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Продаж

1‑, 2-, 3-, 4-, 5-кімн. кв., вул. Ар-
цеулова, вул. Кравчука, р-н гіпер-
маркету «Там-Там», центр міста, 
43-83кв.м, середні поверхи, від 
7500грн/кв.м. Адр.: www. dom. ria. 
com. Тел. 20-02-19, (050)242-53-44.

1‑, 2‑, 3‑кімн. кв., вул. 
Рівненська, навпро‑
ти заправки «Шелл», 
новобудова, буди‑
нок цегляний, зда‑
ний, поруч дитсадок, 
ринок, власник. Тел. 
(099)492‑20‑05.

1‑кімн. кв. малосімейного типу, 
просп. Молоді, 3-й пов., заг. пло-
ща - 24,6кв.м, власник. Тел. 
(095)658-48-27.
1‑кімн. кв., 2/9/Ц, 36кв.м, новий 
елітний будинок, авт. опалення, 
зручне місцерозташування, розви-
нена інфраструктура, поруч мага-
зин, школа, дитсадок. Адр.: www. 
dom. ria. com. Тел. (050)242-53-44.
1‑кімн. кв., 2/9/Ц, 49кв.м, євроре-
монт, авт. опалення, новий елітний 
будинок, зручне місцерозташуван-
ня, розвинена інфраструктура, по-
руч школа, дитсадок. Адр.: www. 
dom. ria. com. Тел. (050)242-53-44.
1‑кімн. кв., 3/9/Ц, 40кв.м, ремонт, 
зручне місцерозташування, розви-
нена інфраструктура, поруч шко-
ла, дитсадок, супермаркет, терміно-
во. Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242-53-44.
1‑кімн. кв., 3/9/Ц, 46кв.м, авт. 
опалення, новий елітний будинок, 
зручне місцерозташування, розви-
нена інфраструктура, поруч дитса-
док, школа. Адр.: www. dom. ria. 
com. Тел. (050)242-53-44.
1‑кімн. кв., 3/9/Ц, 47кв.м, авт. опа-
лення, новий, зовні утеплений бу-
динок, сучасне планування, зручне 
місцерозташування, розвинена інф-
раструктура, терміново. Адр.: www. 
dom. ria. com. Тел. (050)242-53-44.
1‑кімн. кв., 3/9/Ц, 51кв.м, новобу-
дова, будинок утеплений зовні, су-
часне планування, зручне місцероз-
ташування, розвинена інфраструк-
тура, терміново. Адр.: www. dom. 
ria. com. Тел. (050)242-53-44.

1-кімн. кв., 5/5/Ц, 
30,8кв.м, хороший стан. 
Тел. (066)359-42-41.
1‑кімн. кв., вул,Стрілецька, 2/5/Ц, 
35/-/7, косм. ремонт, балкон за-
склений. Тел. (095)219-85-11.
1‑кімн. кв., вул. Ветеранів, 3/9/Ц, 
40кв.м, косм. ремонт, пласт. вікна, 
зручне місцерозташування, роз-
винена інфраструктура, недоро-
го, терміново. Адр.: www. dom. ria. 
com. Тел. (050)242-53-44.
1‑кімн. кв., вул. Винниченка, 
51кв.м, новобудова, авт. опалення, 
сучасне планування, зовні утепле-
ний будинок, зручне місцерозта-
шування, розвинена інфраструкту-
ра, терміново. Адр.: www. dom. ria. 
com. Тел. (050)242-53-44.

1‑кімн. кв., вул. Гордіюк, 5/5/Ц, 
23/-/5, косм. ремонт. Тел. 
(063)407-95-39.
1‑кімн. кв., вул. Грабовського, 
1/5/Ц, 30/13/6, хороший косм. ре-
монт. Тел. (095)219-85-11.
1‑кімн. кв., вул. Єршова, 2/9/Ц, 
51кв.м, авт. опалення, новий еліт-
ний будинок, зручне місцерозташу-
вання, розвинена інфраструктура, 
поруч школа, дитсадок. Адр.: www. 
dom. ria. com. Тел. (050)242-53-44.
1‑кімн. кв., вул. І. Франка, 51кв.м, 
новобудова, будинок цегляний, зо-
вні утеплений, авт. опалення, сучас-
не планування, зручне місцерозта-
шування, розвинена інфраструкту-
ра, терміново. Адр.: www. dom. ria. 
com. Тел. (050)242-53-44.
1‑кімн. кв., вул. Кравчука, 
2/9/П, 35/-/9, косм. ремонт. Тел. 
(063)407-95-39.
1‑кімн. кв., вул. Кравчука, 2/9/Ц, 
49кв.м, євроремонт, авт. опален-
ня, новий елітний будинок, зручне 
місцерозташування, розвинена інф-
раструктура. Адр.: www. dom. ria. 
com. Тел. (050)242-53-44.
1‑кімн. кв., вул. Чорновола, 2/9/Ц, 
46кв.м, авт. опалення, новий еліт-
ний будинок, зручне місцерозташу-
вання, розвинена інфраструктура, 
поруч дитсадок, школа. Адр.: www. 
dom. ria. com. Тел. (050)242-53-44.
1‑кімн. кв., новобудова, ЖК «Кара-
мель резиденс», 45кв.м, 17000грн/
кв.м, від забудовника. Тел. 
(068)888-94-00.

1-кімн. кв., просп. Волі, 
2/11/Ц, 62кв.м, новобудо-
ва, стяжка, штукатурка, бу-
динок зданий, терміново. 
Тел. (099)736-03-00.
1-кімн. кв., просп. Волі, 
центр міста, 2/11/Ц, 62кв.м, 
стяжка, штукатурка, авт. 
опалення, гарне плануван-
ня, вітражні вікна, будинок 
новий, зданий в експлуата-
цію. Тел. (095)354-19-69.
1‑кімн. кв., просп. Грушевського, 
1/5/Ц, 30кв.м, косм. ремонт, без 
балкона. Тел. (095)219-85-11.
1‑кімн. кв., просп. Грушевського, 
3/9/Ц, 39кв.м, ремонт, зручне міс-
церозташування, розвинена інфра-
структура, поруч школа, дитсадок, 
супермаркет, недорого, терміно-
во. Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242-53-44.
1‑кімн. кв., просп. Грушевсько-
го, 3/9/Ц, 45кв.м, авт. опален-
ня, новий елітний будинок, зруч-
не місцерозташування, розвине-
на інфраструктура, ціна договір-
на. Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242-53-44.
1‑кімн. кв., просп. Соборності, 
2/5/Ц, 50кв.м, авт. опалення, но-
вий елітний будинок, зручне міс-
церозташування, розвинена інф-
раструктура, поруч школа, дитса-
док. Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242-53-44.
1‑кімн. кв., просп. Соборності, 
2/9/Ц, 40кв.м, авт. опалення, но-
вий елітний будинок, зручне міс-
церозташування, розвинена інфра-
структура, поруч магазин, школа, 
дитсадок. Адр.: www. dom. ria. com. 
Тел. (050)242-53-44.

1‑кімн. кв., просп. Соборності, 
3/5/Ц, 49кв.м, новий елітний бу-
динок, євроремонт, авт. опалення, 
зручне місцерозташування, розви-
нена інфраструктура, поруч школа, 
дитсадок. Адр.: www. dom. ria. com. 
Тел. (050)242-53-44.
1‑кімн. кв., просп. Соборності, 
3/9/Ц, 46кв.м, авт. опалення, но-
вий елітний будинок, зручне міс-
церозташування, розвинена інф-
раструктура, поруч школа, дитса-
док. Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242-53-44.
1‑кімн. кв., просп. Соборності, 
9/9/П, 35кв.м, косм. ремонт. Тел. 
(063)407-95-39.
1‑кімн. кв., р-н 33кв., 4/9/Ц, 
40кв.м, косм. ремонт, житловий 
стан, поруч школа, дитсадок, мага-
зин, зупинка. Адр.: www. dom. ria. 
com. Тел. (050)242-53-44.
1‑кімн. кв., р-н гіпермаркету «Там-
Там», 2/9/Ц, 46кв.м, авт. опален-
ня, новий елітний будинок, зручне 
місцерозташування, розвинена інф-
раструктура, поруч школа, дитса-
док. Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242-53-44.
1‑кімн. кв., р-н гіпермаркету «Там-
Там», 3/5/Ц, 47кв.м, новобудо-
ва, євроремонт, будинок утеплений 
зовні, зручне місцерозташування, 
розвинена інфраструктура, терміно-
во. Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242-53-44.
1‑кімн. кв., р-н просп. Відроджен-
ня, 3/5/Ц, 31/-/6, хороший косм. 
ремонт. Тел. (063)407-95-39.

1‑кімн. кв., центр міста, 2/9/Ц, 
40кв.м, авт. опалення, новий еліт-
ний будинок, зручне місцерозташу-
вання, розвинена інфраструктура, 
поруч школа, дитсадок. Адр.: www. 
dom. ria. com. Тел. (050)242-53-44.
1‑кімн. кв., центр міста, 51кв.м, но-
вобудова, авт. опалення, будинок 
утеплений зовні, зручне місцерозта-
шування, розвинена інфраструкту-
ра, терміново. Адр.: www. dom. ria. 
com. Тел. (050)242-53-44.

2‑, 3-, 4-, 5-кімн. кв., вул. Арцеуло-
ва, вул. Кравчука, р-н гіпермаркету 
«Там-Там», центр міста, 64-74кв.м, 
середні поверхи, від 7500грн/кв.м. 
Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
20-02-19, (050)242-53-44.
2‑кімн. кв. у приватному будин-
ку, р-н просп. Відродження, 1/1/Ц, 
48/-/9, авт. опалення, хоро-
ший ремонт, частково меблі. Тел. 
(095)219-85-11.
2‑кімн. кв., 2/9/Ц, 77кв.м, авт. 
опалення, новий елітний будинок, 
зручне місцерозташування, розви-
нена інфраструктура, поруч шко-
ла, дитсадок, магазин. Адр.: www. 
dom. ria. com. Тел. (050)242-53-44.
2‑кімн. кв., 4/5/Ц, поліпшене пла-
нування. Тел. (098)895-00-18.
2‑кімн. кв., 4/9/Ц, 60кв.м, авт. 
опалення, новий елітний будинок 
(зданий), зручне місцерозташуван-
ня, поруч магазин, школа, дитса-
док, недорого. Адр.: www. dom. ria. 
com. Тел. (050)242-53-44.

2‑кімн. кв., 6/9/Ц, 64кв.м, авт. 
опалення, новий будинок, сучасне 
планування, зручне місцерозташу-
вання, розвинена інфраструктура, 
недорого. Адр.: www. dom. ria. com. 
Тел. (050)242-53-44.
2‑кімн. кв., 6/9/Ц, 75кв.м, ремонт, 
зручне місцерозташування, розви-
нена інфраструктура, поруч парк, 
дитсадок, недорого. Адр.: www. 
dom. ria. com. Тел. (050)242-53-44.
2‑кімн. кв., вул. Винниченка, 
3/9/Ц, 77кв.м, авт. опалення, новий 
елітний будинок (зданий), зручне 
місцерозташування, розвинена інф-
раструктура, недорого. Адр.: www. 
dom. ria. com. Тел. (050)242-53-44.
2‑кімн. кв., вул. І. Франка, 2/9/Ц, 
77кв.м, авт. опалення, новий еліт-
ний будинок, зручне місцерозташу-
вання, розвинена інфраструктура, 
поруч магазин, школа. Адр.: www. 
dom. ria. com. Тел. (050)242-53-44.
2‑кімн. кв., вул. Конякіна, 4/9/Ц, 
65кв.м, авт. опалення, новий еліт-
ний будинок (зданий), зручне міс-
церозташування, розвинена інфра-
структура, недорого. Адр.: www. 
dom. ria. com. Тел. (050)242-53-44.
2‑кімн. кв., вул. Конякіна, 6/9/Ц, 
64кв.м, новобудова, авт. опален-
ня, сучасне планування, зручне міс-
церозташування, розвинена інфра-
структура, недорого. Адр.: www. 
dom. ria. com. Тел. (050)242-53-44.
2‑кімн. кв., вул. Конякіна, 7/9/Ц, 
49/-/8, кімнати роздільні, косм. ре-
монт. Тел. (063)407-95-39.
2‑кімн. кв., вул. Кравчука, 1/9/П, 
48/-/7, кімнати роздільні, косм. ре-
монт. Тел. (063)407-95-39.
2‑кімн. кв., вул. Кравчука, 3/5/Ц, 
53кв.м, косм. ремонт, зручне міс-
церозташування, розвинена інф-
раструктура, поруч парк, дитсадок, 
недорого. Адр.: www. dom. ria. com. 
Тел. (050)242-53-44.
2‑кімн. кв., вул. Кравчука, 3/9/Ц, 
70кв.м, ремонт, зручне місцерозта-
шування, розвинена інфраструкту-
ра, поруч парк, дитсадок, недоро-
го. Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242-53-44.
2‑кімн. кв., вул. Кравчука, 3/9/Ц, 
74/-/12, новобудова, авт. опален-
ня, сучасне планування, зовні уте-
плений будинок, зручне місцероз-
ташування, розвинена інфраструк-
тура. Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242-53-44.
2‑кімн. кв., вул. Кравчука, 4/9/Ц, 
64кв.м, новобудова, авт. опален-
ня, сучасне планування, зручне міс-
церозташування, розвинена інфра-
структура, недорого. Адр.: www. 
dom. ria. com. Тел. (050)242-53-44.
2‑кімн. кв., вул. Чорновола, 2/5/Ц, 
70кв.м, авт. опалення, новий еліт-
ний будинок (зданий), зручне міс-
церозташування, розвинена інф-
раструктура, поруч школа, дитса-
док. Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242-53-44.
2‑кімн. кв., вул. Чорновола, 3/9/Ц, 
71кв.м, авт. опалення, новий еліт-
ний будинок (зданий), зручне міс-
церозташування, розвинена інфра-
структура, недорого. Адр.: www. 
dom. ria. com. Тел. (050)242-53-44.
2‑кімн. кв., вул. Чорновола, 8/9/Ц, 
48/-/7, кімнати роздільні, косм. ре-
монт. Тел. (095)219-85-11.
2‑кімн. кв., Київський м-н, 
2/9/Ц, 49/-/9, косм. ремонт. Тел. 
(095)219-85-11.
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2‑кімн. кв., Київський м-н, 2/9/Ц, 
72кв.м, новобудова, авт. опалення, 
кімнати роздільні, розвинена інф-
раструктура, недорого, терміно-
во. Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242-53-44.
2‑кімн. кв., новобудова, просп. Пе-
ремоги, 10/10/Ц, 63/-/10, кімнати 
роздільні, чистова стяжка, нові две-
рі. Тел. (095)219-85-11.
2‑кімн. кв., просп. Відродження, 
4/9/Ц, 70кв.м, авт. опалення, но-
вий елітний будинок, зручне місце-
розташування, поруч магазин, шко-
ла, дитсадок, недорого. Адр.: www. 
dom. ria. com. Тел. (050)242-53-44.
2‑кімн. кв., просп. Волі, 3/5/Ц, 
43/-/6, кімнати роздільні, косм. ре-
монт. Тел. (063)407-95-39.
2‑кімн. кв., просп. Грушевського, 
3/4/Ц, 43/-/6, кімнати прохідні, 
косм. ремонт. Тел. (095)219-85-11.
2‑кімн. кв., просп. Молоді, 2/9/Ц, 
50кв.м, ремонт, зручне місцерозта-
шування, розвинена інфраструкту-
ра, поруч парк, дитсадок, недоро-
го. Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242-53-44.
2‑кімн. кв., просп. Соборності, 
3/5/Ц, 50кв.м, косм. ремонт, зруч-
не місцерозташування, розвинена 
інфраструктура, поруч парк, дитса-
док, недорого. Адр.: www. dom. ria. 
com. Тел. (050)242-53-44.
2‑кімн. кв., просп. Соборнос-
ті, 4/9/Ц, 65кв.м, авт. опалення, 
новий елітний будинок (зданий), 
зручне місцерозташування, роз-
винена інфраструктура, недоро-
го. Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242-53-44.
2‑кімн. кв., просп. Соборності, 
6/9/Ц, 70кв.м, ремонт, зручне міс-
церозташування, розвинена інф-
раструктура, поруч парк, дитсадок, 
недорого. Адр.: www. dom. ria. com. 
Тел. (050)242-53-44.

2-кімн. кв., просп. Собор-
ності, 7/9/Ц, 50кв.м, 2 
балкони, ремонт, пласт. 
вікна, терміново. Тел. 
(099)736-03-00.
2‑кімн. кв., просп. Собор‑
ності, 7/9/Ц, 53кв.м, ре‑
монт, вмонтовані ме‑
блі, кухня, терміново. Тел. 
(095)354‑19‑69.

2-кімн. кв., просп. Со-
борності, навпроти гі-
пермаркету «Там-Там», 
7/9/Ц, 52кв.м, пласт. ві-
кна, нова сантехніка, ре-
монт, 2 балкони, тепло-
вий лічильник на буди-
нок. Тел. (095)186-70-90, 
(096)277-28-37.
2‑кімн. кв., р-н 33кв., 2/9/Ц, 
50кв.м, ремонт, зручне місцерозта-
шування, розвинена інфраструкту-
ра, поруч парк, дитсадок, недоро-
го. Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242-53-44.
2‑кімн. кв., р-н вул. Ковель-
ської, 2/2/Ц, 40/-/9, авт. опален-
ня, хороший ремонт, меблі. Тел. 
(095)219-85-11.
2‑кімн. кв., р-н гіпермаркету «Там-
Там», 2/9/Ц, 64/-/10, новобудо-
ва, авт. опалення, сучасне плану-
вання, зручне місцерозташування, 
розвинена інфраструктура, недоро-
го. Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242-53-44.
2‑кімн. кв., р-н гіпермаркету «Там-
Там», 2/9/Ц, 74/-/12, новобудова, 
авт. опалення, будинок зовні уте-
плений, зручне місцерозташування, 
розвинена інфраструктура, терміно-
во. Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242-53-44.

2‑кімн. кв., р-н гіпермаркету «Там-
Там», 3/9/Ц, 65кв.м, авт. опалення, 
новий елітний будинок (зданий), 
зручне місцерозташування, розви-
нена інфраструктура. Адр.: www. 
dom. ria. com. Тел. (050)242-53-44.
2‑кімн. кв., р-н гіпермаркету «Там-
Там», 3/9/Ц, 70кв.м, авт. опален-
ня, новий елітний будинок, зручне 
місцерозташування, розвинена інф-
раструктура. Адр.: www. dom. ria. 
com. Тел. (050)242-53-44.
2‑кімн. кв., р-н гіпермаркету «Там-
Там», 5/9/Ц, 60кв.м, новобудова, 
сучасне планування, зручне місце-
розташування, розвинена інфра-
структура, терміново. Адр.: www. 
dom. ria. com. Тел. (050)242-53-44.
2‑кімн. кв., р-н ЖК «Колізей», 
2/9/Ц, 75/-/14, новобудова, авт. 
опалення, ремонт, сучасне плану-
вання, зручне місцерозташування, 
розвинена інфраструктура, недоро-
го. Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242-53-44.
2‑кімн. кв., р-н ЛПЗ, 6/9/П, 
50/-/8, кімнати роздільні, косм. ре-
монт. Тел. (063)407-95-39.
2‑кімн. кв., р-н просп. Відроджен-
ня, 3/5/Ц, 48кв.м, косм. ремонт, 
зручне місцерозташування, розви-
нена інфраструктура, поруч парк, 
дитсадок, недорого. Адр.: www. 
dom. ria. com. Тел. (050)242-53-44.
2‑кімн. кв., р-н РАЦСу, 3/5/Ц, 
50кв.м, косм. ремонт, зручне міс-
церозташування, розвинена інф-
раструктура, поруч парк, дитсадок, 
недорого. Адр.: www. dom. ria. com. 
Тел. (050)242-53-44.
2‑кімн. кв., р-н РАЦСу, 4/9/Ц, 
48кв.м, ремонт, зручне місцерозта-
шування, розвинена інфраструкту-
ра, поруч парк, дитсадок, недоро-
го. Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242-53-44.
2‑кімн. кв., р-н РЦ «Промінь», 
77кв.м, авт. опалення, новий еліт-
ний будинок, зручне місцерозташу-
вання, розвинена інфраструктура, 
поруч школа, дитсадок. Адр.: www. 
dom. ria. com. Тел. (050)242-53-44.
2‑кімн. кв., р-н ТРЦ «Порт-Сіті», 
2/9/Ц, 60кв.м, авт. опалення, но-
вий елітний будинок (зданий), 
зручне місцерозташування, роз-
винена інфраструктура, недоро-
го. Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242-53-44.
2‑кімн. кв., р-н ТРЦ «Порт-Сіті», 
3/9/Ц, 65кв.м, авт. опалення, но-
вий елітний будинок, зручне міс-
церозташування, розвинена інфра-
структура, недорого. Адр.: www. 
dom. ria. com. Тел. (050)242-53-44.
2‑кімн. кв., р-н ТРЦ «Порт-Сіті», 
4/9/Ц, 77кв.м, авт. опалення, но-
вий елітний будинок (зданий), 
зручне місцерозташування, роз-
винена інфраструктура, недоро-
го. Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242-53-44.
2‑кімн. кв., р-н ТРЦ «Порт-Сіті», 
6/9/Ц, 70кв.м, авт. опалення, но-
вий елітний будинок, зручне міс-
церозташування, розвинена інфра-
структура, недорого. Адр.: www. 
dom. ria. com. Тел. (050)242-53-44.
2‑кімн. кв., центр міста, 2/9/Ц, 
65кв.м, авт. опалення, новий еліт-
ний будинок, зданий, зручне міс-
церозташування, розвинена інф-
раструктура. Адр.: www. dom. ria. 
com. Тел. (050)242-53-44.
2‑кімн. кв., центр міста, 3/9/Ц, 
77кв.м, авт. опалення, новий еліт-
ний будинок, зручне місцерозта-
шування, розвинена інфраструкту-
ра. Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242-53-44.

