 8 - 0 3 , 
(096)059-38-10.

Приватний при-
йом лікаря-
нейрохірурга. На-
каз МОЗУ №430 від 
21.02.2019р. Адр.: 
м. Луцьк, просп. 
Волі, 66-а, Луць-
кий ЦПМД, поліклі-
ніка №1, каб. №423. 
Тел. (050)245-96-11, 
(096)283-42-93.

Приватний прийом 
лікаря-ревматолога. 
Наказ МОЗУ №430 
від 21.02.2019р. Адр.: 
м. Луцьк, просп. 
Волі, 66-а, Луцький 
ЦПМД, поліклініка 
№1, каб. №423. Тел. 
(095)887-09-32.

Англійська, німець-
ка, італійська, поль-
ська, французька, 
іспанська, китай-
ська мови: навчан-
ня у міні-групах (від 
60грн/год) та індиві-
дуально та по скайпу, 
високопрофесійно, 
цікаво, підготовка 
до ЗНО та міжнарод-
них екзаменів, пере-
клади. Адр.: www. 
ostwest. com. ua. 
Тел. (093)638-80-11, 
( 0 9 5 ) 6 5 4 - 4 0 - 1 2 , 
29-48-80.

Виготовлення ме-
блів з натуральної 
деревини на замов-
лення: двері, столи, 
ліжка, стільці, поли-
ці та ін. ; реставрація 
старих меблів. Тел. 
(066)527-21-86.

Встановлення твер-
допаливних кот-
лів усіх типів, ре-
монт систем опа-
лення, водопоста-
чання, каналіза-
ції, якісно, швид-
ко, ціни помірні. Тел. 
(095)577-78-31.
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Керівні посади

Керуючий магазином ДР З/П – 20 000 ГРН

Керівник відділу 
маркетингу ДР З/П- 20 000 ГРН

Начальник 
виробництва ДР З/П – 15-20 000 ГРН

Бухгалтерія

Бухгалтер головний ДР З/П –25 000 ГРН

Бухгалтер рядовий ДР З/П – 9 000 ГРН

Бухгалтер єдиний Дистанційна робота З/П- 5 000ГРН

Операціоніст Знання основ 1С З/П – 7 000 ГРН

Офіс

Економіст ВО економічна З/П – 8-10 000 ГРН

Помічник директора 
по роботі з тендерами ПК, можна без ДР З/П – 10000 ГРН

Завсклад ДР, 2 через 2 дні З/П – 8-9 000 ГРН

Юрист ДР З/П – 15 000 ГРН

Мікробіолог ВО біологічна, можна без 
ДР З/П – 10 000 ГРН

Секретар керівника ПК, бажано англ. мова З/П- 6-7 000 ГРН

Торгівля

Касир З 9 до 20 год, 2 дні через 2 З/П – 400 ГРН/ДЕНЬ

Касир магазину 3дні через 3 З/П- 7000 ГРН

Менеджер відділу 
збуту ДР в агросекторі З/П – 18-25 000 ГРН

Продавець магазину З дні через три З/П – 8 000 ГРН

Регіональний 
менеджер

Власне авто, база 
надається З/П – 20 000 ГРН

Продавець-
консультант

Магазин промтоварів, з 9 
до 15 год З/П – 8 000 ГРН

ІНШІ

Механік ДР на виробництві З/П – 10-15 000 ГРН

Контролери 1 день через день з 7 до 
19 год. З//П – 8000 ГРН

Приватний при-
йом лікаря-
нейрохірурга. На-
каз МОЗУ №430 від 
21.02.2019р. Адр.: 
м. Луцьк, просп. 
Волі, 66-а, Луць-
кий ЦПМД, поліклі-
ніка №1, каб. №423. 
Тел. (050)245-96-11, 
(096)283-42-93.

Приватний прийом 
лікаря-ревматолога. 
Наказ МОЗУ №430 
від 21.02.2019р. Адр.: 
м. Луцьк, просп. 
Волі, 66-а, Луцький 
ЦПМД, поліклініка 
№1, каб. №423. Тел. 
(095)887-09-32.