2-кімн. кв., центр міста, 
8/11/Ц, 71кв.м, гарне плану-
вання, стяжка, штукатурка, 
вітражні вікна, будинок зда-
ний. Тел. (095)354-19-69.

НЕРУХОМІСТЬ / ЛУЦЬК

1‑кімнатні квартири
Ветеранів, 4/9/Ц, 40/-/-, косм. рем., пласт. вікна, зруч. місце, розв. інфр. ..............................................недорого
Винниченка, 3/9/Ц, 51/-/-, авт. опал., новобуд., утепл., зруч. місце, розв. інф.  ..........................ціна договірна
Грушевського, 2/9/Ц, 40/-/-, рем., зруч. місцерозташув., поруч школа, дитсадок  .................................недорого
Грушевського, 3/9/Ц, 36/-/-, авт. опал., нов. еліт. буд., зруч. місце, розв. інфр.  ..........................ціна договірна
Єршова, 4/5/Ц, 51/-/-, авт. опал., нов. еліт. будинок, зруч. місце, розв. інфрастр. .........................ціна договірна
І.Франка, 2/9/Ц, 51/-/-, авт. опал., новобуд., зовні утепл., зруч. місце, розв. інфр. ........................ціна договірна
Кравчука, 2/9/Ц, 49/-/-, єврорем., авт. опал., нов. еліт. буд., зруч. місце, розв. інф. .....................ціна договірна
Луцьк, 3/5/Ц, 49/-/-, єврорем., авт. опал., нов. еліт. буд., розв. інфрастр. ......................................ціна договірна
Р-н 33кв., 2/9/Ц, 40/-/-, косм. рем., житл. стан, поруч школа, дитсадок, магазин .........................ціна договірна
Р-н гіпермаркету «Там-Там», 2/5/Ц, 46/-/-, авт. опал., нов. еліт. буд., зруч. місце .........................ціна договірна
Р-н гіпермаркету «Там-Там», 3/9/Ц, 47/-/-, єврорем., авт. опал., новобуд. .....................................ціна договірна
Соборності, 2/9/Ц, 40/-/-, авт. опал., нов. елітн. буд., розв. інф.  ..................................................... ціна договірна
Соборності, 3/5/Ц, 49/-/-, єврорем., авт. опал., нов. еліт. буд., розв. інфрастр. .............................ціна договірна
Соборності, 4/5/Ц, 50/-/-, авт. опал., нов. еліт. буд., зруч. місце, розв. інфрастр. ..........................ціна договірна
Соборності, 5/9/Ц, 46/-/-, авт. опал., нов. еліт. буд., зруч. місце, розв. інфр. .................................ціна договірна
Центр, 3/9/Ц, 36/-/-, авт. опал., нов. еліт. буд., зруч. місце, розв. інфр. ..........................................ціна договірна
Центр, 3/9/Ц, 51/-/-, авт. опал., новобуд., зруч. місце, розв. інфрастр.  ........................................... ціна договірна
Чорновола, 2/9/Ц, 46/-/-, авт. опал., нов. еліт. буд., зруч. місце, розв. інфрастр.........................ціна договірна

2‑кімнатні квартири
Винниченка, 3/9/Ц, 77/-/-, авт. опал., нов. елітн. буд., зруч. місце, розв. інфрастр. ................................недорого
Відродження, 4/9/Ц, 70/-/-, авт. опал., нов. еліт. буд., зруч. місце, розв. інфрастр. ...............................недорого
Гордіюк, 3/9/Ц, 65/-/-, авт. опал., нов. еліт. буд., зруч. місце, розв. інфрастр. ........................................недорого
І.Франка, 2/9/Ц, 77/-/-, авт. опал., елітн. буд., зруч. місце, розв. інфрастр. .....................................ціна договірна
Київський м-н, 2/9/Ц, 72/-/-, новобуд., авт. опал., розв. інфрастр. ......................................................... недорого
Конякіна, 4/9/Ц, 65/-/-, нов. еліт. буд., зданий, авт. опал., розв. інфрастр. .............................................недорого
Конякіна, 6/9/Ц, 64/-/-, новобуд., авт., зруч. місце, розв. інфрастр.  ........................................................недорого
Кравчука, 3/5/Ц, 53/-/-, косм. рем., поруч парк, зруч. місце, розв. інфрастр. .........................................недорого
Кравчука, 3/9/Ц, 70/-/-, рем., поруч парк, зруч. місце, розв. інфрастр. ...................................................недорого
Кравчука, 3/9/Ц, 74/-/12, авт. опал., новобуд., зруч. місце, розв. інфрастр. ....................................ціна договірна
Кравчука, 4/9/Ц, 64/-/-, новобуд., авт. опал., зруч. місце, розв. інфрастр. .............................................недорого
Луцьк, 3/9/Ц, 75/-/-, рем., поруч парк, зруч. місце, розв. інфрастр...........................................................недорого
Молоді, 2/9/Ц, 50/-/-, рем., поруч парк, зруч. місце, розв. інфрастр.  ......................................................недорого
Р-н 33кв., 2/9/Ц, 50/-/-, рем., поруч парк, зруч. місце, розв. інфрастр. ....................................................недорого
Р-н 33кв., 6/9/Ц, 70/-/-, авт. опал., нов. еліт. буд., розв. інфрастр.  ..........................................................недорого
Р-н гіпермаркету “Там-Там”, -/-/Ц, 65/-/-, авт. опал., нов. елітн. буд., розв. інфр. .........................ціна договірна
Р-н гіпермаркету «Там-Там», -/-/Ц, 64/-/10, новобуд., авт. опал., зруч. місце  ........................................недорого
Р-н гіпермаркету «Там-Там», 2/9/Ц, 74/-/12, авт. опал., новобуд., розв. інфр. ................................ціна договірна
Р-н гіпермаркету «Там-Там», 3/9/Ц, 70/-/-, авт. опал., нов. еліт. буд., розв. інф. ...........................ціна договірна
Р-н гіпермаркету «Там-Там», 5/9/Ц, 60/-/-, новобуд., зруч. місце, розв. інфр. ...............................ціна договірна
Р-н ЖК “Колізей”, 3/9/Ц, 75/-/14, новобуд., рем., авт. опал., розв. інфр. .................................................недорого
Р-н к-тру «Промінь», -/-/Ц, 77/-/-, авт. опал., нов. елітн. буд., розв. інфрастр. ...............................ціна договірна
Р-н просп.Відродження, 3/5/Ц, 48/-/-, косм. рем., поруч парк, розв. інфр. .............................................недорого
Р-н РАЦСу, 4/9/Ц, 48/-/-, рем., поруч парк, зруч. місце, розв. інфрастр. ................................................недорого
Р-н ТРЦ «Порт-Сіті», 1/9/Ц, 60/-/-, авт. опал., нов. еліт. буд., розв. інфр...................................................недорого
Р-н ТРЦ «Порт-Сіті», 2/9/Ц, 60/-/-, авт. опал., нов. еліт. буд., зданий, розв. інфр....................................недорого
Р-н ТРЦ «Порт-Сіті», 2/9/Ц, 77/-/-, авт. опал., нов. еліт. буд., розв. інфр..........................................ціна договірна
Р-н ТРЦ «Порт-Сіті», 3/5/Ц, 50/-/-, косм. рем., зруч. місце, розв. інфр. ....................................................недорого
Соборності, 3/5/Ц, 50/-/-, косм. рем., поруч парк, зруч. місце, розв. інфрастр. ......................................недорого
Соборності, 3/9/Ц, 70/-/-, рем., поруч парк, зруч. місце, розв. інфрастр. ................................................недорого
Соборності, 4/9/Ц, 65/-/-, авт. опал., еліт. буд., зруч. місце, розв. інфрастр. ...........................................недорого
Центр, 2/9/Ц, 65/-/-, авт. опал., нов. еліт. буд., зданий, зруч. місце ..............................................   ціна договірна
Центр, 3/9/Ц, 77/-/-, авт. опал., нов. еліт. буд., зруч. місце, розв. інфрастр. ...................................ціна договірна
Чорновола, 2/5/Ц, 70/-/-, авт. опал., нов. еліт. буд., зданий, розв. інфрастр. .................................ціна договірна
Чорновола, 3/9/Ц, 71/-/-, авт. опал., нов. еліт. буд., зруч. місце, розв. інфрастр. ....................................недорого

3‑кімнатні квартири
Арцеулова, 3/9/Ц, 85/-/-, авт. опал., нов. еліт. буд., зруч. місце, розв. інфрастр. ..........................ціна договірна
Ветеранів, 3/9/Ц, 70/-/-, єврорем., чеськ. проект, розв. інфрастр. .............................................................недорого
Волі, 5/5/Ц, 60/-/-, косм. рем., пл. вікна, брон. двері, вмонт. кухня  ............................................... ціна договірна
Гордіюк, -/-/Ц, 70/-/-, чеськ. проект, не кут., косм. рем., розв. інфрастр. ................................................недорого
Гордіюк, 3/9/Ц, 85/-/-, авт. опал., еліт. буд., зруч. місце, розв. інфрастр. .......................................ціна договірна
І.Франка, 2/9/Ц, 77/-/-, авт. опал., нов. еліт. буд., зруч. місце розв. інфрастр. ........................................недорого
Київський м-н, 8/9/Ц, 100/-/-, авт. опал., нов. еліт. буд., розв. інфрастр. .......................................ціна договірна
Конякіна, 3/9/Ц, 90/-/-, авт. опал., нов. елітн. буд., зруч. місце, розв. інфр. ...................................ціна договірна
Кравчука, 2/9/Ц, 73/-/-, чеськ. проект, не кут., косм. рем., розв. інфрастр. .............................................недорого
Кравчука, 3/5/Ц, 70/-/-, чеськ. проект, не кут., розв. інфрастр.  ................................................................недорого
Кравчука, 3/9/Ц, 70/-/-, єврорем., чеськ. проект, зруч. місце, розв. інфрастр. ........................................недорого
Кравчука, 3/9/Ц, 90/-/-, авт. опал., еліт. буд., зданий, зруч. місце, розв. інфрастр. .......................ціна договірна
Кравчука, 6/9/Ц, 90/-/-, рем., авт. опал., нов. еліт. буд., зруч. місце, розв. інфр. ..........................ціна договірна
Луцьк, 4/9/Ц, 80/-/-, авт. опал., еліт. буд., зруч. місце, розв. інфрастр. ...................................................недорого
Р-н 33кв., 2/9/Ц, 76/-/-, авт. опал., нов. еліт. буд., здан., розв. інфр.  .............................................. ціна договірна
Р-н 33кв., 5/9/Ц, 90/-/-, рем., авт. опал., нов. еліт. буд., розв. інфр.  .............................................. ціна договірна
Р-н гіпермаркету “Там-Там”, 3/9/Ц, 106/-/-, новобуд., єврорем., розв. інфр. .................................ціна договірна
Р-н гіпермаркету «Там-Там», 2/9/Ц, 90/-/-, авт. опал., нов. еліт. буд., зруч. місце .........................ціна договірна
Р-н гіпермаркету «Там-Там», 4/5/Ц, 100/-/-, авт. опал., зруч. місце, розв. інфр. .....................................недорого
Р-н к-тру «Промінь», 4/9/Ц, 85/-/-, авт. опал., нов. еліт. буд., розв. інфр. ......................................ціна договірна
Соборності, 2/9/Ц, 65/-/-, чеськ. проект, не кут., рем., розв. інфрастр. ....................................................недорого
Соборності, 2/9/Ц, 70/-/-, косм. рем., чеськ. проект, не кут., розв. інфрастр. ..........................................недорого
Соборності, 2/9/Ц, 90/-/-, авт. опал., нов. еліт. буд., зруч. місце, розв. інф. ...................................ціна договірна
Федорова, 3/9/Ц, 90/-/-, авт. опал., нов. еліт. буд., зруч. місце, розв. інфрас.................................ціна договірна
Федорова, 5/9/Ц, 90/-/-, рем., авт. опал., нов. еліт. буд., розв. інфрастр. ......................................ціна договірна
Центр, 4/9/Ц, 77/-/-, авт. опал., еліт. буд., зруч. місце, розв. інфрастр.  .......................................... ціна договірна
Центр, 8/9/Ц, 100/-/-, авт. опал., нов. еліт. буд., зруч. місце, розв. інфрастр. .................................ціна договірна
Чорновола, 4/9/Ц, 90/-/-, авт. опал., нов. еліт. буд., зруч. місце, розв. інфрастр. ..........................ціна договірна
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3‑, 4-, 5-кімн. кв., вул. Арцеулова, 
Кравчука, р-н гіпермаркету «Там-
Там», центр міста, 75-90кв.м, се-
редні поверхи, від 7500грн/кв.м. 
Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
20-02-19, (050)242-53-44.
3‑кімн. кв., 2/5/Ц, 70кв.м, чесь-
кий проект, не кутова, ремонт, по-
руч школа, магазин, розвинена інф-
раструктура, терміново, недоро-
го. Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242-53-44.
3‑кімн. кв., 2/9/Ц, 100кв.м, авт. 
опалення, новий елітний будинок, 
зручне місцерозташування, розви-
нена інфраструктура, поруч мага-
зин, школа, дитсадок. Адр.: www. 
dom. ria. com. Тел. (050)242-53-44.

3‑кімн. кв., 2/9/Ц, 80кв.м, авт. 
опалення, елітний будинок, сонячна 
сторона, зручне місцерозташуван-
ня, розвинена інфраструктура, не-
дорого. Адр.: www. dom. ria. com. 
Тел. (050)242-53-44.
3‑кімн. кв., 2/9/Ц, 90кв.м, авт. 
опалення, новий елітний будинок, 
зручне місцерозташування, розви-
нена інфраструктура, поруч мага-
зин, школа, дитсадок. Адр.: www. 
dom. ria. com. Тел. (050)242-53-44.
3‑кімн. кв., 3/9/Ц, 90кв.м, авт. 
опалення, новий елітний будинок 
(зданий), зручне місцерозташуван-
ня, розвинена інфраструктура, по-
руч дитсадок, школа. Адр.: www. 
dom. ria. com. Тел. (050)242-53-44.
3‑кімн. кв., 4/9/Ц, 64, косм. ре-
монт, пласт. вікна, брон. двері, нова 
вмонтована кухня, плитка, духовка, 
у під’їзді ремонт. Адр.: www. dom. 
ria. com. Тел. (050)242-53-44.

3‑кімн. кв., 6/9/Ц, 76кв.м, ре-
монт, авт. опалення, новий еліт-
ний будинок, зручне місцерозта-
шування, розвинена інфраструкту-
ра, поруч школа, дитсадок, мага-
зин. Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242-53-44.

3‑кімн. кв., вул. Арцеулова, 3/9/Ц, 
85кв.м, авт. опалення, новий еліт-
ний будинок (зданий), зручне міс-
церозташування, розвинена інф-
раструктура. Адр.: www. dom. ria. 
com. Тел. (050)242-53-44.

3‑кімн. кв., вул. Ветеранів, 3/9/Ц, 
70кв.м, чеський проект, євроре-
монт, не кутова, поруч школа, ма-
газин, розвинена інфраструктура, 
недорого, терміново. Адр.: www. 
dom. ria. com. Тел. (050)242-53-44.

3‑кімн. кв., вул. Гордіюк, 4/9/Ц, 
70кв.м, чеський проект, не кутова, 
косм. ремонт, поруч школа, мага-
зин, розвинена інфраструктура, не-
дорого. Адр.: www. dom. ria. com. 
Тел. (050)242-53-44.
3‑кімн. кв., вул. І. Франка, 2/9/Ц, 
77кв.м, авт. опалення, елітний бу-
динок, зручне місцерозташування, 
розвинена інфраструктура, недоро-
го. Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242-53-44.
3‑кімн. кв., вул. Конякіна, 3/9/Ц, 
90кв.м, авт. опалення, новий еліт-
ний будинок (зданий), зручне міс-
церозташування, розвинена інф-
раструктура. Адр.: www. dom. ria. 
com. Тел. (050)242-53-44.
3‑кімн. кв., вул. Кравчука, 2/9/Ц, 
73кв.м, чеський проект, не куто-
ва, косм. ремонт, розвинена інф-
раструктура, поруч школа, магазин, 
недорого. Адр.: www. dom. ria. com. 
Тел. (050)242-53-44.
3‑кімн. кв., вул. Кравчука, 2/9/Ц, 
90кв.м, авт. опалення, новий еліт-
ний будинок, зручне місцерозташу-
вання, розвинена інфраструктура, 
поруч школа, дитсадок. Адр.: www. 
dom. ria. com. Тел. (050)242-53-44.
3‑кімн. кв., вул. Кравчука, 3/5/Ц, 
70кв.м, чеський проект, не куто-
ва, ремонт, поруч школа, магазин, 
розвинена інфраструктура, недоро-
го, терміново. Адр.: www. dom. ria. 
com. Тел. (050)242-53-44.
3‑кімн. кв., вул. Кравчука, 3/9/Ц, 
70кв.м, чеський проект, не кутова, 
євроремонт, розвинена інфраструк-
тура, поруч школа, магазин, недо-
рого, терміново. Адр.: www. dom. 
ria. com. Тел. (050)242-53-44.
3‑кімн. кв., вул. Кравчука, 3/9/Ц, 
90кв.м, авт. опалення, новий еліт-
ний будинок (зданий), зручне міс-
церозташування, розвинена інф-
раструктура. Адр.: www. dom. ria. 
com. Тел. (050)242-53-44.

3‑кімн. кв., вул. Кри‑
лова, р‑н драмтеа‑
тру, 3/3/‑, 51кв.м, 
без ремонту. Тел. 
( 0 5 0 ) 8 3 2 ‑ 3 4 ‑ 3 0 , 
( 0 9 7 ) 1 1 0 ‑ 7 0 ‑ 9 6 , 
(068)541‑25‑60.

3‑кімн. кв., вул. Набережна, 
2/9/Ц, 90кв.м, авт. опалення, но-
вий елітний будинок (зданий), 
зручне місцерозташування, розви-
нена інфраструктура. Адр.: www. 
dom. ria. com. Тел. (050)242-53-44.
3‑кімн. кв., вул. Федорова, 3/9/Ц, 
90кв.м, авт. опалення, новий еліт-
ний будинок (зданий), зручне міс-
церозташування, розвинена інф-
раструктура. Адр.: www. dom. ria. 
com. Тел. (050)242-53-44.
3‑кімн. кв., вул. Федорова, 5/9/Ц, 
90кв.м, ремонт, авт. опалення, но-
вий елітний будинок, зручне міс-
церозташування, розвинена інф-
раструктура. Адр.: www. dom. ria. 
com. Тел. (050)242-53-44.
3‑кімн. кв., вул. Чорновола, 4/9/Ц, 
90кв.м, авт. опалення, новий еліт-
ний будинок, зручне місцерозташу-
вання, розвинена інфраструктура, 
поруч школа, дитсадок. Адр.: www. 
dom. ria. com. Тел. (050)242-53-44.
3‑кімн. кв., Київський м-н, 7/9/Ц, 
100кв.м, авт. опалення, новий еліт-
ний будинок, зручне місцерозташу-
вання, розвинена інфраструктура, 
поруч школа, дитсадок. Адр.: www. 
dom. ria. com. Тел. (050)242-53-44.
3‑кімн. кв., м. Нововолинськ, 
бульвар Шевченка, 5, 2/3/-, 
70/48/7,5, санвузол роздільний, 
світла, вікна виходять на площу та 
у двір, ціна договірна, власник. Тел. 
(050)469-42-45.