Ремонт, перетя‑

гування усіх ви‑

дів м’яких меблів. 

Тел. (050)944‑32‑99, 

(068)811‑94‑50.
Чищення каналізацій, ка‑

налізаційних труб, видален‑

ня жиру та нальоту, профе‑

сійне обладнання, гаран‑

тія. Тел. (050)736‑08‑05, 

(096)499‑61‑32.

Потрібні послуги столяра. 

Тел. (066)155‑89‑08.

Пропоную

А в т о с л ю с а р -
ходовик, пневма-
тик для роботи з ав-
тобусами “Богдан”, 
м. Київ, з/п 800грн/
доба, житло та обі-
ди надаються. Тел. 
(067)600-01-61.
Бармени, ді-джеї, 
офіціанти, кухарі у 
нову ресторацію в м. 
Ковель, іногороднім 
надаємо житло. Тел. 
(068)585-86-97.
Водії, категорії D, 
для роботи на марш-
рутах у м. Київ, з/п 
1500грн/доба, жит-
ло надається. Тел. 
(067)600-01-61.
Водій, категорія Е, досвід ро‑
боти, відрядження за кордон. 
Тел. (050)339‑83‑50, з 9.00 
до 18.00.

В о д і й -
дальнобійник, ка-
тегорія Е, робота 
по Україні, ДР. Тел. 
(050)907-11-87.

Експедитор у ТОВ 
“Еко-Сфера”. Тел. 
( 095 ) 1 16-23-93 , 
(067)371-45-47.
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Електромонтер з об-

слуговування пові-

тряних ліній елек-

тропередач. Тел. 

(050)248-87-97.

Комунальне під-
приємство “Ласка” 
запрошує на ро-
боту: доглядаль-
ника за тварина-
ми, фельдшера 
ветеринарної ме-
дицини, голов-
ного бухгалтера, 
офіційне працев-
лаштування. Тел. 
(050)674-36-98.

Консультації з пра-
цевлаштування в 
Польщі, безкоштов-
ні будівельні вакан-
сії без Агенцій та 
Посередників, а та-
кож багато інших 
вакансій для чоло-
віків та жінок. Тел. 
+4-86-94-96-98-28 
( v i b e r ) , 
(067)530-54-24.

Охоронник, графік ро‑

боти: доба через три. Тел. 

(050)861‑60‑52.

Охоронники у м. Київ, вах‑

та: 30/15, 20/10, 15/15, з/п 

9000грн, харчування, про‑

живання за рахунок підпри‑

ємства. Тел. (073)406‑99‑18, 

(095)285‑81‑19.

Працівники (чоло-

віки та жінки) у цех 

з виготовлення мо-

розива, терміново, 

з/п 18000грн, іно-

городнім надаємо 

житло, робота у пе-

редмісті м. Києва. 

Тел. (067)855-01-61, 

(095)678-91-09.

Працівники на ро-

боту в ювелірний 

бізнес-проект “В2В”, 

з/п від 15000грн, що-

тижнева оплата. Тел. 

(096)235-38-67З, по-

неділок - п’ятниця з 

9.00 до 20.00.

Прибиральниця в офісну 

будівлю, робочий день з 8.00 

до 15.00, субота та неділя ‑ 

вихідні. Тел. (095)411‑65‑50.

Прибиральниця ви-

робничих приміщень 

у с. Підгайці, харчу-

вання безкоштовне. 

Тел. (067)332-14-35.

Прибиральниця на 
виробництво, гра-
фік роботи: 8.00 - 
17.00, офіційне пра-
цевлаштування. Тел. 
(050)385-85-60.

Продавець у ма-
газин одягу. Тел. 
(095)110-46-15.

Продавці у продо-
вольчий магазин, 
офіційне працев-
лаштування, гра-
фік роботи: 7/7 
або 14/14, опла-
та від 400грн/день. 
Тел. (099)188-89-75, 
(099)660-99-94.