3‑кімн. кв., просп. Відроджен-
ня, 1/2/Ц, 52/-/7,3, 416500грн. 
Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242-53-44.
3‑кімн. кв., просп. Соборності, 
2/9/П, 63кв.м, косм. ремонт. Тел. 
(063)407-95-39.
3‑кімн. кв., просп. Соборності, 
2/9/Ц, 65кв.м, чеський проект, не 
кутова, ремонт, поруч школа, ма-
газин, розвинена інфраструктура, 
недорого, терміново. Адр.: www. 
dom. ria. com. Тел. (050)242-53-44.
3‑кімн. кв., просп. Соборності, 
2/9/Ц, 70кв.м, чеський проект, не 
кутова, косм. ремонт, поруч школа, 
магазин, розвинена інфраструкту-
ра, недорого. Адр.: www. dom. ria. 
com. Тел. (050)242-53-44.
3‑кімн. кв., просп. Соборності, 
2/9/Ц, 90кв.м, авт. опалення, но-
вий елітний будинок, зручне міс-
церозташування, розвинена інф-
раструктура, поруч школа, дитса-
док. Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242-53-44.
3‑кімн. кв., просп. Соборності, 
6/9/П, 63кв.м, косм. ремонт. Тел. 
(063)407-95-39.
3‑кімн. кв., р-н гіпермаркету «Там-
Там», 2/9/Ц, 90кв.м, авт. опален-
ня, новий елітний будинок, зручне 
місцерозташування, розвинена інф-
раструктура. Адр.: www. dom. ria. 
com. Тел. (050)242-53-44.
3‑кімн. кв., р-н гіпермаркету «Там-
Там», 3/9/Ц, 106кв.м, новобудова, 
євроремонт, сучасне планування, 
зручне місцерозташування, розви-
нена інфраструктура, поруч зупин-
ка. Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242-53-44.
3‑кімн. кв., р-н гіпермаркету «Там-
Там», 4/5/Ц, 100кв.м, авт. опален-
ня, елітний будинок, зручне місце-
розташування, розвинена інфра-
структура, недорого. Адр.: www. 
dom. ria. com. Тел. (050)242-53-44.
3‑кімн. кв., р-н гот. «Лучеськ», 
1/2/Ц, 52кв.м, кухня - 7,3кв.м, 
416500грн. Адр.: www. dom. ria. 
com. Тел. (050)242-53-44.

3-кімн. кв., р-н Завок-
зального ринку, 5/9/Ц, 
65кв.м, ремонт, пласт. ві-
кна, нова сантехніка, піді-
грів підлоги, ціна договір-
на. Тел. (095)186-70-90, 
(096)277-28-37.
3‑кімн. кв., р-н Завокзального рин-
ку, 5/9/Ц, 68кв.м, вмонтована кух-
ня, підігрів підлоги, ремонт. Тел. 
(095)354-19-69.
3‑кімн. кв., р-н ЛПЗ, 3/5/Ц, 60/-/7, 
косм. ремонт. Тел. (063)407-95-39.
3‑кімн. кв., р-н РЦ «Промінь», 
4/9/Ц, 85кв.м, авт. опалення, но-
вий елітний будинок, зручне міс-
церозташування, розвинена інф-
раструктура. Адр.: www. dom. ria. 
com. Тел. (050)242-53-44.
3‑кімн. кв., р-н ТРЦ «Порт-Сіті», 
2/9/Ц, 86кв.м, авт. опалення, но-
вий елітний будинок (зданий), 
зручне місцерозташування, розви-
нена інфраструктура. Адр.: www. 
dom. ria. com. Тел. (050)242-53-44.
3‑кімн. кв., р-н ТРЦ «Порт-Сіті», 
3/9/Ц, 85кв.м, авт. опалення, но-
вий елітний будинок, зручне міс-
церозташування, розвинена інф-
раструктура. Адр.: www. dom. ria. 
com. Тел. (050)242-53-44.
3‑кімн. кв., р-н ТРЦ «Порт-Сіті», 
4/9/Ц, 90кв.м, ремонт, авт. опа-
лення, новий елітний будинок, 
зручне місцерозташування, розви-
нена інфраструктура. Адр.: www. 
dom. ria. com. Тел. (050)242-53-44.

3-кімн. кв., р-н ТЦ «Слон», 
5/9/Ц, 65кв.м, ремонт, пі-
дігрів підлоги, цна договір-
на. Тел. (099)736-03-00.

НЕРУХОМІСТЬ / ЛУЦЬК

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
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3‑кімн. кв., центр міста, 4/9/Ц, 
77кв.м, елітний будинок, авт. опа-
лення, сонячна сторона, зручне міс-
церозташування, розвинена інф-
раструктура. Адр.: www. dom. ria. 
com. Тел. (050)242-53-44.
3‑кімн. кв., центр міста, 7/9/Ц, 
100кв.м, авт. опалення, новий еліт-
ний будинок, зручне місцерозта-
шування, розвинена інфраструкту-
ра. Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242-53-44.

4‑кімн. кв., просп. Соборнос-
ті, 4/9/Ц, 78/-/10, кімнати роз-
дільні, хороший косм. ремонт. Тел. 
(095)219-85-11.

Купівля
1‑кімн. кв., вул. Кравчука або вул. 
Конякіна, крім першого та остан-
нього поверхів, можливо у па-
нельному будинку, без ремонту, не 
агентство. Тел. (096)524-54-85.
1‑кімн. кв., вул. Кравчука, крім пер-
шого та останього пов., можливо у 
панельному будинку, без ремонту, 
не агентство. Тел. (066)145-22-67, 
Святослав Васильович.
1‑кімн. кв., р-н 33кв. (просп. Со-
борності, вул. Кравчука, вул. Ко-
някіна, вул. Ветеранів). Тел. 
(063)407-95-39.
2‑кімн. кв., р-н 33кв., розгляд усіх 
варіантів. Тел. (095)219-85-11.

Квартира у м. Луцьк. 
Тел. (050)701‑94‑40, 
(099)198‑20‑07.

Здам
1‑, 2‑, 3‑кімн. кв., подобо‑
во, погодинно, р‑н гіпер‑
маркету «Там‑Там», залізн. 
вокзалу, євроремонт, ка‑
бельне ТБ, Wі‑Fі, побуттех‑
ніка. Тел. (099)328‑04‑02, 
(068)717‑13‑56.
1‑кімн. кв. для сім’ї, просп. Пе-
ремоги, житловий стан, 4000грн 
+ комунальні платежі. Тел. 
(095)649-69-39.
1‑кімн. кв., вул. Ветеранів, вмеб-
льована, є все необхідне для про-
живання, Інтернет, 3500грн. Тел. 
(098)471-77-19.
1‑кімн. кв., вул. Ветеранів, косм. 
ремонт, є меблі та побуттехніка, 
6000грн. Тел. (068)729-04-29.
1‑кімн. кв., вул. Ветеранів, р-н гі-
пермаркету «Там-Там», цен-
тральне опалення, вмебльована, 
3000грн + комунальні платежі. Тел. 
(096)466-48-77, (099)151-61-08.
1‑кімн. кв., вул. Ветеранів, хоро-
ший косм. ремонт, вмебльована, 
холодильник, 2000грн + комуналь-
ні платежі. Тел. (096)466-48-77.
1‑кімн. кв., вул. Воїнів-
інтернаціоналістів, р-н РАЦСу, косм. 
ремонт, 1300грн + комунальні пла-
тежі. Тел. (099)435-35-51.
1‑кімн. кв., вул. Вороніхіна, 15, р-н 
просп. Відродження, «малосімей-
ка», євроремонт, 2500грн + кому-
нальні платежі. Тел. (099)934-20-10, 
(098)471-77-19.
1‑кімн. кв., вул. Гордіюк, 29, 
3/9/-, меблі, побутова техніка, 
3000грн + комунальні платежі. Тел. 
(096)466-48-77.
1‑кімн. кв., вул. Гордіюк, гарний 
ремонт, повністю укомплектована, 
4000грн. Тел. (050)437-73-73.
1‑кімн. кв., вул. Грибоєдова, жит-
ловий стан, частково меблі, побу-
това техніка, 2600грн + комунальні 
платежі. Тел. (098)060-02-20.

1‑кімн. кв., вул. Д. Галицько-
го, вмебльована, холодильник, 
2000грн + комунальні платежі. Тел. 
(099)768-38-66.
1‑кімн. кв., вул. Даньшина, 1, є ме-
блі, побутова техніка, все необ-
хідне для проживання, 3000грн 
+ комунальні платежі. Тел. 
(096)466-48-77.
1‑кімн. кв., вул. Даньшина, є 
все необхідне для проживання, 
3000грн. Тел. (050)438-69-69, Да-
ніела.
1‑кімн. кв., вул. Дорошенка, ме-
блі та побутова техніка, 4000грн 
+ комунальні платежі. Тел. 
(066)755-53-04.
1‑кімн. кв., вул. Загородня, р-н 
просп. Відродження, косм. ремонт, 
Інтернет, 2500грн + комунальні 
платежі. Тел. (099)934-20-10.
1‑кімн. кв., вул. Зацепи, но-
вобудова, гарний ремонт, ме-
блі, побуттехінка, 5500грн. Тел. 
(096)520-62-88.
1‑кімн. кв., вул. І. Франка, євро-
ремонт, меблі, побутова техні-
ка, все необхідне для проживання, 
2400грн + комунальні платежі. Тел. 
(093)226-96-39.
1‑кімн. кв., вул. Іващенка, новобу-
дова, меблі, побутова техніка, сіжий 
ремонт, 6000грн + комунальні пла-
тежі. Тел. (067)451-80-64.
1‑кімн. кв., вул. Іващенка. Тел. 
(050)438-21-12.
1‑кімн. кв., вул. К. -Карого, 11, 2-й 
пов., вмебльована, кабельне ТБ, 
4000грн + комунальні платежі. Тел. 
(099)151-61-08.
1‑кімн. кв., вул. Конякіна, 37а, ре-
монт, вмебльована, є холодиль-
ник, пральна машина, Інтернет, 
2500грн + комунальні платежі. Тел. 
(093)226-96-36.
1‑кімн. кв., вул. Конякіна, косм. ре-
монт, меблі, частково побутова тех-
ніка, 4000грн + комунальні платежі. 
Тел. (050)437-71-77.
1‑кімн. кв., вул. Кравчука, хороший 
косм. ремонт, вмебльована, є побу-
това техніка, 2500грн + комунальні 
платежі. Тел. (099)151-61-08.
1‑кімн. кв., вул. Липинського, єв-
роремонт, меблі, побутова техніка, 
5500грн + комунальні платежі. Тел. 
(050)378-41-14.
1‑кімн. кв., вул. Липинського, р-н 
гіпермаркету «Там-Там», авт. опа-
лення, холодильник, пральна ма-
шина, лічильники, телевізор, Інтер-
нет, 3300грн + комунальні платежі. 
Тел. (093)120-69-39.
1‑кімн. кв., вул. Наливайка, косм. 
ремонт, меблі, побутова техніка, 
3500грн. Тел. (098)392-34-43.
1‑кімн. кв., вул. Огієнка, всі зруч-
ності, 3000грн + комунальні плате-
жі. Тел. (096)974-47-07.
1‑кімн. кв., вул. Писаревського, 
гарний ремонт, є меблі, побутова 
техніка, 3500грн + комунальні пла-
тежі. Тел. (095)649-57-77.
1‑кімн. кв., вул. Січова, гарний 
ремонт, меблі, побутова техніка, 
3000грн + комунальні платежі. Тел. 
(098)392-33-90.
1‑кімн. кв., вул. Федорова, 2, 
3/9/-, хороший косм. ремонт, 
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, вмеб-
льована, є все необхідне для про-
живання. Тел. (096)466-48-77.
1‑кімн. кв., вул. Ш. Руставелі, р-н 
ЛПЗ, вмебльована, є холодильник, 
2500грн + комунальні платежі. Тел. 
(093)226-96-39.
1‑кімн. кв., Київський м-н, є все не-
обхідне для проживання, 3000грн. 
Тел. (050)437-72-77.

1‑кімн. кв., просп. Відродження, є 
меблі, побутова техніка, 4000грн. 
Тел. (096)737-64-88.

1‑кімн. кв., просп. Відроджен-
ня, косм. ремонт, є холодильник, 
3500грн + комунальні платежі. Тел. 
(067)709-12-18.

1‑кімн. кв., просп. Волі, євроре-
монт, меблі, побутова техніка, 
6000грн. Тел. (096)974-47-45.

1‑кімн. кв., просп. Грушевсько-
го, 1, укомплектована, хороший 
косм. ремонт, 3200грн + комуналь-
ні платежі. Тел. (096)466-48-77, 
(099)151-61-08.

1‑кімн. кв., просп. Грушевсько-
го, є меблі, побутова техніка, 
5000грн + комунальні платежі. Тел. 
(050)378-35-77.

1‑кімн. кв., просп. Молоді, 23, хо-
роший косм. ремонт, можливість 
підключення пральної машини, 
2300грн + комунальні платежі. Тел. 
(099)934-20-10, (098)471-77-19.
1‑кімн. кв., просп. Молоді, вмеб-
льована, холодильник, балкон, під-
вал, 1600грн + комунальні платежі. 
Тел. (098)471-77-19.
1‑кімн. кв., просп. Молоді, житло-
вий стан, меблі, побутова техніка, 
4500грн + комунальні платежі. Тел. 
(067)709-12-38.
1‑кімн. кв., просп. Перемоги, 
косм. ремонт, вмебльована, є хо-
лодильник, пральна машина, 
2500грн + комунальні платежі. Тел. 
(099)435-35-51, (098)471-76-64.
1‑кімн. кв., просп. Соборності, єв-
роремонт, меблі, побутова техні-
ка, 5000грн. Тел. (050)377-31-77, 
Олена.

1‑кімн. кв., р-н гіпермаркету 
«Там-Там», 8/9/П, меблі, праль-
на машинка, телевізор, 5000грн 
+ комунальні платежі. Тел. 
(066)382-98-24.

1‑кімн. кв., р-н гіпермаркету «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, холо-
дильник, пральна машина, для 2-х 
дівчат, 3000грн. Тел. (050)371-71-37.

1‑кімн. кв., р-н Північного рин-
ку, новобудова, авт. опален-
ня, євроремонт, частково меблі, 
4500грн + комунальні платежі. Тел. 
(098)009-90-09.

НЕРУХОМІСТЬ / ЛУЦЬК

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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2‑кімн. кв., вул. Липинського, 7, 
новобудова, авт. опалення, євроре-
монт, вмебльована, є побутова тех-
ніка, 3500грн + комунальні платежі. 
Тел. (099)435-35-51.
2‑кімн. кв., вул. Набережна, ново-
будова, євроремонт, меблі, побуто-
ва техніка, 5000грн + комунальні 
платежі. Тел. (050)437-73-73, Надія.
2‑кімн. кв., вул. Наливайка, 
для сім’ї, меблі та холодильник, 
3300грн + комунальні платежі. Тел. 
(096)785-47-32, Олена.
2‑кімн. кв., вул. Наливайка, євро-
ремонт, меблі, побутова техніка, 
3500грн + комунальні платежі. Тел. 
(067)709-12-31.
2‑кімн. кв., вул. Новочерчиць-
ка, 13, є меблі, побутова техні-
ка, все необхідне для проживання, 
3500грн + комунальні платежі. Тел. 
(099)934-20-10.
2‑кімн. кв., вул. Рівненська, 107, 
вмебльована, є побутова техніка: 
холодильник, пральна машина, га-
зова колонка, 2200грн + комуналь-
ні платежі. Тел. (099)435-35-51.
2‑кімн. кв., вул. Станіславсько-
го, гарний ремонт, для сім’ї. Тел. 
(050)371-71-37.
2‑кімн. кв., вул. Станіславсько-
го, є все необхідне для прожи-
вання, підготовлена до заселення, 
4500грн + комунальні платежі. Тел. 
(050)026-68-31.
2‑кімн. кв., вул. Стрілецька, ме-
блі, побутова техніка, 3500грн 
+ комунальні платежі. Тел. 
(093)226-96-39.
2‑кімн. кв., вул. Федорова, но-
вобудова, авт. опалення, 4500грн 
+ комунальні платежі. Тел. 
(096)974-47-45.
2‑кімн. кв., вул. Чайковського, 
р-н центру міста, у кімнатах сві-
жий косм. ремонт, є 2 балкони, хо-
лодильник, 4500грн + комунальні 
платежі. Тел. (096)466-48-77.
2‑кімн. кв., вул. Чернишевсько-
го, меблі, побутова техніка, гарний 
стан, для сім’ї, 3200грн + комуналь-
ні платежі. Тел. (050)438-69-69.
2‑кімн. кв., вул. Чорновола, 44, но-
вобудова, євроремонт, вмебльова-
на, побутова техніка, телевізор, Ін-
тернет, 3300грн + комунальні пла-
тежі. Тел. (099)435-35-51.
2‑кімн. кв., просп. Відроджен-
ня, 10, навпроти піцерії «Соло», 
вмебльована, ремонт, склопа-
кети, паркет, вмонтована кухня, 
3400грн + комунальні платежі. Тел. 
(099)435-35-51, (098)471-76-64.
2‑кімн. кв., просп. Відродження, 
гарний ремонт, вмебльовна, побу-
това техніка, 3900грн + комунальні 
платежі. Тел. (066)499-52-34.
2‑кімн. кв., просп. Відродження, 
косм. ремонт, 4500грн + комуналь-
ні платежі. Тел. (098)891-52-77.
2‑кімн. кв., просп. Волі, 22, хоро-
ший косм. ремонт, 3800грн. Тел. 
(099)435-35-51.
2‑кімн. кв., просп. Молоді, хо-
роші умови для сім’ї, 3300грн 
+ комунальні платежі. Тел. 
(066)550-47-43.
2‑кімн. кв., просп. Перемоги, 10, 
р-н ЗОШ №5, меблі, побутова техні-
ка, поруч зупинка, 3500грн + кому-
нальні платежі. Тел. (099)934-20-10.
2‑кімн. кв., просп. Соборності, 
4500грн + комунальні платежі. Тел. 
(066)550-50-31.
2‑кімн. кв., р-н гіпермаркету «Там-
Там», новобудова, авт. опален-
ня, свіжий ремонт, є меблі, побу-
това техніка, кондиціонер, мікро-
хвильова піч, 7500грн + комуналь-
ні платежі. Тел. (066)542-21-08, 
(098)407-36-00.

1‑кімн. кв., р-н ТРЦ «Порт-Сіті», 
новобудова, авт. опалення, вмеб-
льована, є побутова техніка, 
3200грн + комунальні платежі. Тел. 
(099)435-35-51.
1‑кімн. кв., центр міста, євро-
ремонт, меблі, побутова техніка, 
5000грн. Тел. (067)709-12-31.
2‑кімн. кв. для дівчат, просп. 
Волі, з ремонтом та меблями, 
4500грн + комунальні платежі. 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. Кравчу-
ка, хороший ремонт, меблі та хо-
лодильник, 4000грн + комунальні 
платежі. Тел. (096)520-62-69.
2‑кімн. кв., бульвар Дружби наро-
дів, гарний ремонт, меблі, побутова 
техніка, 3900грн + комунальні пла-
тежі. Тел. (067)709-12-34.
2‑кімн. кв., вул. Бенделіані, ме-
блі, побутова техніка, 4500грн 
+ комунальні платежі. Тел. 
(096)737-64-88.
2‑кімн. кв., вул. Ветеранів, косм. 
ремонт, всі зручності, 4400грн 
+ комунальні платежі. Тел. 
(067)709-12-18.
2‑кімн. кв., вул. Винниченка, 49, 
хороший ремонт, вмебльована, 
є холодильник, Інтернет, балкон, 
4000грн + комунальні платежі. Тел. 
(099)934-20-10.
2‑кімн. кв., вул. Винниченка, гар-
ний ремонт, меблі, побутова техні-
ка. Тел. (050)378-41-14.
2‑кімн. кв., вул. Винниченка, єв-
роремонт, вмебльована, є по-
суд, побутова техніка, Інтернет, 
5000грн. Тел. (098)471-76-64, 
(099)435-35-51.
2‑кімн. кв., вул. Володимирська, 
житловий стан, 3000грн + кому-
нальні платежі. Тел. (050)437-71-77.
2‑кімн. кв., вул. Гордіюк, євро-
ремонт, меблі, побутова техніка, 
4500грн + комунальні платежі. Тел. 
(097)473-35-27.
2‑кімн. кв., вул. Декабристів, р-н 
просп. Відродження, вмебльована, 
побутова техніка, 2500грн + кому-
нальні платежі. Тел. (099)435-35-51.
2‑кімн. кв., вул. Ковельська, ЖК 
«Небосхил», хороший ремонт, 
укомплектована, є побутова техніка, 
3300грн + комунальні платежі. Тел. 
(098)471-76-64.
2‑кімн. кв., вул. Козакова, гар-
ний ремонт, меблі, побутова техні-
ка, авт. опалення, 4500грн + кому-
нальні платежі. Тел. (096)107-86-17.
2‑кімн. кв., вул. Коновальця, 1, 
вмебльована, є побутова техніка, 
4500грн. Тел. (099)768-38-66.
2‑кімн. кв., вул. Коновальця, для 
дівчат, 4000грн + комунальні пла-
тежі. Тел. (095)657-41-10.
2‑кімн. кв., вул. Конякіна, 37, р-н 
ТЦ «Слон», меблі, вся необхідна по-
бутова техніка. Тел. (099)934-20-10.
2‑кімн. кв., вул. Конякіна, 7/9/-, 
вмебльована, є холодильник, те-
левізор, 4500грн + комуналь-
ні платежі. Тел. (099)768-38-66, 
(093)120-69-39.
2‑кімн. кв., вул. Кравчука, ме-
блі, побутова техніка, для сім’ї, 
3500грн + комунальні платежі. Тел. 
(050)437-72-77.
2‑кімн. кв., вул. Кравчука, р-н ав-
тостанції, євроремонт, частково 
вмебльована, є вся необхідна побу-
това техніка, 2500грн + комунальні 
платежі. Тел. (098)471-77-19.
2‑кімн. кв., вул. Кравчука, ре-
монт, меблі, побутова техніка, 
5000грн + комунальні платежі. Тел. 
(099)319-55-56.
2‑кімн. кв., вул. Л. Українки, 
4500грн + комунальні платежі. Тел. 
(098)009-90-09.

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

2‑кімн. кв., р-н Київського м-ну, 
вмебльована, частково побутова 
техніка. Тел. (066)550-46-77.
2‑кімн. кв., с. Липини, вул. Шкіль-
на, ремонт, вмебльована, є побуто-
ва техніка, 4500грн + комунальні 
платежі. Тел. (098)471-77-29.
3‑кімн. кв., вул. Г. -Артемов-
ського, меблі, побутова техніка, 
5000грн + комунальні платежі. Тел. 
(099)319-55-56.
3‑кімн. кв., вул. Братковоського, 
євроремонт, меблі, побутова техні-
ка, 5500грн + комунальні платежі. 
Тел. (096)785-47-32.
3‑кімн. кв., вул. Гордіюк, євро-
ремонт, меблі, побутова техніка, 
5000грн + комунальні платежі. Тел. 
(096)520-62-69.
3‑кімн. кв., вул. Зацепи, гарний 
ремонт, меблі, побутова техніка, 
5200грн + комунальні платежі. Тел. 
(095)657-41-10.
3‑кімн. кв., вул. Ковельська, єв-
роремонт, меблі, побутова техніка, 
4500грн + комунальні платежі. Тел. 
(098)891-52-77.
3‑кімн. кв., вул. Конякіна, косм. 
ремонт, є все необхідне для прожи-
вання, 3800грн + комунальні плате-
жі. Тел. (096)107-86-17.
3‑кімн. кв., вул. Конякіна, ремонт, 
меблі, 4200грн + комкнальні плате-
жі. Тел. (050)026-68-31.
3‑кімн. кв., вул. Крилова, хоро-
ший ремонт, меблі, побутова техін-
ка, 4000грн + комунальні платежі. 
Тел. (097)473-35-27.
3‑кімн. кв., вул. Сагайдачного, 
хороший ремонт, є все необхід-
не для проживання, 4000грн. Тел. 
(066)550-46-77.
3‑кімн. кв., вул. Стрілецька, хоро-
ший стан, є все необхідне для про-
живання, 4000грн + комунальні 
платежі. Тел. (066)550-50-31.
3‑кімн. кв., ЖК «Коста-Брава», хо-
роший ремонт, меблі, побутова те-
хінка, 4400грн + комунальні плате-
жі. Тел. (066)550-47-43.

3‑кімн. кв., історична час‑
тина міста, вул. Л. Україн‑
ки, 3‑й пов., кімнати роз‑
дільні, меблі, побутова тех‑
ніка, зручна інфраструкту‑
ра. Тел. (050)802‑44‑40.
3‑кімн. кв., просп. Відродження, 
косм. ремонт, меблі, побутова тех-
ніка, 4000грн + комунальні плате-
жі. Тел. (098)392-34-43.
3‑кімн. кв., просп. Волі, євро-
ремонт, меблі, побутова техніка, 
5000грн + комунальні платежі. Тел. 
(066)550-47-41, Людмила.
3‑кімн. кв., просп. Соборності, єв-
роремонт, меблі, побутова техніка, 
5500грн + комунальні платежі. Тел. 
(050)438-21-12.
3‑кімн. кв., просп. Соборності, 
косм. ремонт, меблі, побутова тех-
ніка, 5000грн + комунальні платежі. 
Тел. (063)407-95-39.
3‑кімн. кв., р-н гіпермаркету «Нова 
лінія», косм. ремонт, меблі, побуто-
ва техніка, 4500грн + комунальні 
платежі. Тел. (098)392-33-90.
3‑кімн. кв., р-н ЛНТУ, гарний ре-
монт, меблі, побутова техніка, мож-
ливо для студентів, 6000грн. Тел. 
(050)377-31-77.
3‑кімн. кв., р-н ЛПЗ, є все необхід-
не для проживання, 5500грн. Тел. 
(050)378-35-77.

3‑кімн. кв., р-н просп. Відроджен-
ня, косм. ремонт, частково меблі, 
2500грн + комунальні платежі. Тел. 
(063)407-95-39.
Квартира для сім’ї або дівчат, Ін-
тернет безлімітний, цифрове ТБ, 
1500грн/особа (разом із комуналь-
ними платежами). Адр.: вул. М. За-
лізняка, 4. Тел. (099)608-32-27.
Кімната для 1-2 дівчат, просп. Мо-
лоді, р-н РАЦСу, вмебльована, 
є побутова техніка, без господа-
рів, 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, хороший ре-
монт, меблі, побутова техніка, 
1000грн. Тел. (096)974-47-45.
Кімната для дівчат, вул. М. Кру-
шельницької, 800грн. Тел. 
(050)371-71-37.
Кімната для дівчини, вул. Винни-
ченка, меблі та побутова техніка, 
1300грн + комунальні платежі. Тел. 
(067)709-12-18.
Кімната для дівчини, вул. Львів-
ська, без господарів, 1000грн 
+ комунальні платежі. Тел. 
(050)378-41-14.
Кімната для дівчини, на підселен-
ня, просп. Соборності, р-н гіпер-
маркету «Там-Там», із господи-
нею, 850грн. Тел. (099)435-35-51, 
(098)471-76-64.
Кімната для дівчини, просп. 
Волі, ремонт, є побутова техніка, 
1000грн + комунальні платежі. Тел. 
(050)437-73-73.
Кімната для дівчини, просп. Гру-
шевського, р-н залізн. вокза-
лу, 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. 
Відродження, без господарів, 
1300грн. Тел. (099)435-35-51, 
(098)471-76-64.
Кімната для працюючих лю-
дей, вул. С. Бандери, 800грн. Тел. 
(098)009-90-09.
Кімната для хлопців, вул. Львів-
ська, хороший стан, проживан-
ня без господарів, 2000грн. Тел. 
(067)709-12-34.
Кімната для хлопця, вул. Г. -Арте-
мовського, проживання без госпо-
дарів, 850грн + комунальні плате-
жі. Тел. (067)709-12-31.
Кімната для хлопця, вул. І. Франка, 
1500грн. Тел. (096)737-64-88.
Кімната для хлопця, вул. Конякіна, 
косм. ремонт, меблі, побутова тех-
ніка, 2200грн + комунальні платежі. 
Тел. (063)407-95-39.
Кімната для хлопця, вул. Рівнен-
ська, 1200грн + комунальні плате-
жі. 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. вок-
залу, 1200грн. Тел. (099)435-35-51, 
(098)471-76-64.
Кімната на підселення для хлопця-
студента або працюючого (до 
20р.), р-н РЦ «Промінь». Тел. 
(099)290-56-59.
Кімната окрема для 2-х дівчат, 
просп. Молоді, 2000грн. Тел. 
(098)392-33-90.
Кімната окрема для дівчини, 
вул. Словацького, 2000грн. Тел. 
(050)377-31-77.

Кімната у гуртожитку сімей-
ного 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 + комуналь-
ні платежі. Тел. (096)466-48-77, 
(099)151-61-08.
Кімната у квартирі для 2-х хлопців, 
вул. Чорновола, 1300грн + кому-
нальні платежі. Тел. (050)437-71-77.
Кімната у квартирі для хлопця. Тел. 
(099)649-99-37.
Кімната, вул. Кравчука, меблі, по-
бутова техніка, 1200грн з людини. 
Тел. (050)438-21-12.
Кімната, вул. Шопена, вмебльо-
вана, є побутова техніка та меблі, 
1000грн. Тел. (098)392-34-43.
Кімната, р-н ТЦ «Глобус», ме-
блі, побутова техніка, проживан-
ня без власнника, 1000грн. Тел. 
(050)437-72-77.

Найму
1‑, 2-кімн. кв. у власника. Тел. 
(050)644-75-58.
1‑, 2-кімн. кв., м. Луцьк. Тел. 
(063)407-95-39.
Квартира, будь-який р-н м. Луцьк. 
Тел. (095)219-85-11.

Продаж
Будинок (коробка), с. Боголюби, 
80кв.м, цегляний, накритий мета-
лочерепицею, без внутрішніх робіт, 
0,10га. Тел. (067)451-80-64.
Будинок 1,5-пов., 10км від м. 
Луцьк, навпроти котеджного міс-
течка, новобудова, 90кв.м, 0,10га, 
у селі є лікарня, школа. Тел. 
(067)761-46-07.
Будинок 1,5-пов., Липинський ма-
сив, 180кв.м, цегляний, утеплений, 
огороджений, зручне місцерозта-
шування, всі комунікації, зданий в 
експлуатацію. Адр.: www. dom. ria. 
com. Тел. (050)242-53-44.
Будинок 1-пов., м. Ківерці, або 
обмін на квартиру, м. Луцьк. Тел. 
(050)974-41-78.
Будинок 1-пов., м. Ківерці, жит-
ловий стан, шифер, всі комуніка-
ції, хороше місце, вигідне тран-
спортне сполучення, недорого. Тел. 
(050)974-41-78.
Будинок дачний, с. Струмівка, 
2-пов., 9х8м, 0,07га, 405000грн, 
торг, з правом реєстрації. Тел. 
(095)183-56-53.
Будинок дерев’яний, с. Омель-
не, 30км від м. Луцьк, 52,3кв.м, 
3 кімнати, підведений газ, є ко-
мора, льох, 0,26га, 135000грн, 
торг, можливо на виплату. Тел. 
(066)060-40-08.
Будинок житловий, біля м. Луцьк, 
всі зручності, 0,52га, асфальтова-
ний доїзд. Тел. (066)795-36-79.
Будинок з усіма зручностями, с. Бе-
режці, Любомльський р-н, 0,20га, 
на подвір’ї ще є будинок шлако-
бетонний, 2 хліви, криниця, льох, 
свердловина, сад, город. Тел. 
(095)771-91-06, (050)974-74-51.
Будинок новозбудований, вул. 
Львівська, за рестораном «Ліон», 
1-пов., цегляний, 3 кімнати, кори-
дор, ванна, прихожа, котельня, га-
раж, літня кухня, 380В, підігрів 
підлоги на весь будинок, 0,06га, 
100м від центральної дороги. Тел. 
(063)185-24-25.
Будинок цегляний, 1,5-пов., 
12км від м. Луцьк, новий масив, 
10,5х8,5м, коробка накрита, 0,15га, 
комунікації за 60м, 100000грн, об-
мін на а/м. Тел. (066)797-19-84.

Будинок цегляний, 17км від м. 
Луцьк, 102кв.м, газифікований, 
гаряча та холодна вода, санву-
зол роздільний, надвірні спору-
ди, 0,25га, 600000грн, або обмін 
на 2-кімн. кв. Тел. (095)480-06-36, 
(098)901-71-22.
Будинок цегляний, 2км від м. 
Луцьк, новозбудований, мансард-
ного типу, металочерепиця, гараж, 
усі комунікації. Тел. (050)974-41-78.
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, напря-
мок м. Ковель, 82кв.м, всі зруч-
ності, господарські будівлі,120кв.м, 
0,30га. Тел. (095)241-99-81.
Будинок, вул. Львівська, 1-пов., 
цегляний, 3 кімнати, кухня, ван-
на, коридор, є гараж, 0,65га. Тел. 
(067)451-80-64.
Будинок, документація під бізнес, 
1,5пов., вул. Рівненська (200м від 
м. Луцьк), 105кв.м, вікна та двері 
в художній ковці, 2-пов. оздобле-
ний різьбою по дереву, є всі зруч-
ності, зручний доїзд, недорого. Тел. 
(099)327-09-11.
Будинок, м. Ківерці, 84кв.м, газ 
поруч, центральне водопостачання, 
0,06га, недорого, можливий торг. 
Тел. (067)451-80-64.
Будинок, м. Луцьк, 4 кімнати, по-
требує ремонту, є газ, вода, гараж, 
0,06га, можливий обмін на жит-
ло меньшої площі, власник. Тел. 
(066)155-89-08, (095)185-95-52.
Будинок, м. Луцьк, вул. Володи-
мирська, 116кв.м, підготовлений 
для проживання, всі зручності, ре-
монт, пласт. вікна, утеплений, на-
критий металочерепицею. Тел. 
(067)451-80-64.
Будинок, р-н Вишків, 55кв.м, 3 
кімнати, кухня, веранда, санву-
зол, газ, гараж, сарай, льох, ко-
лодязь, бетонна огорожа, без по-
середників. Тел. (050)881-20-87, 
(068)686-41-68.
Будинок, р-н вул. Львівської, 
1-пов., шлаково-цегляний, 43кв.м, 
кімнати, кухня, коридор, вода, га-
раж, 0,07га. Тел. (067)451-80-64.
Будинок, с. Боратин, 1-пов., цегля-
ний, 120кв.м, утеплений, стяжка, 
штукатурка. Тел. (067)451-80-64.

Будинок, с. Боратин, 
115кв.м, новозбудова-
ний, стяжка, штукатур-
ка, комунікації, хороший 
доїзд, забудована вули-
ця. Тел. (095)186-70-90, 
(096)277-28-37.
Будинок, с. В. Омеляник, 1-пов., 
50кв.м, 2 кімнати, авт. опалення, всі 
зручності, гараж, альтанка, 0,16га. 
Тел. (067)451-80-64.

Будинок, с. Дроздні, Ко‑
вельський р‑н (20км від 
м. Ковель, 60км від м. 
Луцьк), негазифікований, 
64кв.м, є сарай, літня кух‑
ня, 0,20га, приватизовано. 
Тел. (068)585‑29‑58.
Будинок, с. Комарове, Ратнівський 
р-н, 70кв.м, газифікований, 0,60га, 
центр села, поруч ліс, річка. Тел. 
(095)180-90-90, (068)821-30-25.

Будинок, с. Лаврів, 13км 
від м. Луцьк, із ремон‑
том та меблями. Тел. 
(050)647‑43‑71, Алла.
Будинок, с. Липини (за райлі-
карнею), типу таунхаус на 2 сім’ї, 
130кв.м, вільне планування, є 
можливість зробити «під ключ» 
або на замовлення клієнта. Тел. 
(067)451-80-64.

Будинок, с. Олександрія, 
біля м. Ківерці, 3 кімнати, 
0,40га, ціна договірна. Тел. 
(068)354‑17‑89.
Будинок, с. Рованці, 137кв.м, ди-
зайнерський ремонт, 0,07га. Тел. 
(067)451-80-64.
Будинок, с. Свидники, Ковель-
ський р-н, над трасою Луцьк-
Ковель, є надвірні споруди, ціна 
договірна, можливий обмін на 
дачу у передмісті м. Луцьк. Тел. 
(066)307-30-39.
Будинок, с. Усичі, Луцький р-н 
(траса Луцьк-В. -Волинський), ма-
льовниче місце, надвірні спору-
ди, всі комунікації, 0,36га, поруч 
ліс, озеро, школа, пошта, магазин, 
ФАП. Тел. (097)405-20-23.
Будинок, с. Ярославичі, 18км від м. 
Луцьк, 4 кімнати, літня кухня, хлів, 
гараж, 0,40га, або обмін на 1-кімн. 
кв. Тел. (050)678-48-16.

НЕРУХОМІСТЬ / ЛУЦЬК 9№ 2 (782)       23 січня 2020 року



Дача, масив «Дібро‑
ва», є цегляний бу‑
динок, 0,06га. Тел. 
( 0 5 0 ) 8 3 2 ‑ 3 4 ‑ 3 0 , 
( 0 9 7 ) 1 1 0 ‑ 7 0 ‑ 9 6 , 
(068)541‑25‑60.

Дача, масив «Калина» (с. Промінь), 
0,06га, контейнер металевий, 2х3м, 
плодові дерева, є вода, світло по-
руч, 80000грн, торг, можливо на 
виплату. Тел. (066)060-40-08.
Дача, масив «Лаврів», 0,09га, мета-
левий будинок, 3,5х2,5м, хороший 
стан, дерева, кущі, вода (колон-
ка), поруч зупинка дизеля, терміно-
во. Тел. 77-28-01, (067)346-25-25, 
ВЛАСНИК.
Дача, масив «Лаврів», 0,12га, буди-
нок 2-пов., 6х7м, сад, город, вода. 
Тел. (099)701-00-49.
Дача, масив «Промінь», 0,78га, 
5 хвилин до зупинки дизе-
ля та маршруток, терміново. Тел. 
(050)516-60-54.
Дача, масив «Струмівка», 0,06га, 
будинок, комунікації на ділян-
ці, кущі, дерева, поруч ліс. Тел. 
(068)366-16-14.
Дача, масив «Струмівка», будинок 
6х6м, надвірні споруди, огорожа, 
вода, світло, 0,06га, кущі, дерева. 
Тел. (099)329-98-95.
Два будинки, 1-5пов., 200м від м. 
Луцьк, новозбудовані, введені в 
експлуатацію, гарні проекти, огоро-
жа, сад, бруківка, надвірні споруди, 
0,16га, можливий продаж окремо, 
недорого. Тел. (099)327-09-11.

Земельна ділянка під забудову, 
м. Луцьк, р-н податкової, 0,08га, 
всі комунікації взовж ділянки, цен-
тральне водопостачання та каналі-
зація. Тел. (067)451-80-64.
Земельна ділянка під забудо-
ву, р-н ТЦ «Глобус», 0,49га. Тел. 
(050)175-52-09.
Земельна ділянка під забудо-
ву, Рожищенський р-н, с. Іванчи-
ці, 0,25га, 100000грн, торг. Тел. 
(097)700-75-67.
Земельна ділянка під забудову, с. 
Гаразджа, 0,15га, понад централь-
ною дорогою, хороше місце для ви-
користання під комерційну діяль-
ність. Тел. (067)451-80-64.
Земельна ділянка під забудову, с. 
Згорани, 0,25га (можливий поділ 
на 2 ділянки), поряд Велике Згоран-
ське озеро (300м), ціна договірна. 
Тел. (097)192-64-11.
Земельна ділянка під забудову, с. 
Рованці, біля школи, 0,10га, недо-
рого. Тел. (050)977-72-73.
Земельна ділянка під забудову, с. 
Сирники, Луцький р-н, 0,12га; зе-
мельна ділянка під дачу, с. Озер-
це, Ківерцівський р-н, 0,07га, при-
ватизовані. Тел. (099)314-80-24, 
(097)388-28-25.
Земельна ділянка приватизова-
на, дачний масив «Маяк», 0,12га, 
є дерев’яний будинок, світло, вода. 
Тел. (050)519-00-57.
Земельна ділянка с/г призна-
чення, 0,12га, с. Тарасове. Тел. 
(095)844-81-59, (099)262-07-82.
Земельна ділянка, 0,35га, віддам 
у користування (безкоштовно), або 
продаж. Тел. (066)795-36-79.
Земельна ділянка, м. Луцьк, вул. 
Конякіна, 0,05га, понад дорогою. 
Тел. (067)451-80-64.
Земельна ділянка, м. Устилуг, по-
руч нова об’їздна дорога, 300м 
до КПП «Устилуг», 0,11га. Тел. 
(050)519-00-57.