Продавці у про-
дуктовий магазин, 
з/п 9000грн/21 ро-
бочий день “чис-
тими”, офіційне 
працевлаштуван-
ня, зручний гра-
фік роботи. Тел. 
(066)517-17-46.

Різноробочі на бу-
дівництво (вну-
трішні роботи). Тел. 
(099)708-60-21.

Робітник із посвідчен‑

ням водія категорії В. Тел. 

(067)361‑31‑98.
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Робота за кордоном, робо‑
чі запрошення, візи, робо‑
та у Польщі, Бельгії: спеці‑
алісти та різноробочі, кон‑
сультація та набір у Німеч‑
чину та ін., ПП “Кетліс”. 
Ліц. МПСПУ АВ №519064 
від 26.03.2010р. Адр.: м. 
Луцьк, вул. Кафедраль‑
на, 25. Тел. (0332)72‑37‑38, 
( 0 9 9 ) 7 6 9 ‑ 8 9 ‑ 9 1 , 
(093)672‑38‑69.

Робота у Польщі та 
Європі: робітники 
будівельних спеці-
альностей, зварни-
ки, слюсарі, столяри, 
працівники на скла-
ди, фабрики, ви-
сока з/п, перевіре-
ні роботодавці, візо-
ва підтримка, довіз 
до місця роботи. Ліц. 
МСПУ АВ №585198 
від 23.07.2012р. Тел. 
( 0 9 6 ) 9 5 6 - 3 7 - 9 6 , 
(066)799-53-22.
Робота у Польщі, вакан‑
сії від прямого робото‑
давця безкоштовні, з/п 
18000‑43000грн, можли‑
во без знання мови, навчан‑
ня на місці. Лiц. МСПУ №978 
вiд 09.07.2018р. Тел. у Польщі 
+4‑85‑36‑01‑29‑43 (Viber), 
+4‑85‑37‑75‑83‑55 (Viber), 
у Києві +38‑09‑65‑56‑81‑81 
(Viber).

Сантехнік у ремонтну 
бригаду підприєм-
ства, графік: 5 робо-
чих днів (8.00-17.00), 
2 вихідних. Тел. 
(050)385-85-60.
Складальник кор-
пусних меблів. Тел. 
(067)373-70-15.
Слюсар-ремонтник, 
ремонт, профілакти-
ка виробничого об-
ладнання (печі, па-
кувальні машини та 
ін.), офіційне пра-
цевлаштування, з/п 
від розряду. Тел. 
(050)385-85-60.
Сторож, робота подобова 
(доба через дві), потрібно 
палити твердопаливний ко‑
тел. Тел. (095)411‑65‑50.

Укладальники хлі-
бобулочних виро-
бів, без ДР, графік: 
2 дні (8.00-20.00), 
1 вихідний; 2 ночі 
(20.00-08.00), 3 
вихідних. Тел. 
(050)385-85-60.
Формувальниці хлі-
бобулочних виро-
бів, без ДР, графік: 
2 дні (8.00-20.00), 
1 вихідний; 2 ночі 
(20.00-08.00), 3 
вихідних. Тел. 
(050)385-85-60.

Шукаю

Роботу прибиральниці, не‑
повний або повний робо‑
чий день, ДР в офісі. Тел. 
(095)886‑93‑76.

Роботу будь‑яку для жінки, 
60р. Тел. (099)724‑13‑04.

Роботу будь‑яку, жінка, 60р. 
Тел. (099)724‑13‑04.

Роботу для молодо‑
го чоловіка за межами міс‑
та, бажано з проживан‑
ням. Тел. (050)135‑44‑52, 
(068)370‑62‑77.

Роботу для чоловіка, вік 
55р., порядний, наявність по‑
свідчення водія кат. В, С, до‑
свід роботи у торгівлі, на бу‑
дівництві та керівних поса‑
дах. Тел. (066)208‑08‑45.

Роботу з догляду за хворою 
людиною або людиною по‑
хилого віку, освіта медична. 
Тел. (099)230‑95‑01.