Земельна ділянка, під забудо-
ву, 0,11га, всі комунікації, с. Лав-
рів (10км від м. Луцька, напрямок 
Хрінницького водосховища), на-
впроти котеджного містечка. Тел. 
(066)797-19-84.
Земельна ділянка, с. Баїв, 5км від 
м. Луцьк, 0,23га, будинок старий, 
газ, світло. Тел. (098)961-41-73.
Земельна ділянка, с. Баківці, Луць-
кий р-н, 0,43га, є льох цегляний, 
колодязь, сад, поруч зупинка, церк-
ва, магазин. Тел. (095)559-01-42.
Земельна ділянка, с. Боголю-
би, 0,10га, новий масив новобу-
дов, є світло вздовж ділянки. Тел. 
(067)451-80-64.
Земельна ділянка, с. Боголю-
би, 0,45га, приватизована. Тел. 
(099)701-00-49.
Земельна ділянка, с. Боголю-
би, на початку села, 0,10га. Тел. 
(095)844-81-59, (099)262-07-82.
Земельна ділянка, с. Богушів-
ка, 0,20га, приватизована. Тел. 
(099)767-36-23.
Земельна ділянка, с. Боратин, 
0,12га, з виглядом на р. Стир, термі-
ново. Тел. (066)414-66-60.
Земельна ділянка, с. Воротнів, 
0,24га. Тел. (095)559-99-10.
Земельна ділянка, с. Гаразджа, біля 
траси Луцьк-Рівне, 0,35га, привати-
зована, недорого, терміново. Тел. 
(093)228-46-68, (067)804-39-82.

Земельна ділянка, с. Го‑
лишів, 0,127га, світло, газ, 
вода поруч, хороший до‑
їзд, рівна місцевість. Тел. 
(050)998‑94‑84.
Земельна ділянка, с. Забороль, 
0,10га, світло вздовж ділянки, газ за 
50м, 200м від зупинки громадсько-
го транспорту, зручний доїзд. Тел. 
(067)451-80-64.
Земельна ділянка, с. Забороль, 
0,10га. Тел. (095)479-21-86.
Земельна ділянка, с. Княгини-
нок, 0,12га, під забудову, прива-
тизована, поруч комунікації, ціна 
договірна. Тел. (050)338-18-09, 
(068)843-56-25.
Земельна ділянка, с. Кони-
ще, Ратнівський р-н, 0,38га. Тел. 
(095)180-90-90, (068)821-30-25.
Земельна ділянка, с. Кульчин, біля 
лісу, 0,12га, з документами. Тел. 
(097)268-97-25.
Земельна ділянка, с. Лище, 
0,29га, приватизована. Тел. 
(099)724-03-74.

Земельна ділянка, с. Милу-
ші, 0,12га, комунікації вздовж ді-
лянки, хороший доїзд. Тел. 
(067)451-80-64.

Земельна ділянка, с. Новостав, 
250000грн. Тел. (050)513-66-04, 
(095)132-28-59.

Земельна ділянка, с. Новостав, газ, 
вода, 0,172га, асфальтований доїзд. 
Тел. 76-60-15, (095)632-88-46.

Земельна ділянка, с. Піддубці, біля 
траси Луцьк-Рівне, 2,68га, недоро-
го, власник. Тел. (093)228-46-68, 
(067)804-39-82.

Земельна ділянка, с. Сапогів, Кі-
верцівський р-н, 0,50га, на терито-
рії є цегляна «тимчасівка» та фунда-
мент на будинок, комунікації поруч. 
Тел. (099)447-95-70.

Земельна ділянка, с. Сокири-
чі, 0,25га, біля лісу, недале-
ко від траси, 115000грн, торг. Тел. 
(095)183-56-53.

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 (дві), 0,20га та 
0,12га. Тел. (099)325-27-13.

Земельні ділянки, 0,15га та 0,27га, 
с. Копачівка, поруч школа, садочок, 
на ділянці 0,15га є будинок на два 
входи без внутрішніх робіт, комуні-
кації, на ділянці 0,27га є житловий 
будинок, газ, світло, розгляну ва-
ріанти обміну, ціна договірна. Тел. 
(099)221-76-56.

Таунхаус (сучасний), с. Рован-
ці, 117кв.м, стяжка, штукатур-
ка, всі комунікації в будинку, 50м 
від маршрутної зупинки. Тел. 
(067)451-80-64.

Частина будинку з усі‑
ма зручностями. Тел. 
(098)089‑45‑63.

Частина будинку, вул. 
Коперника, 79/2, 2 
кімнати, ванна, кла‑
довка, підвал, га‑
зове опалення (ко‑
тел), квітник, невелич‑
ке подвір’я, продаж 
з жовтня‑листопада. 
Тел. (095)700‑45‑77.

Купівля
Будинок новий, у м. Луцьк або по-
близу міста. Тел. (067)451-80-64.
Земельна ділянка комер‑
ційного або виробничо‑
го призначення, м. Луцьк, 
від 0,50га, приватизована, 
розгляну всі варіанти. Тел. 
(096)574‑20‑55.
Частина будинку (незалежна), у 
місті або передмісті, зі зручнос-
тями, розгляд усіх варіантів. Тел. 
(067)451-80-64.

Здам
Будинок для сім’ї, р-н ЛПЗ, євро-
ремонт, меблі, побутова техінка, 
4500грн + комунальні платежі. Тел. 
(050)026-68-31.
Будинок для сім’ї, с. Липини, 2 кім-
нати, 3000грн. Тел. (096)785-47-32.
Будинок для студентів, с. Підгайці, 
4500грн. Тел. (098)891-52-77.
Будинок окремий, вул. Винни-
ченка, 2 кімнати, 5500грн. Тел. 
(097)473-35-27.
Будинок окремий, р-н Ви-
шків, косм. ремонт, є зручності, 
2000грн + комунальні платежі. Тел. 
(066)550-46-77.
Будинок, вул. Володимирська, гар-
ний ремонт, меблі, побутова техні-
ка, 2000грн + комунальні платежі. 
Тел. (096)107-86-17.
Будинок, вул. Дубнівська, хоро-
ший стан, меблі, побутова техніка, 
5000грн. Тел. (066)550-47-41.
Будинок, вул. Єршова, є все не-
обхідне для проживання, зручнос-
ті в будинку, 3000грн + комунальні 
платежі. Тел. (095)657-41-10.
Будинок, вул. Львівська, свіжий 
ремонт, є меблі, побутова техніка, 
4000грн + комунальні платежі. Тел. 
(050)378-35-77.
Будинок, вул. Н. Хасевича, ремонт, 
меблі, побутова техніка, 3000грн. 
Тел. (050)377-31-77.

Будинок, вул. Потебні, частко-
во вмебльований, є зручності, 
2000грн. Тел. (066)550-47-43.
Будинок, вул. Січова, косм. ре-
монт, меблі, холодильник, 
4500грн + комунальні платежі. Тел. 
(098)392-34-43.
Будинок, просп. Відродження. 2 
кімнати, меблі, побутова техінка, 
3000грн + комунальні платежі. Тел. 
(066)550-50-31.
Будинок, р-н вул. Дубнівської, 
житловий стан, є меблі та побутова 
техніка, 3200грн + комунальні пла-
тежі. Тел. (098)392-33-90.
Дача, масив «Промінь», бажа-
но сімейній парі, безоплатно. Тел. 
(066)985-02-42.
Частина будинку для працюючих 
людей, р-н 40кв., є все необхідне 
для проживання, 1500грн з людини. 
Тел. (096)520-62-69.
Частина будинку, вул. Ковельська, 
меблі, побутова техніка, 1500грн. 
Тел. (096)737-64-88.

Продаж
Гараж металевий, без міс-
ця, розібраний, ідеальний стан, 
9000грн, можлива доставка. Тел. 
(067)923-36-93.
Гараж металевий, кооп. «Авто-
мобіліст-3», ціна договірна. Тел. 
(099)754-65-95.

Гараж цегляний, вул. 
Е л е к т р о а п а р а т н а , 
6, фундамент ‑ бе‑
тон, стіни ‑ цегла, бе‑
тон, покрівля ‑ шифер, 
перекриття ‑ дере‑
во, великогабаритний, 
51,3кв.м, 11,73/4,37/3,3, 
200000грн, без тор‑
гу, оренду не пропо‑
нувати, можливо під 
склад, зберігання ав‑
тотранспорту. Тел. 
(067)179‑88‑09.

Гараж цегляний, кооп. «Північний», 
3х6м, з оглядовою ямою та підваль-
ним приміщенням, є світло, техпас-
порт, 85000грн, торг, можливо на 
виплату. Тел. (066)060-40-08.

Гараж цегляний, р-н вул. 
Купріна, 18, заг. площа 
17,5кв.м, з усіма відповід-
ними документами. Тел. 
(050)438-43-30.
Гараж, р-н кооп. «Підшипник», вул. 
Мамсурова, приватизований. Тел. 
(099)205-14-16.

Здам
Гараж, вул. Конякіна, р-н 40кв, ме-
талевий, охорона, може бути під 
склад. Тел. (050)877-53-49.
Гараж, кооп. «Залізничник». Тел. 
(066)985-02-42.

Продаж
Будинок, документація під бізнес, 
1,5пов., вул. Рівненська (200м від 
м. Луцьк), 105кв.м, вікна та двері 
в художній ковці, 2-пов. оздобле-
ний різьбою по дереву, є всі зруч-
ності, зручний доїзд, недорого. Тел. 
(099)327-09-11.
Контейнер, Завокзальний ринок, 
№1950, 6кв.м, електрика, двері, жа-
люзі. Тел. (050)152-19-21.
Магазин, с. Нехвороща. Тел. 
(098)745-82-46.
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Сарай цегляний у підвалі 5-пов. бу-
динку, р-н залізн. вокзалу, без по-
середників. Тел. (095)077-07-72, 
(068)507-77-77.

Здам
Офіси, магазини, м. Ковель 
(р‑н Нової пошти №1) та 
торгові площі під магази‑
ни (біля «Епіцентру»). Тел. 
(068)585‑86‑97.

Приміщення складське, 
500‑1000кв.м. Адр.: м. 
Луцьк, вул. Карбишева, 1. 
Тел. (067)433‑36‑83, Юрій 
Васильович.

Міський
2=2 2‑кімн. кв., просп. Волі, 
2/4/Ц, 45кв.м, косметич‑
ний ремонт, житловий 
стан, поряд гімназія, 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 кімнати, 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
Ківерці на Луцьк. Будинок 1-пов., 
м. Ківерці НА квартиру, м. Луцьк. 
Тел. (050)974-41-78.

Луцьк на Ів. -Франківськ, Львів, 
Тернопіль, Ужгород. 2-кімн. кв., 
4/5/Ц, поліпшене 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, терміново НА 
квартиру, 1-пов. або 1/2 будин-
ку, з ремонтом, м. Ківерці. Тел. 
(066)155-89-08.

Продаж
А/м ВАЗ-2108, 1990р., вишневий, 
ціна договірна. Тел. (095)105-65-57, 
Володимир.
ВАЗ‑2101, робочий стан, ціна до-
говірна. 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., пасажир-
ський, 1,7л, дизель, кондиціонер, 
білий, повна комплектація. Тел. 
(095)219-78-62.
Фіат‑Фіоріно, 1992р., 1,7л, дизель. 
Тел. (095)169-94-68.
Фольксваген Гольф, 1986р., 1,3л, 
бензин, 5-дверний, потребує част-
кового ремонту, 25000грн. Тел. 
(095)841-45-55.
Фольксваген‑Гольф, 1990р., 1,6л, 
бензин, сірий, оригінальний пробіг 
113тис. км. Тел. (050)573-15-33.
Фольксваген‑Пассат Б-6, 2008р., 
2,0л, 250тис. км, КПП автомат, 
чорний, свіжопригнаний, повна 
комплектація, ідеальний стан. Тел. 
(050)977-72-73.
Фольксваген‑Пассат, 2005р., 
2,0л, чорний, кондиціонер, можли-
вий обмін на а/м Форд-Транзит або 
Фольксваген Т-4 (пасажирський), 
2005-2007рр. Тел. (050)977-72-73.
Фольксваген‑Туран, 2006р., 
1,4л, бензин, сірий, диски, хоро-
ший стан, свіжопригнаний. Тел. 
(050)573-15-33.

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

Продаж
Авіа‑31‑45, 1990р., термокузов, 
85000грн. Тел. (066)092-06-88.

КаМАЗ‑ 5320, 1988р., бор‑
товий, причіп, СЗАП‑8352, 
1991р., борт. ‑Е, хоро‑
ший стан, три комп‑
лекти, ціна договір‑
на. Тел. (067)351‑52‑58, 
(050)541‑32‑38.
Рено‑Кангу, хороший стан, ціна 
договірна. Тел. (096)236-10-77.

Продаж
Велосипед «Аист», чоловічий, бла-
китного кольору, 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-ві-
сний. Тел. (050)573-15-33.
Причіп до легкового авто, новий. 
Тел. (050)169-06-60.

Продам

Автозапчастини за гур‑
товими цінами і все 
необхідне для авто‑
мобілів японського, ні‑
мецького, корейського, 
китайського виробни‑
цтва. Адр.: сайт: ap. in. 
ua Тел. (096)805‑11‑50, 
(066)967‑74‑07.

ВАЗ‑2101 («копійка»): запчастини, 
дешево. Тел. (095)123-84-61.
Вал розподільний до вантажного 
а/м Мерседес. Тел. (098)121-40-10.
ГАЗ‑24, Волга: лонжерони, ка-
пот передній, крила, пороги, де-
коративні металеві ковпаки. Тел. 
(096)236-10-77.
ГАЗель: головка блока двигу-
на, 16-клапанна, 4000грн. Тел. 
(098)121-40-10.

Гідроциліндри, ви‑
готовлення та ре‑
монт будь‑якої тех‑
ніки від фірми 
«Гарант‑Гідравлік». 
Тел. (096)076‑53‑79, 
(068)530‑82‑67.

Головка блока двигуна, колінвал, 
розподільний вал до а/м іноземно-
го в-ва. Тел. (066)594-57-64.
Двері до а/м Нива, нові. Тел. 
(066)480-37-49.

Запчастини до всіх видів 
м/автобусів та мінівенів у 
наявності та на замовлен‑
ня (2‑7 днів), нові та б/в, 
гуртом та вроздріб, від‑
правка по Україні, є свій 
склад. Тел. (097)152‑13‑31, 
( 0 9 3 ) 2 6 1 ‑ 3 7 ‑ 4 2 , 
(097)726‑66‑40.
Колесо до тракторного причепа, 
240/406. Тел. (050)573-15-33.
Колінвал, головка блока дви-
гуна до а/м Мерседес, Фоль-
ксваген, Мазда, 3000грн. Тел. 
(098)121-40-10.
Москвич: двері передні, пороги. 
Тел. (096)236-10-77.
Москвич: колінвал, новий; н/вісь із 
підшипником, нова. Тел. 24-08-96.
Перекидач автомобільний, недо-
рого. Тел. (066)480-37-49.
Пристрій зарядний для авто. Тел. 
(099)329-98-95.
Рама, кузов до авто УАЗ-469, із до-
кументами. Тел. (050)573-15-33.
Сидіння 3-місне, недорого. Тел. 
(050)977-72-73.
Фаркопф до а/м, недорого. Тел. 
(066)480-37-49, 26-94-93.

Продам
Віялка зернова, саморобна. Тел. 
(067)931-97-56.
Комбайн «Клаас Консул», жат-
ка 3,2м, подрібнювач соломи, хо-
роший стан. Тел. (095)774-12-16, 
(098)954-89-89.

Комбайни картоплез‑

биральні «Анна», прес‑

підбирачі різних ма‑

рок, трактори Т‑25, 

Т‑82, плуги оборотні, 

інша с/г техніка, Поль‑

ща. Тел. (097)474‑22‑11, 

(097)474‑22‑72.

Плуг кінний, б/в. Тел. 

(050)833-14-41, (097)314-11-39.

Прес‑підбирачі, ком‑
байни зернозби‑
ральні, бурякозби‑
ральні, картоплезби‑
ральні та ін., можли‑
ва доставка, частко‑
ве кредитування. 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.

С/г техніка: косар‑
ки, грабарки, трактори 
МТЗ, комбайни зерно‑ 
та картоплезбираль‑
ні, копачки, плуги та ін. 
с/г техніка, доставка. 
Тел. (096)680‑95‑90, 
(098)974‑44‑18.
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ПОНЕДІЛОК
27 СІЧНЯ

ІНТЕР

05:30, 23:00 «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, 18:00, 19:00, 01:45 

«Стосується кожного»
11:10, 12:25 Х/ф «Невлови‑

мий»
13:20 Х/ф «Загублене місто 

Z»
15:50 «Чекай на мене. Україна»
20:00, 02:30 Подробиці
21:00 «Речдок. Особливий ви-

падок. Третій зайвий»
22:00 Д/п «Аушвіц. Інструкція 

щодо НЕвикористання»
23:55 Т/с «Спокуса»
03:15 «Щоденник вагітної»
04:55 «Top Shop»

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, 05:25 ТСН

09:25, 11:05, 12:20 
Міняю жінку

13:10 «Світ навиво-
ріт. Рекордний по-
літ україною»

14:35 Т/с «Величне століття. 
Роксолана»

17:10 Т/с «Наречена зі Стам‑
була»

20:15 Х/ф «Форсаж 5»
22:45 «Гроші 2020»
00:00 «Дубінізми»: Підсумки 

від О. Дубінського»
00:20 «Голос країни 10»
02:30 Вечірній квартал

ICTV

04:45 Скарб нації
04:55 Еврика!
05:00 Служба розшуку дітей
05:05 Т/с «Ніконов і Ко»
06:45 Факти
08:45 Факти
09:10, 19:25 Надзвичайні новини
10:00 Секретний фронт. 

Дайджест
10:45, 23:50 Х/ф «Воскресін‑

ня»
12:40, 13:15, 16:20 Т/с «В поло‑

ні у перевертня»
12:45, 15:45 Факти
16:50 Х/ф «Експат»
18:45, 21:00 Факти
20:10 Більше ніж правда
21:20 Т/с «Перевірка на міц‑

ність»
22:15 Свобода слова
01:40 Стоп-10

НОВИЙ КАНАЛ

03:00, 00:55 Зона ночі
05:00 Абзац
07:05, 08:00 Kids Time
07:10 М/с «Лунтик»
08:05 Т/с «Бібліотекарі»
11:00 М/ф «Хранителі снів»

13:00 Х/ф «Син дракона»
16:50 Х/ф «13 район: Ульти‑

матум»
18:50 Х/ф «Знамення»
21:00 Х/ф «Явище»
22:50 Х/ф «Похмурі небеса»
00:50 Служба розшуку дітей

СТБ

05:15, 18:00, 22:40 Один за всіх 
07:45 Х/ф «Знайомтеся, Джо 

Блек»
11:15 Х/ф «Їсти, молитися, 

кохати»
14:05 МастерШеф
17:25, 21:55 Відлік часу
17:30, 22:00 Вікна-Новини
20:05 Т/с «Швабра»

ТЕТ

06:00 ТЕТ Мультиранок
08:00 Х/ф «Свинопас»
09:10 Х/ф «Біла змія»
10:55 Х/ф «Проти природи: 

Велика подорож сло‑
нів»

12:35 Х/ф «Проти природи ‑ 
2: Вижити в Серенгет»

14:15 Х/ф «Поспішай кохати»
16:15 Х/ф «Прекрасні ство‑

ріння»
18:30 Х/ф «Леон ‑ кілер»
20:30 Х/ф Післязавтра
22:50 Х/ф «День, коли Земля 

зупинилась»
00:50 Сімейка У
02:30 17+
03:00 Т/с «Домашній арешт»
03:30 Віталька

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, 02:15 Зірковий шлях
11:30, 03:10 Реальна містика
13:30, 15:30, 04:45 Агенти 

справедливості
17:00 Історія одного злочину 
19:50 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Жіночий лікар 4»
23:30 Т/с «Балерина»

МЕГА

06:00 Бандитська Одеса
08:25, 01:35 Правда життя
10:00, 00:25 Речовий доказ
11:10, 18:20 Сучасні дива
12:00 Фестивалі планети
13:00, 22:35 Дикі тварини
14:00 Ілюзії сучасності
14:55, 20:00 У пошуках істини
15:40, 23:35 Загадки Всесвіту
16:30, 21:45 Ефект Нострадамуса
17:20 Елемент
19:15 Скарб.UA
20:45 Секрети Другої світової
02:45 Прокляття скіф-

ських курганів
03:30 Прокляття Че Гевари
04:20 Органи на експорт
05:10 Секти. Контроль свідомості

К1

06:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Земля до початку 

часів»

08:45, 02:10 Х/ф «Дихай 
заради нас»

11:00, 17:25 Т/с «Мисливці за 
реліквіями»

14:30, 22:00 «Орел і Решка. 
Навколо світу»

00:00 Х/ф «Він і Вона»
04:00 Нічне життя

К2

07:30, 16:00 Майстри 
ремонту

08:20 Квадратний метр
10:30, 17:30, 23:00 

Удачний проект
11:20, 19:30 Квартирне питання
12:10, 00:40 Корисні поради
16:40, 21:10 Зіркові долі
20:20 Дачна відповідь
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»
09:50, 18:15 «Спецкор»
10:25, 18:50 «ДжеДАІ»
11:00 «Загублений світ»
15:00 Х/ф «Морський піхоти‑

нець‑3: Тил»
16:45 Х/ф «Морський піхоти‑

нець‑4»
19:25 Т/с «Ментівські війни. 

Харків‑2 «
21:25, 23:00 Т/с «CSI: Місце 

злочину‑5»
00:50 Х/ф «Атака титанів»
02:15 «Облом.UA.»
05:30 Телемагазини

ENTER-ФІЛЬМ

05:50 Х/ф «Анничка»
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»
11:15 Зіркове життя
12:05 Х/ф «Смертельно жи‑

вий»
13:35 Т/с «На останньому по‑

диху»
15:15 Х/ф «Міський романс»
17:10 Х/ф «День весілля при‑

йдеться уточнити»
19:00, 01:15 Т/с «Суто англій‑

ські вбивства»
21:00 Т/с «Загадкові вбивства 

Агати Кристі»
22:50 Х/ф «Зникла експеди‑

ція»

ВІВТОРОК
28 СІЧНЯ

ІНТЕР

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
11:10 Т/с «Мене звати Ме‑

лек»
12:25 Х/ф «Борсаліно та ком‑

панія»
14:45, 15:40 «Речдок»
16:35 «Речдок. Особливий 

випадок»
18:00, 19:00, 01:35 «Стосується 

кожного»
20:00 Подробиці
21:00 «Речдок. Особливий ви-

падок. Третій зайвий»
23:50 Т/с «Спокуса»
03:05 Подробиці
03:50 «Щоденник вагітної»
05:00 «Top Shop»

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 ві-
домих людей»

11:15, 12:20 Міняю жінку
13:05, 14:15 «Світ навиво-

ріт - 5: Індонезія»
15:25 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зі Стам‑

була»
20:15 Х/ф «Форсаж 6»
22:45 «Одруження наосліп»
00:25 Х/ф «Дзеркала»
02:25 Вечірній квартал

ICTV

04:15 Скарб нації
04:25 Еврика!
04:30 Факти
04:50 Т/с «Відділ 44»
05:40, 20:10 

Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти
09:15, 19:25 Надзвичайні новини
10:05 Більше ніж правда
11:00, 13:20 Х/ф «Перший ли‑

цар»
12:45, 15:45 Факти
14:00, 16:20 Х/ф «Маска 

Зорро»
17:00 Х/ф «Дракула: Невідо‑

ма історія»
18:45, 21:00 Факти
21:20 Т/с «Перевірка на міц‑

ність»
22:15 Х/ф «Мисливці на ві‑

дьом»
23:50 Х/ф «Чорні мітки»
01:25 Стоп-10

НОВИЙ КАНАЛ

03:00, 00:40 Зона ночі
04:20 Абзац
05:10 Варьяти
07:00, 08:00 Kids Time
07:05 М/с «Шоу Луні Тьюнз»
08:05 Т/с «Бібліотекарі»
10:00 Т/с «Відчайдушні до‑

могосподарки»
15:00 Х/ф «План гри»
17:10 Х/ф «13 район: Цегель‑

ні особняки»
19:00 Х/ф «Глобальне втор‑

гнення: Битва за Лос‑
Анджелес»

21:00 Х/ф «Повстання»
22:50 Х/ф «Загибель Лос‑

Анджелеса»

СТБ

05:50, 18:00, 00:25 
Один за всіх 

07:00 Хата на тата
09:40 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
11:40 МастерШеф
17:25, 21:55 Відлік часу
17:30, 22:00 Вікна-Новини
20:05 Т/с «Швабра»
22:40 Таємниці ДНК 

ТЕТ

06:00 ТЕТ Мультиранок
08:00, 16:30 Одного 

разу в Одесі
08:30, 09:30, 17:00, 20:30, 

21:30 Танька і Володька
09:00, 17:30, 20:00, 21:00 

Одного разу під Полтавою
10:00, 19:00 4 весілля
12:00, 18:00 Панянка-селянка
14:00 Х/ф «Гіббі»
15:30 Країна У
22:00 Казки У Кіно
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

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, 04:45 Агенти 

справедливості
17:00 Історія одного злочину 
19:50 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Жіночий лікар 4»
23:20 Контролер
00:00, 02:15 Т/с «Бале‑

рина»

МЕГА

06:00 Бандитський Київ
08:05, 01:40 Правда життя
09:15, 00:30 Речовий доказ
10:25, 18:10 Сучасні дива
11:20 Фестивалі планети
11:50, 17:10 Елемент
12:20, 22:35 Дикі тварини
13:20 Історія українських земель
14:40, 19:50 У по-

шуках істини
15:30, 23:35 Загадки Всесвіту
16:20, 21:45 Ефект Нострадамуса
19:05 Скарб.UA
20:45 Секрети Другої світової
02:50 Бандитська Одеса

К1

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

Морський сезон»
11:00, 17:25, 23:50 Т/с «Мис‑

ливці за реліквіями»
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14:30, 22:00 «Орел і Решка. 
Навколо світу»

00:40 Т/с «Дорогий доктор»
02:10 Нічне життя

К2

07:30, 15:40, 20:20 
Ідеї ремонту

08:20 Зіркові неймовірні долі
09:10 Знаменитості
09:40, 20:40 Дачна 

відповідь
10:30, 17:30 Удачний проект
11:20, 19:30 Квартирне питання
12:10, 15:00, 00:40 

Корисні поради
13:30 Гордон Рамзі готує вдома
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‑2»
09:50, 18:15 «Спецкор»
10:25, 18:50 «ДжеДАІ»
11:00, 17:15 «Загублений світ»
13:00 «Помста природи»
13:15 Х/ф «Вторгнення: Бит‑

ва за рай»
15:10 Х/ф «Книга Ілая»
19:25 Т/с «Ментівські війни. 

Харків‑2 «
21:30, 23:05 Т/с «CSI: Місце 

злочину‑5»
00:50 «Облом.UA.»
05:30 Телемагазини

ENTER-ФІЛЬМ

05:30 Х/ф «Весна на Зарічній 
вулиці»

07:00, 07:40, 08:50 
«Мультфільм»

07:10, 09:00, 02:15 Телемагазин
08:00 «Невідома версія»
09:30 «Спогади»
10:20, 02:45 «Зіркові долі»
10:35 Зіркове життя
11:25 Х/ф «Такі гарні люди»
13:15 Т/с «На останньому по‑

диху»
14:55 Х/ф «У моїй смер‑

ті прошу винити Клаву 
К.»

16:15 Х/ф «Слухати у відсі‑
ках»

19:00, 01:15 Т/с «Суто англій‑
ські вбивства»

21:00 Т/с «Загадкові вбив‑
ства Агати Кристі»

23:00 Х/ф «Золота річка»
00:45 «Академія сміху»

СЕРЕДА
29 СІЧНЯ

ІНТЕР

05:30, 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
11:10 Т/с «Мене звати Ме‑

лек»
12:25 Х/ф «Труп мого воро‑

га»
14:45, 15:40 «Речдок»
16:35 «Речдок. Особливий 

випадок»
18:00, 19:00, 01:30 «Стосується 

кожного»
20:00 Подробиці
21:00 «Речдок. Особливий ви-

падок. Третій зайвий»
23:45 Т/с «Спокуса»
03:00 Подробиці
03:45 «Щоденник вагітної»
05:00 «Top Shop»

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 ві-
домих людей»

11:15, 12:20 Міняю жінку
13:15, 14:25 «Світ навиво-

ріт - 5: Індонезія»
15:25 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зі Стам‑

була»
20:15 Х/ф «Форсаж 7»
22:45 «Світ навиворіт 11: Китай»
00:00 Х/ф «Оверлорд»
01:50 Х/ф «Дзеркала»
03:35 Вечірній квартал

ICTV

04:05 Скарб нації
04:10 Еврика!
04:20 Служба розшуку дітей
04:25 Студія Вашингтон
04:30 Факти
04:55 Т/с «Відділ 44»
05:40, 10:05 

Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти
09:15, 19:25 Надзвичайні новини
11:55, 13:20 Х/ф «Сонце, що 

сходить»
12:45, 15:45 Факти
14:40, 16:20, 21:20 Т/с 

«Перевірка на міцність»
17:05 Х/ф «Час відьом»
18:45, 21:00 Факти
20:10 Секретний фронт
22:10 Х/ф «Каратель»
00:25 Х/ф «Сезон убивць»
01:50 Стоп-10

НОВИЙ КАНАЛ

03:00, 00:45 Зона ночі
03:40 Абзац
05:30 Варьяти
07:05, 08:00 Kids Time
07:10 М/с «Шоу Луні Тьюнз»
08:05 Т/с «Бібліотекарі»
10:00 Т/с «Відчайдушні до‑

могосподарки»
14:20 Х/ф «Робосапіен: Пере‑

завантаження»
16:10 Х/ф «Космос між 

нами»
18:20 Х/ф «Земне ядро»

21:00 Х/ф «Фантом»
22:50 Х/ф «Посейдон»
00:40 Служба розшуку дітей

СТБ

06:30, 18:00, 00:20 
Один за всіх 

07:45 Х/ф «У моїх мріях»
09:40 Х/ф «Принцеса спецій»
11:15 МастерШеф
17:25, 21:55 Відлік часу
17:30, 22:00 Вікна-Новини
20:05 Т/с «Швабра»
22:40 Давай поговори-

мо про секс 

ТЕТ

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

20:00, 21:00 Одного 
разу під Полтавою

08:30, 09:30, 17:05, 20:30, 
21:30 Танька і Володька

10:00, 19:00 4 весілля
12:00, 18:00 Панянка-селянка
14:00 Х/ф «Біла змія»
15:40, 22:00 Казки У Кіно
16:35 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

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, 04:45 Агенти 

справедливості
17:00 Історія одного злочину 
19:50 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Жіночий лікар 4»
23:20 Гучна справа
00:00, 02:15 Т/с «Бале‑

рина»

МЕГА

06:00 Бандитська Одеса
08:20, 01:40 Правда життя
09:55, 00:30 

Речовий доказ
11:05 Сучасні дива
12:00, 17:15 Елемент
13:00, 22:35 Суперчуття
14:00 Історія українських земель
14:45, 19:55 У по-

шуках істини
15:30, 23:35 Загадки Всесвіту
16:20, 21:45 Ефект Нострадамуса
18:15 Сучасні дива
19:10 Скарб.UA
20:45 Секрети Другої світової
02:40 Україна: забута історія

К1

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

Морський сезон»
11:00, 17:25, 00:00 Т/с «Мис‑

ливці 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 Дачна 

відповідь
10:30, 17:30 Удачний проект
11:20, 19:30 Квартирне питання
12:10, 15:00, 00:40 

Корисні поради
13:00 Гордон Рамзі готує вдома
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, 07:50 Т/с «Рекс‑
2»

09:25, 18:15 «Спецкор»
10:05, 18:50 «ДжеДАІ»
10:45, 17:15 «Загублений світ»
13:40 «Помста природи»
14:00 Х/ф «Морський піхоти‑

нець»
15:30 Х/ф «Морський піхоти‑

нець‑2»
19:25 Т/с «Ментівські війни. 

Харків‑2 «
21:30, 23:05 Т/с «CSI: Місце 

злочину‑5»
00:50 «Облом.UA.»
05:30 Телемагазини

ENTER-ФІЛЬМ

05:25 Х/ф «Міський романс»
07:00, 07:40, 08:50 

«Мультфільм»
07:10, 09:00, 02:15 Телемагазин
08:00, 11:15 Зіркове життя
09:30 «Спогади»
10:30, 00:15, 02:45 «Зіркові долі»
12:05 Х/ф «ІЗІ»
13:55 Т/с «На останньому по‑

диху»
15:35 Х/ф «Між високих хлі‑

бів»
17:05 Х/ф «Кар'єра Дмитра 

Горіна»
19:00, 01:15 Т/с «Суто англій‑

ські вбивства»
21:00 Т/с «Загадкові вбивства 

Агати Кристі»
23:00 Х/ф «Ішов собака по 

роялю»
00:45 «Академія сміху»

ЧЕТВЕР
30 СІЧНЯ

ІНТЕР

05:30, 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
11:10 Т/с «Мене звати Ме‑

лек»
12:25 Х/ф «Смерть негідни‑

ка»
14:45, 15:40 «Речдок»
16:35 «Речдок. Особливий 

випадок»
18:00, 19:00, 01:35 «Стосується 

кожного»
20:00, 03:05 Подробиці
21:00 «Речдок. Особливий ви-

падок. Третій зайвий»
23:50 Т/с «Спокуса»
03:50 «Щоденник вагітної»
05:00 «Top Shop»

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 ві-
домих людей»

11:15, 12:20 Міняю жінку
13:10, 14:20 «Світ навиво-

ріт - 5: Індонезія»
15:25 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зі Стам‑

була»
20:15 Х/ф «Форсаж 8»
22:45 Х/ф «XXX»
00:55 Х/ф «П'ятниця 13‑е»
02:35 Вечірній квартал

ICTV

04:10 Скарб нації
04:20 Еврика!
04:25 Студія Вашингтон
04:30 Факти
04:55 Т/с «Відділ 44»
05:40 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
10:05 Секретний фронт
11:50, 13:15 Х/ф «В тилу воро‑

га»
12:45, 15:45 Факти
14:10, 16:20, 21:20 Т/с «Пере‑

вірка на міцність»
16:30 Х/ф «Каратель»
18:45, 21:00 Факти
20:10 Антизомбі. Дайджест
22:15 Х/ф «Сезон убивць»
23:45 Х/ф «Пекло»
01:40 Т/с «Шулер»

НОВИЙ КАНАЛ

03:00, 01:15 Зона ночі
04:10 Абзац
05:20 Варьяти
07:00, 08:00 Kids Time
07:05 М/с «Шоу Луні Тьюнз»
08:05 Т/с «Бібліотекарі»
10:00 Т/с «Відчайдушні до‑

могосподарки»
14:50 Х/ф «Затура»
16:40 Х/ф «Репродукція»
18:50 Х/ф «Зоряний десант»
21:00 Х/ф «Район 9»
23:10 Х/ф «Гребберси»
01:10 Служба розшуку дітей
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ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ

СТБ

05:15, 18:00 Один за всіх 
06:25 Хата на тата
08:55 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
10:50 МастерШеф
17:25, 21:55 Відлік часу
17:30, 22:00 Вікна-Новини
20:05 Т/с «Швабра»
22:40 Я соромлюсь свого тіла 

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, 20:30, 
21:30 Танька і Володька

10:00, 19:00 4 весілля
12:00, 18:00 Панянка-селянка
13:50 Х/ф «Прекрасні ство‑

ріння»
16:00, 22:00 Казки У Кіно
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

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, 04:45 Агенти 

справедливості
17:00 Історія одного злочину 
19:50 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Жіночий лікар 4»
23:20 Слідами газової капітуляції
00:00, 02:15 Т/с «Бале‑

рина»

МЕГА

06:00 Бандитський Київ
08:25, 01:40 Правда життя
09:35, 00:30 

Речовий доказ
10:45, 18:15 Сучасні дива
11:40, 17:15 Елемент
12:40, 22:35 Суперчуття
13:40 Історія українських земель
14:35, 19:55 У пошуках істини
15:25, 23:35 Загадки Всесвіту
16:20, 21:45 Ефект Нострадамуса
17:45 Світ дикої природи
19:05 Скарб.UA
20:45 Секрети Другої світової
02:40 Прихована реальність

К1

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

Морський сезон»
11:00, 17:25, 00:00 Т/с «Мис‑

ливці за реліквіями»
14:30, 22:00 «Орел і Решка. 

Навколо світу»
01:45 Т/с «Дорогий доктор»
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 Дачна 

відповідь
10:30, 17:30 Удачний проект
11:20, 19:30 Квартирне питання
12:10, 15:00, 00:40 

Корисні поради
13:00 Гордон Рамзі готує вдома
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, 07:50 Т/с «Рекс‑
2»

09:30, 18:15 «Спецкор»
10:10, 18:50 «ДжеДАІ»
10:50, 17:20 «Загублений світ»
13:45 «Помста природи»
14:10 Х/ф «Світ роботів»
15:35 Х/ф «Андроїд‑

поліцейський»
19:25 Т/с «Ментівські війни. 

Харків‑2 «
21:30, 23:05 Т/с «CSI: Місце 

злочину‑5»
00:50 «Облом.UA.»
05:30 Телемагазини

ENTER-ФІЛЬМ

05:35 Х/ф «Казка про жінку 
та чоловіка»

07:00, 07:40, 08:50, 
09:30 «Мультфільм»

07:10, 09:00, 02:15 Телемагазин
08:00, 11:50 Зіркове життя
10:00 «Спогади»
11:00, 00:25, 02:45 «Зіркові долі»
12:40 Х/ф «Загублене місто»
14:25 Х/ф «Золотий гусак»
15:40 Х/ф «Кар'єра Дмитра 

Горіна»
17:35 Х/ф «Ішов собака по 

роялю»
19:00, 01:15 Т/с «Суто англій‑

ські вбивства»
21:00 Т/с «Загадкові вбивства 

Агати Кристі»
23:00 Х/ф «Дубравка»
00:45 «Академія сміху»

П'ЯТНИЦЯ
31 СІЧНЯ

ІНТЕР

05:30, 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 Т/с «Мене звати Ме‑

лек»

12:25 Х/ф «Неприборканий»
14:45, 15:40, 23:45 

«Речдок»
16:35 «Речдок. Особливий 

випадок»
18:00, 01:30 «Стосується 

кожного»
20:00 Подробиці тижня
03:00 «Орел і Решка. Шопінг»
04:15 «Подорожі в часі»
04:55 «Top Shop»

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, 04:30 ТСН

09:25, 10:20 «Життя ві-
домих людей»

11:15, 12:20 Міняю жінку
13:20, 14:25 «Світ навиво-

ріт - 5: Індонезія»
15:40 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зі Стам‑

була»
20:15, 22:10 «Жіночий квартал»
00:05 Х/ф «П'ятниця 13‑е»
01:45 Розсміши коміка
05:15 «Світське жит-

тя. 2020 Дайджест»

ICTV

04:05 Скарб нації
04:15 Еврика!
04:20 Служба розшуку дітей
04:25 Студія Вашингтон
04:30, 01:30 Факти
04:55 Т/с «Відділ 44»
05:40 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти
09:15, 19:25 Надзвичайні новини
10:05 Антизомбі. Дайджест
11:00, 13:20 Х/ф «¥ранд‑

реванш»
12:45, 15:45 Факти
13:30, 16:20, 22:55 Скетч-

шоу «На трьох» 16+
18:45 Факти
20:05 Дизель шоу
02:00 Т/с «Шулер»

НОВИЙ КАНАЛ

03:00, 02:40 Зона ночі
04:20 Абзац
05:30 Варьяти
07:00, 08:00 Kids Time
07:05 М/с «Шоу Луні Тьюнз»
08:05 Т/с «Бібліотекарі»
10:00 Т/с «Відчайдушні до‑

могосподарки»
13:40 Х/ф «Загублені в кос‑

мосі»
16:10 Х/ф «Сім сестер»
18:40 Х/ф «Ковбої проти 

прибульців»
21:00 Х/ф «Тихе місце»
22:50 Х/ф «Кокні проти зом‑

бі»
00:40 Х/ф «Похмурі небеса»
02:35 Служба розшуку дітей

СТБ

06:05 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова історія»

07:00 Х/ф «Ніч відпочинку 
для мами»

09:00 Т/с «Швабра»

16:35, 18:00 Х/ф «Пані покоїв‑
ка»

17:25, 21:55 Відлік часу
17:30, 22:00 Вікна-Новини
19:10 Х/ф «Хто б казав»
21:00 Х/ф «Ну хто б казав 2»
22:35 Х/ф «Ну, хто б казав 2»
23:15 Х/ф «Жіноча інтуїція»
01:55 Х/ф «Чоловіча інтуї‑

ція»

ТЕТ

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

Одного разу під Полтавою
08:30, 09:30, 20:30 

Танька і Володька
10:00, 19:00 4 весілля
12:10 Панянка-селянка
14:10 М/ф «Епік»
16:00 Казки У Кіно
16:30 Одного разу в Одесі
17:00 М/ф «Ранго»
21:00 Х/ф «Персі Джексон: 

Море чудовиськ»
23:00 Х/ф «Весільний Марш 

‑ 3: Зустрічайте нарече‑
ну»

00:30 17+
01:45 Теорія зради
02:35 БарДак
03:25 Віталька

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
12:30, 15:30 Т/с «Утікачка»
17:00 Історія одного злочину 
19:50 «Говорить Україна»
21:00 Свобода сло-

ва Савіка Шустера
00:00, 02:15 Т/с «Я ніко‑

ли не плачу»

МЕГА

06:00 Бандитська Одеса
07:55, 01:40 Правда життя
09:30, 00:30 

Речовий доказ
10:40, 18:15 Сучасні дива
11:35 Елемент
12:35, 22:35 Суперчуття
13:35, 20:45 Секрети 

Другої світової
14:35, 20:00 У пошуках істини
15:25, 23:35 Загадки Всесвіту
16:20, 21:45 Ефект Нострадамуса
17:15 Світ дикої природи
19:05 Теорія Змови
05:35 Квітка Цисик

К1

06:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
08:15, 01:00 «Орел і 

Решка. Шопінг»
09:15, 21:00 «Орел і Решка. 