Роботу за кордоном, є бі‑
ометричний паспорт. 
Тел. (050)135‑44‑52, 
(068)370‑62‑77.

Роботу охоронника або 
сторожа, є ДР у держав‑
ній службі охорони. Тел. 
(099)444‑91‑83.

Роботу прибиральниці, по‑
вна або часткова зайнятість. 
Тел. (095)559‑52‑62.

Роботу різноробочо‑
го або охоронника. Тел. 
(063)350‑85‑51.

Роботу різноробочого. Тел. 
(095)751‑81‑54.

Роботу. Тел. (063)350‑85‑51.

Роботу. Тел. (068)916‑57‑02.

Втрачений використаний 
дозвіл універсальний (ван‑
тажний), № бланка А 574514, 
на автомобіль АС 1031 ВТ 
країни Чехія, дата вида‑
чі 07.03.2019р., місце видачі 
“Чернівці” ПВД, власник до‑
зволу ПП “Транспортна ком‑
панія”, вважати дозвіл не‑
дійсним.

Втрачений дозвіл на міжна‑
родне перевезення до рес‑
публіки Польща, №4733263, 
виданий на ім’я Кондратови‑
ча Олександра Віталійовича, 
вважати недійсним.

Втрачені поліси ПрАТ “СК 

“ПЕРША” серія 00‑04(s) 

№055381, №055382, серія 

00‑03(s) № 163373, №186965 

вважати недійсними.

Втрачено картку підприєм‑

ства для цифрового тахогра‑

фа №UAP000011650000 вва‑

жати недійсною.

Консультаційні послуги, різ‑

ні вакансії, доїзд до місця ро‑

боти, можливе працевлашту‑

вання за безвізом у Поль‑

щі. Тел. (099)243‑02‑63, 

(095)041‑92‑67.

Кредитна допомога без до‑

відок, застави та поручите‑

лів від 5000 до 500000грн, 

виводимо з чорних спис‑

ків, допомога пенсіонерам 

та непрацевлаштованим. Лiц. 

НБУ №220‑2 від 24.12.2013р. 

Адр.: eurocredit. nethouse. 

ua Тел. (095)862‑08‑55, 

(097)367‑04‑76.

Пропоную додатковий за‑

робіток в інтернеті від 

3168грн/3дні, деталі на сайті 

Адр.: bravo222.net.

Догляну людину похи‑

лого віку або хвору. Тел. 

(050)140‑39‑41.
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Продаж

Будинок цегляний, с. Шуб‑
ків, 73,8кв.м, житловий 
стан, ділянка біля будинку 
та у полі, 0,53га, земля при‑
ватизована, є гараж, ціна 
27000. Тел. (096)268‑71‑57.

Здам

Здам в оренду виробничо‑
складське приміщення пло‑
щею 170кв.м, що знахо‑
диться в кінці вул. Курча‑
това, висота 4,5м, є вода, 
електроенергія 220‑380В, 
газ. Тел. (099)240‑91‑86.

Купівля

Автовикуп: будь-
яких марок; в будь-
якому стані; після 
ДТП; Нерозмитнені; 
проблемні. Дорого. 
Тел. (098)483-32-32, 
(063)016-22-55.

Продам

Запчастини до всіх 
видів м/автобусів 
та мінівенів у наяв-
ності та на замов-
лення (2-7 днів), 
нові та б/в, гуртом 
та вроздріб, від-
правка по Укра-
їні, є свій склад. 
Тел. (097)152-13-31, 
( 0 9 3 ) 2 6 1 - 3 7 - 4 2 , 
(097)726-66-40.

Куплю

А в т о к а т а л і з а т о -
ри, м. Львів, поріз-
ка, помел і аналіз, 
оцінюємо швидко і 
дорого, сайт: www. 
a v t o k a t a l i z a t o r . 
com. ua. Тел. 
( 0 9 8 ) 5 5 9 - 9 9 - 2 2 , 
В а й б е р , 
(067)323-02-02.