Морський сезон»
11:00 Т/с «Мисливці за релік‑

віями»
14:30, 22:00 «Орел і Решка. 

Навколо світу»
17:15 Х/ф «Закони прива‑

бливості»

19:00 Х/ф «Особисте»
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 Дачна 

відповідь
10:30, 17:30 Удачний проект
11:20, 19:30 Квартирне питання
12:10, 15:00, 00:40 

Корисні поради
13:00 Гордон Рамзі готує вдома
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»
10:10, 18:50 «ДжеДАІ»
10:50, 17:15 «Загублений світ»
13:45, 03:50 Цілком таємно
14:15 «Помста природи»
14:35 Х/ф «Вуличний боєць»
19:25 Х/ф «В‑язень»
21:10 Х/ф «Бронежилет»
22:55 Х/ф «Приречені‑2»
00:35 Х/ф «11 кварталів»
01:50 «Облом.UA.»
05:30 Телемагазини

ENTER-ФІЛЬМ

05:30 Х/ф «Такі гарні люди»
07:00, 07:40, 08:50 

«Мультфільм»
07:10, 09:00, 02:15 Телемагазин
08:00, 10:45 Зіркове життя
09:30 «Спогади»
10:30, 01:55, 02:45 «Зіркові долі»
11:35 Х/ф «Рукопис, знайде‑

ний в Сарагосі»
14:55 Х/ф «Слухати у відсі‑

ках»
17:30 Х/ф «Де 0‑42?»
19:00 Т/с «Суто англійські 

вбивства»
21:00 Т/с «Загадкові вбивства 

Агати Кристі»
23:00 Х/ф «Між високих хлі‑

бів»
00:30 Х/ф «Прощавайте, фа‑

раони!»

СУБОТА
1 ЛЮТОГО

ІНТЕР

05:25 «Чекай на мене. Україна»
07:05 Х/ф «Шельменко‑

денщик»
09:00 «Готуємо разом. 

Домашня кухня»
10:00 «Корисна програма»
11:10 Х/ф «Бронзовий птах»
15:00 Х/ф «Невловимі мес‑

ники»
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ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ

16:30, 20:30 Т/с «Не жіноча 
робота»

20:00, 02:10 Подробиці
22:20 Х/ф «Так не буває»
00:20 Х/ф «Дідька лисого»
02:40 «Орел і Решка. Шопінг»
03:55 «Орел і решка. 

Перезавантаження»
04:35 «Орел і решка. Дива світу»

1+1

06:05, 07:00 «Життя ві-
домих людей»

08:00 «Сніданок. Вихідний»
10:00 Х/ф «ХXX»
12:15 Х/ф «Хітмен: Агент 47»
14:10 Х/ф «К‑9: Собача робо‑

та»
16:10, 20:15 «Новорічний ве-

чірній квартал»
19:30, 05:15 ТСН
23:50 «Світське життя. 2020»
00:50 «Світське жит-

тя. 2020 Дайджест»
01:40 «Жіночий квартал»
04:20 Розсміши коміка

ICTV

04:45 Скарб нації
04:55 Еврика!
05:00 Факти
05:30 Особливості націо-

нальної роботи
08:55 Х/ф «¥ранд‑реванш»
10:50 Скетч-шоу «На трьох» 16+
12:45 Факти
13:00 Дизель шоу
16:45 Х/ф «Чорна діра»
18:45 Факти
19:10 Х/ф «Ріддік 3D»
21:10 Х/ф «Хроніки Ріддіка»
23:10 Х/ф «Народження на‑

ції»
01:20 Х/ф «Чорні мітки»
02:45 Т/с «Шулер»

НОВИЙ КАНАЛ

03:00, 02:40 Зона ночі
05:25 Таємний агент
06:30 Таємний агент.Пост-шоу
08:50 Ревізор
10:50 Х/ф «Фантом»
12:20 Х/ф «Глобальне втор‑

гнення: Битва за Лос‑
Анджелес»

14:50 Х/ф «Зоряний десант»
17:00, 19:00 Kids Time
17:05 М/ф «Супершістка»
19:05 Х/ф «Я ‑ Легенда»
21:00 Х/ф «Хенкок»
22:50 Х/ф «Явище»
00:50 Х/ф «Гребберси»

СТБ

05:15 МастерШеф. 
Професіонали

19:00 Х-фактор
21:45 Хата на тата
23:35 Х/ф «Хто б казав»
01:25 Х/ф «Ну, хто б казав 2»

ТЕТ

06:00 ТЕТ Мультиранок
10:30 М/ф «Лісова братія»
12:00 Х/ф «Калоші щастя»
13:10, 00:00 Сімейка У
16:45 Х/ф Післязавтра

19:00, 21:00 Одного разу 
під Полтавою

19:30, 21:30 Танька і Володька
22:00 Ігри Приколів
23:00 Одного разу в Одесі
01:00 17+
02:15 Теорія зради
03:05 БарДак
03:55 Віталька

УКРАЇНА

07:00, 15:00, 19:00 
Сьогодні

07:30, 05:30 
Зірковий шлях

08:40, 15:20 Т/с «Друге 
життя Єви»

17:00, 21:00 Т/с «Лабіринт»
20:00 Головна тема
23:00 Х/ф «Пігулка від сліз»
01:00, 02:15 Х/ф «Намисто»
03:10 Реальна містика

МЕГА

06:00 Бандитський Київ
07:05, 00:40 

Містична Україна
07:50, 18:15 Код доступу
09:45 Речовий доказ
10:55 Секрети Другої світової
12:55 101 вид зброї, що 

змінила світ
14:35 Сучасні дива
15:25 Загадки Всесвіту
16:15 Суперчуття
21:00 НЛО з минулого
22:40 Елемент
00:10 Світ дикої природи
01:25 Правда життя

К1

06:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Земля до початку 

часів»
08:30 «Ух ти show»
09:35 Х/ф «Космічні воїни»
11:20 Х/ф «Особисте»
13:20 Х/ф «Закони прива‑

бливості»
15:00, 02:00 «Орел і Решка. 

Навколо світу»
00:00 Х/ф «Серена»
02:45 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, 08:55 
«Загублений світ»

08:00 «ДжеДАІ. Дайджест 2018»
13:20 Х/ф «Морський піхоти‑

нець‑3: Тил»
15:00 Х/ф «Морський піхоти‑

нець‑4»
16:40 Х/ф «Місто Юрського 

періоду»
18:15 Х/ф «Юрські ігри»

19:45 Х/ф «Чужий: Заповіт»
22:00 Х/ф «Чужий проти Хи‑

жака»
23:45 Х/ф «Проект Е.1337: 

Альфа»
01:00 «Облом.UA.»
04:20 Цілком таємно

ENTER-ФІЛЬМ

05:10 Х/ф «Легенда про кня‑
гиню Ольгу»

07:00, 07:40, 08:50 
«Мультфільм»

07:10, 09:00, 02:15 Телемагазин
08:00 Зіркове життя
09:30, 02:05, 02:45 

«Зіркові долі»
10:05 «Невідома версія»
10:55 Х/ф «Золотий гусак»
12:10 Х/ф «Віслюча шкіра»
14:00 Х/ф «Пригоди Електро‑

ніка»
18:00 Т/с «Суто англійські 

вбивства»
22:00 Х/ф «Королівство кри‑

вих дзеркал»
23:25 Х/ф «Червона квіточ‑

ка»
00:40 Х/ф «Марія‑

майстриня»

НЕДІЛЯ
2 ЛЮТОГО

ІНТЕР

05:25, 11:00 «Орел і Решка. 
Івлєєва vs. Бєдняков»

06:10 Х/ф «Канікули Петро‑
ва і Васєчкіна. Звичай‑
ні й неймовірні»

09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел і решка. Дива світу»
12:00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»
13:00 Х/ф «Кохання з пере‑

шкодами»
15:05 Т/с «Мене звати Ме‑

лек»
18:10 Х/ф «Прогулянка по 

Банкоку»
20:00 Подробиці
20:30 Х/ф «Загнані»
22:30 Х/ф «Сфера»
00:30 «Речдок»

1+1

06:00 М/ф
06:25, 07:10 «Життя ві-

домих людей»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
09:00 Лото-Забава
09:45 Х/ф «Форсаж 5»
12:05 Х/ф «Форсаж 6»
14:25 Х/ф «Форсаж 7»
16:55 Х/ф «Форсаж 8»
19:30, 05:00 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Голос країни 10»
23:35 «Жіночий квартал 2019»
01:30 Світ навиворіт

ICTV

04:55 Скарб нації
05:05 Еврика!
05:10 Факти
05:35 Не дай себе обдурити
06:25 Громадянська оборона

07:10 Антизомбі. Дайджест
08:05 Секретний фронт. 

Дайджест
08:55 Т/с «Відділ 44»
12:30, 13:00 Х/ф «Чорна діра»
12:45 Факти
14:40 Х/ф «Хроніки Ріддіка»
16:45 Х/ф «Ріддік 3D»
18:45 Факти
20:30 Х/ф «Неймовірний 

Галк»
22:35 Х/ф «Зелений шер‑

шень»
00:40 Т/с «Шулер»

НОВИЙ КАНАЛ

03:00, 01:30 Зона ночі
05:20 Таємний агент
06:20 Таємний агент.Пост-шоу
08:15, 10:05 Kids Time
08:20 М/ф «Хранителі снів»
10:10 М/ф «Супершістка»
12:10 Х/ф «Ковбої проти 

прибульців»
14:30 Х/ф «Я ‑ Легенда»
16:30 Х/ф «Хенкок»
18:20 Х/ф «Скарб нації»
21:00 Х/ф «Скарби нації: 

Книга таємниць»
23:40 Х/ф «Тихе місце»

СТБ

05:40 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова історія»

07:35 Хата на тата
18:00 Слідство ведуть екс-

трасенси 
19:55 Один за всіх 
22:15 Детектор брехні 

ТЕТ

06:00 ТЕТ Мультиранок
10:30 М/ф «Жив собі кіт»
12:05 Х/ф «Жива вода»
13:15 Сімейка У
15:00 Х/ф «Леон ‑ кілер»
17:00 Х/ф «Персі Джексон: 

Море чудовиськ»
19:00, 21:00 Одного разу 

під Полтавою
19:30, 21:30 Танька і Володька
22:00 Ігри Приколів
23:00 Одного разу в Одесі
00:00 Х/ф «Весільний Марш 

‑ 3: Зустрічайте нарече‑
ну»

01:30 17+
02:45 Теорія зради
03:35 Віталька

УКРАЇНА

06:30 Сьогодні
07:30 Зірковий шлях
09:00 Т/с «Лабіринт»
12:50 Т/с «Я ніколи не плачу»
17:00, 21:00 Т/с «Встигнути все 

виправити»
19:00 Сьогодні. Підсумки з 

Олегом Панютою
23:00, 02:15 Т/с «Ще 

один шанс»
03:00 Х/ф «Пігулка від сліз»
04:45 Агенти справедливості

МЕГА

06:00 Бандитська Одеса
06:50, 00:40 

Містична Україна

07:40, 18:00 Код доступу
09:35 Речовий доказ
10:45 Секрети Другої світової
12:45 НЛО з минулого
14:20 Сучасні дива
15:10 Загадки Всесвіту
16:00 Суперчуття
21:00 101 вид зброї, що 

змінила світ
22:40 Світ дикої природи
01:25 Гордість України

К1

06:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Земля до початку 

часів»
08:30 «Ух ти show»
09:45 Х/ф «Статус: Оновле‑

ний»
11:35 Х/ф «Космічні воїни»
13:20 «Орел і Решка. 

Навколо світу»
01:45 Х/ф «Джек ‑ підкорю‑

вач велетнів»
03:10 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 Дачна відповідь
19:50 Удачний проект
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 «ДжеДАІ. Дайджест 2018»
09:00 «Шалені перегони 2018»
11:00 «Він, вона та телевізор»
12:55 Х/ф «40 днів та ночей»
14:30 Х/ф «В‑язень»
16:10 Х/ф «Бронежилет»
17:55 Х/ф «Стукач»
20:00 Х/ф «Джон Вік»
21:50 Х/ф «Снайпер»
23:20 Т/с «Третього не дано»
02:30 «Облом.UA.»
05:30 Телемагазини

ENTER-ФІЛЬМ

05:55 Х/ф «Прощавайте, фа‑
раони!»

07:10, 09:00, 02:30 Телемагазин
07:40, 08:50 

«Мультфільм»
08:00 Зіркове життя
09:30 «Невідома версія»
10:15 Х/ф «За мною, кана‑

льі!»
12:15 Х/ф «Привид замка 

Моррисвіль»
13:55 Х/ф «Дежа Вю»
15:55 Х/ф «Кримінальний та‑

лант»
19:00 Т/с «В гонитві за тіня‑

ми»
22:30 Х/ф «Летюча миша»
01:00 Х/ф «Дванадцята ніч»
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Продаж
Щебінь, пісок, цегла, від‑
сів, цемент, глина, чорно‑
зем, торфокрихта, бутовий 
камінь, дрова, жом, ви‑
віз сміття, послуги «Бобка‑
том». Тел. (050)609‑79‑86, 
(098)912‑58‑84.

Цегла, піноблоки, газо‑
блоки, щебінь, пісок, від‑
сів, дрова, гній, чорно‑
зем, торфокрихта; достав‑
ка, послуги маніпулято‑
ром, вивіз будівельного 
сміття. Тел. (050)609‑77‑14, 
(097)839‑42‑39.

Пісок, щебінь, відсів, це‑
гла, піноблоки, газобло‑
ки, гній, чорнозем, земля, 
торфобрикет, дрова, тор‑
фокрихта, доставка; по‑
слуги маніпулятором, ви‑
віз будівельного сміт‑
тя. Тел. (050)569‑48‑13, 
(096)504‑52‑31.

Цегла, щебінь, відсів, пі‑
сок, піноблоки, газобло‑
ки, чорнозем, гній, торфо‑
крихта, земля, дрова, тор‑
фобрикет; доставка, по‑
слуги маніпулятором, ви‑
віз будівельного сміт‑
тя. 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, чорнозем, 
торфобрикет, дрова, ке‑
рамзит, глина, гній, ка‑
мінь, земля для засипан‑
ня, жом, вивіз будівельно‑
го сміття; послуги «Бобка‑
том». Тел. (050)941‑48‑24, 
(096)601‑27‑82.

Цегла червона, біла, ще‑
бінь, пісок, чорнозем, від‑
сів, торфобрикет, керам‑
зит, гній, дрова, вивіз сміт‑
тя, жом, земля для заси‑
пання; послуги «Бобка‑
том». Тел. (096)601‑27‑82, 
(099)621‑64‑00.

Цегла різна, щебінь, пі‑
сок, торфобрикет, дро‑
ва, керамзит, глина, гній, 
жом, камінь, керам‑
зит, вивіз будівельно‑
го сміття; послуги «Бобка‑
том». Тел. (096)601‑27‑82, 
(099)621‑64‑00.

Цегла червона, пісок, ще‑
бінь, відсів, цемент, ка‑
мінь бутовий, грунт для 
вимощення, чорнозем, 
торфокрихта, торфобри‑
кет, дрова, вивіз сміт‑
тя. Тел. (095)535‑56‑63, 
(097)751‑64‑30.

Щебінь, відсів, цегла, 
камінь бутовий, дро‑
ва, торфобрикет, тор‑
фокрихта, можли‑
ва доставка, вивезен‑
ня будівельного сміт‑
тя. Тел. (050)660‑54‑53, 
(066)367‑02‑90.

Балки, бруси, дошки, крок-
ви, планки, пиломатеріа-
ли. Тел. (050)258-34-18, 
(097)463-49-49.
Балки, крокви, дошки об-
різні та необрізні, різна до-
вжина, соснові обрізки. Тел. 
(066)291-68-58.

Балки, крокви, рейки, 3х10м (все 
4м), дошки для підлоги, блок-хаус, 
фальшбрус, вагонка, лежак, хвой-
на, липова, доставка, монтаж. Тел. 
(099)346-91-41.
Бесідки різних форм та розмірів, 
садові гойдалки, дашки на коло-
дязь, собачі будки, туалети, столи, 
лавки та ін. Тел. (050)274-38-28.

Блок-хаус, вагонка, до-
шки для підлоги, фаль-
шбрус, фурнітура: кутни-
ки, штахетник, стругані до-
шки, плінтуси, з’єднувальна 
планка, монтажні робо-
ти. Тел. (050)258-34-18, 
(097)463-49-49.
Відсів, щебінь, пісок, це‑
мент, цегла червона, ка‑
мінь бутовий, грунт для 
вимощення, торфобри‑
кет, дрова, чорнозем, вивіз 
сміття. Тел. (095)535‑56‑63, 
(097)751‑64‑30.
Двері дерев’яні, без коробки, б/в. 
Тел. (066)358-35-04.

Двері міжкімнатні, дерев’яні, без 
коробки, відмінний стан. Тел. 
(099)701-00-49.
Двері та решітки у підвал, під’їзд, 
кладовку на міжповерх, квартир-
ні тамбури, виходи на горище чи 
інші технічно-складські та торгово-
господарські приміщення, достав-
ка та демонтаж/монтаж по м. Луць-
ку, області. Тел. (099)775-35-65, Во-
лодимир.

Дошки обрізні та необрізні, 
балки, крокви, мауерла‑
ти, обрешітки різних роз‑
мірів, можлива доставка. 
Тел. (095)770‑74‑21.
Дошки обрізні та не‑
обрізні, рейки, бал‑
ки, крокви, доставка по 
області та за її межа‑
ми. Тел. (097)649‑23‑71, 
(099)181‑33‑32, Михайло.
Кутник алюмінєвий; лист оцинко-
ваний. Тел. (099)329-98-95.
Лист пластиковий, 240х120см, 2шт. 
Тел. (099)627-01-69.
Лінолеум, 140х190см, новий, недо-
рого. Тел. (050)990-07-33.
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Металопрофіль та ме‑
талочерепиця, ціни від 
виробника, оцинкова‑
на некондиція, стовп‑
чики для огорожі, про‑
гони, саморізи, комп‑
лектуючі, металопро‑
філь від 90грн, мета‑
лочерепиця від 119грн. 
Тел. (095)510‑99‑19, 
Сергій. 