Продам

Віялки зерно-
ві, нові, 220-380В, 
провіює всі види 
зерна (сушену яго-
ду), легка та про-
ста у використанні, 
повністю замінює 
решетну віялку, є 
в наявності, від-
правка Новою По-
штою, або Інтайм, 
фото на viber. Тел. 
( 0 9 5 ) 4 4 0 - 9 3 - 2 3 , 
(067)703-81-67, Ві-
талій.
Комбайни кар-
т о п л е з б и р а л ь -
ні “Анна”, прес-
підбирачі різних 
марок, трактори 
Т-25, Т-82, плуги 
оборотні, інша с/г 
техніка, Польща. 
Тел. (097)474-22-11, 
(097)474-22-72.

П р е с - п і д б и р а ч і , 
комбайни зерноз-
биральні, бурякоз-
биральні, карто-
плезбиральні та ін., 
можлива достав-
ка, часткове кре-
дитування. www. 
tatt. com. ua, tatt. 
volyn@gmail. com. 
Тел. (050)924-26-13, 
( 0 5 0 ) 5 1 5 - 8 5 - 8 5 , 
(067)904-00-66.

Продаж

Продам двері дерев’яні 

(1,92х0,81м), ворота га‑

ражні (2,85х2,08м), скло‑

профіль (16шт., 2,0х0,39м). 

Тел. (063)627‑88‑50.

Продаж

Продам фінське паль‑

то та шубу зі штучно‑

го хутра, розмір 48. Тел. 

(095)139‑28‑99.

Купівля

Куплю фризер для мо‑

розива, б/в. Тел. 

(066)339‑36‑34.

Купівля

Купуємо дорого газові ко‑

лонки, котли, холодиль‑

ники, морозильні камери 

(всіх видів), пральні ма‑

шини, непрацюючі конди‑

ціонери, радіодеталі. Тел. 

(096)775‑90‑11, 63‑14‑85, 

40‑41‑40.

Міжнародні паса-
жирські перевезен-
ня РІВНЕ - (Устилуг-
Угринів) - ВАРШАВА. 
з АС: м. Рівне- 05.30, 
м. Луцьк- 07.00, м. 
Вол. -Волинський 
- 08.15, м. Новово-
линськ- 08.45; з АС 
м. Варшава- 08.20, 
м. Люблін- 11.30, м. 
Замосць- 13.05, м. 
Грубешув- 14.00. Ліц. 
№185 від 25.04.2019р. 
Адр.: сайти: zubustik. 
com. ua, busfor. 
ua, infobus. eu, 
eurotiket. pl. Тел. 
( 0 9 9 ) 2 8 6 - 1 6 - 0 0 , 
( 0 6 7 ) 9 1 1 - 2 0 - 0 4 , 
+4-87-87-29-65-00, 
+4-87-27-82-61-00.

Кваліфікований ре‑
монт телевізорів: плазмо‑
вих, рідкокристалічних, кі‑
нескопних. Ремонт мі‑
крохвильових печей. Тел. 
(067)682‑43‑50.

Якісний ремонт холодиль‑
ників. Тел. (096)775‑90‑11, 
63‑14‑85, 40‑41‑40.

Репетитор зі сло-
вацької мови. Тел. 
(095)577-45-24.

Пропоную

А в т о с л ю с а р -
ходовик, пневматик 
для роботи з авто-
бусами “Богдан”, м. 
Київ, з/п 800грн/
доба, житло та обі-
ди надаються. Тел. 
(067)600-01-61.

Водії, катего-
рії D, для робо-
ти на маршру-
тах у м. Київ, з/п 
1500грн/доба, жит-
ло надається. Тел. 
(067)600-01-61.
Ковалі, працівники коваль‑
ні на постійне місце роботи, 
з досвідом роботи, графік: 
9.00‑18.00 (субота, неділя 
‑ вихідні), з/п від 10000грн. 
Тел. (097)541‑19‑01.

Консультації з пра-
цевлаштування в 
Польщі, безкоштов-
ні будівельні вакан-
сії без Агенцій та 
Посередників, а та-
кож багато інших 
вакансій для чоло-
віків та жінок. Тел. 
+4-86-94-96-98-28 
( v i b e r ) , 
(067)530-54-24.

Консультаційні послу‑
ги, різні вакансії, до‑
їзд до місця роботи, мож‑
ливе працевлаштуван‑
ня за безвізом у Поль‑
щі. Тел. (099)243‑02‑63, 
(095)041‑92‑67.

Охоронники у м. Київ, 
вахта: 30/15, 20/10, 
15/15, з/п 9000грн, хар‑
чування, проживан‑
ня за рахунок підприєм‑
ства. Тел. (073)406‑99‑18, 
(095)285‑81‑19.
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Працівники (чоло-

віки та жінки) у цех 

з виготовлення мо-

розива, терміново, 

з/п 18000грн, іно-

городнім надаємо 

житло, робота у пе-

редмісті м. Києва. 

Тел. (067)855-01-61, 

(095)678-91-09.

Шукаю

Чоловік (віруючий), 
спортсмен, вища освіта, є 
закордонний паспорт, гра‑
фік роботи з 10‑00 до 17‑00. 
Тел. (098)926‑51‑71.

Втрачене посвідчення 
Учасника бойових дій АБ 
№007728, видане на ім’я 
Савченка Сергія Юрійовича, 
вважати недійсним.
Втрачене посвідчен‑
ня Учасника бойових дій 
№058526, видане на ім’я 
Арбузова Євгена Анатолі‑
йовича, вважати недійсним.
Втрачене посвідчення 
Учасника бойових дій, се‑
рія АБ №008282, вида‑
не Управлінням персона‑
лу штабу військової части‑
ни А 0796 на ім’я Кабано‑
ва Григорія Володимирови‑
ча, вважати недійсним.

Втрачене свідоцтво про 
освіту II‑ГЮ‑360833 від 
09.06.1998р., видане ЗОШ 
№27 в м. Рівне на ім’я Зюль‑
ковського Павла Юрійови‑
ча, вважати недійсним.
Втрачено атестат та дода‑
ток про повну середню осві‑
ту № РВ 48026163, № 12 АШ 
№106624, виданий ЗОШ 
№ 25 на ім’я Яремчук Оль‑
га Вікторівна, вважати не‑
дійсним.
Втрачено війсковий кви‑
ток, виданий Гощанським 
РВ УМВС в Рівненський об‑
ласті, на ім’я Якимчук Іван 
Євгенович, вважати не‑
дійсним.
Втрачено посвідчення 
Учасника бойових дій АВ 
№116488, видане на ім’я 
Ткачук Ярослав Іванович, 
вважати недійсним.

Втрачено свідоцтво про 
присвоєння (підвищення) 
робітничої кваліфікації за 
результатами неформаль‑
ного проф. навчання № 
0003000021 від 23.11.2017 
р. протокол № 11, виданий 
РЦПТО ДСЗ на ім’я Федчен‑
ко Тетяна Сергіївна, вважа‑
ти недійсним.

Втрачено чіп‑карту водія, 
видану на ім’я Шепеляєв Ві‑
ктор Сергійович, вважати 
недійсним.

Втрачену Книгу обліку 
доходів фізичної особи‑
підприємця, видану на 
ім’я Яндульської Антоні‑
ни Леонідівни, вважати не‑
дійсною.

Кредитна допомога без до‑
відок, застави та поручите‑
лів від 5000 до 500000грн, 
виводимо з чорних списків, 
допомога пенсіонерам та 
непрацевлаштованим. Лiц. 
НБУ №220‑2 від 24.12.2013р. 
Адр.: eurocredit. nethouse. 
ua Тел. (095)862‑08‑55, 
(097)367‑04‑76.
Пропоную додатковий 
заробіток в інтернеті від 
3168грн/3дні, деталі на 
сайті Адр.: bravo222.net.

Візьму в подарунок те‑
левізор для бабусі. Тел. 
(068)041‑56‑14
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Зміцниться впевненість у собі, сила волі, 
здатність до реалізації планів. Легко долатимете 
власні складнощі, життєрадісніше на все 
реагуватимете, діятимете рішуче. Енергійно 
беріться за справу, виривайтеся вперед, 
використовуючи власний досвід. Завдяки цим 
старанням успіх не змусить себе довго чекати. 

Вас будуть п ідтримувати колеги та 
партнери, а також у вас вийде отримати 
похвалу від керівництва. Сміливість, рішучість, 
самовпевненість та ініціативність будуть на 
висоті. Все це допоможе вам вирішити ділові та 
фінансові проблеми. Гарний час для укладання 
угод і договорів.

Володієте надзвичайною енергією і прагненням 
самостверджуватися. Якщо вам не вистачало 
рішучості щось здійснити, то використовуйте цей 
період. Складаються відповідні обставини для 
здійснення бажань. Однак це супроводжується 
сильним внутрішнім перенапруженням, що може 
привести до занепаду сил.

Діяльність, пов’язана з доходами і фінансами, 
може змінитися в непередбачених ситуаціях. З 
огляду на певні зміни, в цей період не варто 
ризикувати грошима або сприймати свої 
доходи як належне. З іншого боку, можливі 
абсолютно несподівані обставини, які дозволять 
отримати дохід.

Постарайтеся не вступати в ділові контакти, 
відмовтеся від відповідальних виступів та 
виробничих нарад. Крім того, намагайтеся 
не конфліктувати з керівництвом, а також не 
потрібно себе тішити отриманням матеріальної 
допомоги. Відмовтеся від необдуманих витрат, 
непотрібної відповідальності та обіцянок.

У цей період ви будете особливо активні. 
Період сприятливий для того, аби звернути 
увагу вливових людей на ваші проекти. Існує 
можливість зав’язати службовий роман. Ваш 
оптимізм дозволить оптимально вирішити багато 
проблем. Вдало складаються ділові стосунки з 
протилежною статтю. 

Ви потребуєте захоплення та вимагаєте 
до себе максимум уваги. Шкоду особистим і 
діловим стосункам може принести ваша зависока 
вимогливість і мінливий настрій. Крім того, в цей 
період у вас з’явиться бажання до зайвих витрат і 
надмірного задоволення, у зв’язку з чим можете 
забути про роботу або свої обов’язки.

Сприятливий період для бізнесу, спорту. 
Будь‑яка діяльність, що вимагає застосування 
сили, рішучості допоможе подолати деякі 
перешкоди. Хороший період для укладання 
угод, відкриття нового підприємства. Ви можете 
розраховувати на матеріальну допомогу та 
ідейну підтримку керівника.

Зростає життєва сила, а також стійкість до 
різних захворювань. Це супроводжується 
піднесенням духу, відчуттям бадьорості та 
фізичної сили. Період сприятливий для 
любовних побачень. Ваша активність зростає, 
а це привертає до вас партнерів протилежної 
статі.

Вас переповнюватимуть внутрішня свобода, 
розкутість, радість і впевненість у собі та гарний 
настрій. У цей період ви будете в пошуках 
щиросердності, яку можете знайти під час 
зустрічей з друзями. Тиждень сприятливий для 
шопінгу, а також для залагодження суспільних і 
фінансових справ. 

ВХороший період для дружнього спілкування, 
кохання, соціальної активності. 

Сприятливі дні для купівлі коштовних 
речей, а також для залагодження суспільних 
і фінансових справ. За рахунок особистої 
привабливості та фізичної чарівності ви зможете 
реалізувати багато планів.

На організм позитивно вплине спорт та 
активний відпочинок. Радісний настрій провокує 
схильність до романтичних пригод. Це хороший 
період для закріплення ділових стосунків або 
дружби з протилежною статтю. Крім того, 
з’явиться можливість вирішити проблеми в 
парі. Період сприятливий для впливу на публіку.
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