Пиломатеріали: бал‑
ки, крокви, дошки об‑
різні та необрізні, рей‑
ки монтажні, достав‑
ка. Тел. (097)649‑23‑71, 
(099)181‑33‑32, Михайло.
Скло різане, залишки. Тел. 
(099)329-98-95.
Текстоліт листовий, товщ. 1см, 1 
лист. Тел. (099)329-98-95.

Цегла червона, щебінь, пі‑
сок, відсів, цемент, ка‑
мінь бутовий, чорно‑
зем, торфокрихта, торфо‑
брикет, грунт для вимо‑
щення, дрова, вивіз сміт‑
тя. Тел. (095)535‑56‑63, 
(097)751‑64‑30.

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

Ванна алюмінієва. Тел. 
(067)289-24-20.
Котел КЧМ, 5000грн. Тел. 
(098)104‑69‑78.
Умивальник керамічний «Тюль-
пан», білий. Тел. (050)974-41-78.
Умивальник керамічний, голубий. 
Тел. (050)974-41-78.

Продаж
Вішак з тумбою для взуття у прихо-
жу. Тел. 24-91-74.
Диван («єврокнижка»), б/в. Тел. 
(099)178-98-38.
Диван кутовий, бежевий, хороший 
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, хороший 
стан, недорого. Тел. (095)468-16-19.
Кухня, довж. 2,55м, можливий 
продаж частинами; стінка «Во-
линь». Тел. (098)895-00-18.
Ліжко 1-спальне, б/в, терміново, 
недорого. Тел. (050)765-13-36.
Ліжко дерев’яне, 2-спальне. Тел. 
(098)577-35-34.
М’яка частина (диван та 2 кріс-
ла), б/в. Тел. (099)791-53-45, 
(067)831-25-25.
М’які крісла розкладні. Тел. 
26-02-38, (095)522-48-80.
М’які крісла, б/в. Тел. 
(095)614-36-74.
М’які крісла. Тел. 26-02-38, 
(095)522-48-80.
Матрац на полуторне ліжко, новий, 
недорого. Тел. 74-01-51.
Меблі: диван та 2 крісла, б/в. Тел. 
(050)600-40-25.
Меблі: м’яка частина, стінка «Бай-
кал», хороший стан, недорого. Тел. 
(050)974-41-78.
Полиці скляні та дзеркала для 
меблів. Тел. (098)577-35-34, 
(099)489-98-78.
Прихожа, б/в, терміново, недоро-
го. Тел. (050)765-13-36.

Спальня, трюмо. Тел. 
(068)366-16-14.

Стіл письмовий з шафками 
та полицями, б/в, 500грн. 
Тел. (066)382‑98‑24.
Стіл розкладний, б/в. Тел. 
(095)614-36-74.
Стіл розкладний. Тел. 26-02-38, 
(095)522-48-80.
Стіл‑тумба (розкладний). Тел. 
24-91-74.
Стіл. Тел. (066)795-36-79.

Стінка «Волинь» (без 
шафи для одягу). 
Тел. (066)202-24-09, 
(050)591-36-78.
Стінка «Калина». Тел. 26-02-38, 
(095)522-48-80.
Столи: письмовий, розсувний. Тел. 
(050)765-13-36.
Столик журнальний. Тел. 26-02-38, 
(095)522-48-80.
Тумба під телевізор. Тел. 26-02-38, 
(095)522-48-80.
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 чолові-
ча; 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. 52-54, на-
туральна шкіра, утеплена, від-
мінний стан, недорого. Тел. 
(050)990-07-33, (097)467-15-40.
Куртка чоловіча, р. 64, хороший 
стан. Тел. (050)804-89-30.
Напівшуби штучні, нові, недорого. 
Тел. (098)577-35-34.
Півчобітки жіночі, р. 36, темно-сірі. 
Тел. (098)128-04-92.
Півчобітки, голубі з квіточка-
ми, можливо для сцени. Тел. 
(066)795-36-79.
Плащ‑накидка, військовий, но-
вий; тканина, колір захисний. Тел. 
24-08-96, (095)484-38-87.

Плащ‑палатка, військовий. Тел. 
26-38-67.
Пуховик чоловічий, р. 52-54. Тел. 
(068)366-16-14.
Рукавички весільні (довж. до лік-
тя). Тел. 25-31-81, (098)128-04-92.
Сорочки військові, зелена та біла, 
р. 41, р. 42, нові. Тел. 24-08-96.
Сукня весільна, оригінальна, ма-
лий розмір, дуже дешево. Тел. 
(099)701-00-49.
Туфлі чоловічі, чорні, р. 40, нові, 
250грн. Тел. (099)029-97-56.
Чоботи хромові, військові, р. 44. 
Тел. 26-38-67.
Шапка норкова, чоловіча. Тел. 
(068)366-16-14.
Шуба зі штучного хутра, Білорусь, 
ріст 180см, нова, недорого. Тел. 
(095)559-01-42.

Купівля
Взуття зимове, чоловіче, нове, не-
дорого. Тел. 74-01-51.
Сапожки зимові на молнії або ли-
пучці, 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, сорочки, курт-
ки, джинси, светри, 8-12р. Тел. 
(099)205-14-16.

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

Продаж
Масажер для очей, в-во Нідерлан-
ди, 1100грн. Тел. (099)029-97-56.

Продаж
Ваза кришталева. Тел. 
(050)804-89-30.
Килим, 3х2м, вишневий у квіти, 
ворсистий, б/в, недорого, терміно-
во. Тел. (095)543-45-60.
Килим, 4,50х2,60м, бежевий з ко-
ричневим у квіти, б/в, недорого, 
терміново. Тел. (095)543-45-60.
Килим, в-во Бельгія, вовна, 2х3м, 
новий. Тел. (098)577-35-34.
Килими, 4шт., б/в, терміново, не-
дорого. Тел. (050)765-13-36.
Перина, 2х2м (2-спальна), хо-
роший стан, недорого. Тел. 
(050)990-07-33, (097)467-15-40.
Портфель, б/в; дипломат, б/в, 
40грн. Тел. (099)029-97-56.
Розкладачка, б/в, хороший стан. 
Тел. (099)329-98-95.
Тюль, тканина костюмна, фла-
нель, фатин. Тел. 26-02-38, 
(095)522-48-80.
Шкатулка дерев’яна з українським 
орнаментом. Тел. (050)804-89-30.

Продаж
Вазони великі. Тел. 26-02-38, 
(095)522-48-80.
Гібіскус (китайська троян-
да), вис. 1,50м, недорого. Тел. 
(099)627-01-69.

Продаж
Цуценята (дві дівчинки), при-
виті, віддам в хороші руки. Тел. 
(099)445-29-16, Олена.
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Продаж
Бджолосім’ї, вулики, рамки, віск, 
прополіс. Адр.: смт Торчин Тел. 
70-21-21.

Брикет, дрова твердих по‑
рід, торфокрихта, чорно‑
зем, грунт для вимощен‑
ня, камінь бутовий, глина, 
гній. Тел. (095)535‑56‑63, 
(097)751‑64‑30.
Віялки зернові, нові, 
220‑380В, провіює всі види 
зерна (сушену ягоду), лег‑
ка та проста у використан‑
ні, повністю замінює ре‑
шетну віялку, в наявнос‑
ті, відправка Новою По‑
штою, або Інтайм, фото на 
viber. Тел. (095)440‑93‑23, 
(067)703‑81‑67, Віталій.
Дрова дубові в упаковках, до-
ставка маніпулятором, послу-
ги 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.
Картопля. Тел. (099)724-03-74.
Клітка металева для кролів. Тел. 
(098)577-35-34.
Клітка металева. Тел. 
(050)990-07-33.
Комплект: сідло, вуздечка, пово-
ди, ножиці, підкови, гвіздки (Іспа-
нія). Тел. (095)632-88-46, 76-60-15.
Плуг кінний. Тел. (099)701-00-49.

Пшениця, овес. Тел. 
(099)724-03-74.
Сіно, солома пшенична, ячна, ві-
всяна, 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, дорі‑
зи. 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.
Банки, 1л, 1,5л, 2л. Тел. 26-02-38, 
(095)522-48-80.
Банки. Тел. (068)366-16-14.
Вага, 2кг. Тел. (067)289-24-20.
Шатківниця для капусти, б/в. Тел. 
(098)577-35-34.

Продаж
В’язальна машина, недорого; 
швейна машина «Сінгер», недоро-
го. Тел. (095)102-42-48.
Тканина для військових костюмів, 
офіцерська, колір електрик. Тел. 
(099)329-98-95.

Швейна машина «Зінгер», нож-
на, в робочому стані. Тел. 77-28-01, 
(067)346-25-25.
Швейна машина «Подолка». Тел. 
(068)366-16-14.
Швейна машина «Чайка», б/в. Тел. 
(096)236-10-77.
Швейна машина, ножна. Тел. 
(067)289-24-20.
Швейна машинка, б/в. Тел. 
26-38-67.

Купівля

Оверлок килимовий, 
б/в, у хорошому стані. 
Тел. (050)665‑00‑80.

Продаж
Мікрохвильова піч «Самсунг» 
(сенсорна), б/в, недорого. Тел. 
(095)543-45-60.
Морозильна камера «Норд», б/в, 
хороший стан, терміново (у зв’язку 
із виїздом). Тел. (096)236-10-77.

Плита газова з духовкою, б/в, хо-
роший стан, терміново (у зв’язку із 
виїздом). Тел. (096)236-10-77.
Плита газова, 2-конфоркова, без 
духовки, настільна, б/в, в хорошо-
му стані. Тел. (050)974-41-78.
Холодильник «Беко», Туреччина, 
вис. 1,5м, б/в, відмінний стан. Тел. 
(050)990-07-33, (097)467-15-40.

Купівля
Купуємо дорого газові колонки, 
котли, холодильники, морозиль-
ні камери (всіх видів), пральні ма-
шини, непрацюючі кондиціонери, 
радіодеталі. Тел. (096)775-90-11, 
63-14-85, 40-41-40.
Пральна машина «Індезіт», 800 
обертів, 5-6кг. Тел. (050)804-89-30.

Холодильники, ката‑
лізатори, газові ко‑
лонки, плити та кот‑
ли, телевізори, старі 
комп’ютери та комп‑
лектуючі, чавунні ра‑
діатори у будь‑якому 
стані; забираємо влас‑
ним транспортом. Тел. 
(050)070‑10‑45.

Продаж
WI‑FI роутер «Сітілінк-740», б/в, 
хороший стан. Тел. (050)990-07-33.
Мобільний телефон «Нокіа-6500», 
слайдер, металевий корпус, від-
мінний стан. Тел. (050)990-07-33, 
(097)467-15-40.

Продаж
Відеомагнітофон «Соні», б/в, 
недорого. Тел. (050)990-07-33, 
(097)467-15-40.
Музичний центр «Айва», 5 комп. 
дисків, пульт, недорого. Тел. 
(050)990-07-33.
Телевізор «LG», б/в, хороший стан. 
Тел. 26-38-67.

Телевізор «Самсунг», діаг. 
29см, плоский екран. 
Тел. (050)591-36-78, 
(066)202-24-09.
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 колесах, 3куб. 
м, недорого. Тел. (050)977-72-73.
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
Підшипники. Тел. (050)039-86-64.

Приймання чорних та ко‑
льорових металів, плат, 
акумуляторні батареї, те‑
левізорів, побутової техні‑
ки, радіодеталей, техніч‑
ного срібла, обладнання, 
можливий самовивіз, вул. 
Шевченка, 26а. Ліц. МЕРТУ 
АЕ №271264 від 28.10.2013р. 
Тел. (099)654‑95‑64.

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

Продаж
Репродукції картин, «Незнайом-
ка», «Мона Ліза», залиті лаком 
(ДСП), краї - інкрустація деревини. 
Тел. (050)804-89-30.
Ступа (соснова) та жорна (дубові), 
з Полісся, 1930р., стан автентичний. 
Тел. (095)559-01-42.

Продаж
Енциклопедія благодійних фондів 
світу. Тел. (098)669-40-45.
Книги (різні), по 20грн. Тел. 
(098)669-40-45.
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Продаж
Баян «Креминне», хороший стан. 
Тел. (098)128-04-92.
Гітара. Тел. 26-38-67.

Продаж
Гантеля суцільнолита, 10кг. Тел. 
(099)329-98-95.
Ковзани, 35р. Тел. 26-38-67.
Тренажер‑орбітрек, новий, недо-
рого. Тел. (050)974-41-78.

Циклювання, шпаклюван‑
ня, лакування паркету, 
фарбованих дощок бара‑
банними та плоскошліфу‑
вальними машинами, без 
пилу, ДР більше 10р. Тел. 
(099)642‑72‑74.

Бригада кваліфіко‑
ваних майстрів вико‑
нує ремонтні роботи 
будь‑якої складнос‑
ті, ДР понад 15 років. 
Тел. (066)018‑91‑74, 
(098)999‑68‑99.

Будівельні роботи: муру-
вання огорож цеглою, бло-
ками, облицювання будин-
ків цеглою, заливання фун-
даментів, власні щити, ри-
штування, бетонозмішу-
вач. Тел. (096)059-37-26, 
(050)102-04-41.
Будівельно‑оздоблювальні ро-
боти: штукатурення, стяжка, шпа-
клювання, облицювання плиткою, 
монтаж гіпсокартону та ін. Тел. 
(095)440-11-78, (096)621-97-32.

Будівельно‑оздоблювальні ро-

боти: штукатурення, шпаклювання, 

ремонт відкосів, встановлення вікон 

та дверей, заливання стяжки, обли-

цювання плиткою, настилання ла-

мінату та ін. Тел. (099)445-24-94, 

(098)785-21-83.

Будівництво, виконання окре-

мих будівельних та монтажних ро-

біт, мурування 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.

Вкладання та виго‑
товлення сертифіко‑
ваної вібропресова‑
ної бруківки, поребри‑
ків, бордюрів, водо‑
зливів, доставка мані‑
пулятором, низькі ціни. 
Тел. (099)493‑77‑52, 
(093)716‑55‑75.

Внутрішні ремонтні ро‑
боти: монтаж гіпсокар‑
тону, шпаклювання, 
фарбування стін; уте‑
плення фасадів. Тел. 
(095)149‑10‑20.

Внутрішні ремонтні робо‑
ти: шпаклювання, фарбу‑
вання, наклеювання шпа‑
лер, обшивання гіпсорак‑
тоном, відновлення від‑
косів, утеплення, насти‑
лання ламінату та ін. Тел. 
(099)611‑37‑34.
Внутрішні ремонтні роботи: шту-
катурення, шпаклювання, наклею-
вання шпалер, фарбування, монтаж 
багетів, настилання ламінату. Тел. 
(095)608-75-35, Олександр.

Ворота в’їзні «під ключ», 
заливання фундаменту під 
ворота, виготовлення во‑
ріт, монтаж автоматики; 
гаражні ворота (секцій‑
ні): заміри, доставка, мон‑
таж, встановлення автома‑
тики. Тел. (098)009‑59‑91, 
(099)300‑07‑39.
Всі види будівельних ро‑
біт, є ДР за кордоном. Тел. 
(050)998‑94‑84.

Всі види внутрішніх та 
зовнішніх будівель‑
них робіт: облицюван‑
ня плиткою, наклею‑
вання шпалер, фар‑
бування, монтаж гіп‑
сокартону та ін. Тел. 
(099)415‑78‑98.

Всі види зовнішніх та вну-
трішніх робіт: муруван-
ня, дахи, утеплення фаса-
дів, штукатурення, обли-
цювання плиткою, стяж-
ка, сантехніка, опален-
ня. Тел. (099)726-77-67, 
( 0 6 3 ) 3 7 0 - 5 1 - 9 1 , 
(097)802-24-28, Андрій.

Всі види ремонтно-будівельних 
робіт, ДР понад 16 років, га-
рантія на виконані роботи. Тел. 
(066)920-79-26.

Всі види ремонтно‑
будівельних робіт: му‑
рування з цегли, бло‑
ків, бетонні роботи, ре‑
монт дахів, швидко та якіс‑
но. Тел. (099)409‑56‑53, 
(096)880‑63‑30.
Всі види сантехнічних робіт: опа-
лення, теплі підлоги, каналіза-
ція, водопостачання, ДР 18 ро-
ків, гарантія. Тел. (095)057-99-97, 
(098)999-68-99.
Встановлення дверей, врізан-
ня замків, завісів; монтаж налич-
ників, плінтусів; обшивання вагон-
кою пластиковою, дерев’яною; на-
стилання підлоги, паркетних до-
щок, ламінату. Тел. (099)753-82-28, 
(068)636-40-15.

Євроремонт квартир, 
будинків, ДР 18 ро‑
ків, до кінця зими ‑ 
знижки та подарунки. 
Тел. (066)920‑79‑24, 
(097)448‑84‑28.

Євроремонт: всі види внутріш-
ніх робіт, швидко, якісно, до-
свід роботи, помірні ціни. Тел. 
(066)832-25-48.

Заливання фундамен‑
тів під будинки, скла‑
ди, огорожі та госпо‑
дарські приміщен‑
ня, власна професійна 
опалубка, великий ДР. 
Тел. (096)853‑93‑93, 
(099)702‑32‑36.

Монтаж вагонки, фаль‑
шбрусу, блок‑хаусу та на‑
стилання дощок для під‑
логи. Тел. (050)758‑39‑27, 
Василь.

Монтаж систем опа‑
лення, водопоста‑
чання, каналіза‑
ції, 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 майстра: 
плитка, шпалери, ламінат, відкоси, 
двері, електрика, сантехніка; косм. 
ремонт меблів. Тел. (095)200-59-10.

Ремонт і заміна систем опалення, 
водопостачання, сантехніки, елек-
тричної теплої підлоги; чищен-
ня бойлерів та інші роботи. Тел. 
(099)706-21-07, (097)445-53-17.

Ремонт квартир «під ключ», усі 
види робіт, досвід роботи 20 років. 
Тел. (050)831-52-87.

Ремонт квартир та будин‑
ків «під ключ»: облицю‑
вання плиткою, монтаж 
гіпсокартону, обшивання 
вагонкою, шпаклювання та 
інше. Тел. (066)781‑42‑60.
Ремонтні роботи: облицювання 
плиткою, шпаклювання, штукату-
рення, монтаж гіпсокартону та ін. 
Тел. (050)802-66-26.

Ремонтні роботи: усі види 
штукатурення, облицю‑
вання плиткою, шпаклю‑
вання, монтаж гіпсокар‑
тонних конструкцій та 
ін. Тел. (063)620‑76‑94, 
(099)139‑69‑20.
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Ремонтно-будівельні по-
слуги: бетонні роботи, шпа-
клювання, монтаж гіпсокар-
тону, облицювання плит-
кою, настилання ламінату 
наклеювання шпалер тощо; 
електрика, сантехніка, камі-
ни. Тел. (050)208-14-61.
Ремонтно‑будівельні роботи: 
шпаклювання, монтаж гіпсокарто-
ну, відкосів, облицювання плиткою, 
штукатурення, заливання стяж-
ки, настилання ламінату, обши-
вання вагонкою, фарбування. Тел. 
(066)124-00-79.

Ремонтно‑покрівельні 
роботи (металочере‑
пиця, профіль, онду‑
лін, шифер), утеплен‑
ня дахів та обшиван‑
ня коминів, підши‑
вання підсофітом. Тел. 
(095)608‑61‑56.

Вантажні перевезення 
а/м Вольво (фургон бор‑
товий, довж. причепа ‑ 
14м), самоскидами (в/п 
1‑35т), фурами, а/м ЗІЛ; 
послуги з розвантажен‑
ня та завантаження під‑
донів. Тел. (095)535‑56‑63, 
(097)751‑64‑30.
Вантажні перевезення по місту, 
області, Україні, а/м Фольксваген 
ЛТ-35, максі. Тел. (066)649-90-10, 
(067)528-53-80.

Міжнародні пасажир‑
ські перевезення РІВ‑
НЕ ‑ (Устилуг‑Угринів) 
‑ ВАРШАВА. з АС: м. 
Рівне‑ 05.30, м. Луцьк‑ 
07.00, м. Вол. ‑Волин‑
ський ‑ 08.15, м. Ново‑
волинськ‑ 08.45; з АС 
м. Варшава ‑ 08.20, м. 
Люблін ‑ 11.30, м. За‑
мосць ‑ 13.05, м. Гру‑
бешув ‑ 14.00. Ліц. 
№185 від 25.04.2019р. 
Адр.: сайти: zubustik. 
com. ua, busfor. ua, 
infobus. eu, eurotiket. 
pl. Тел. (099)286‑16‑00, 
( 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 ма‑
шин, мікрохвильових пе‑
чей, холодильників та ін., 
доставка, гарантія, виїзд за 
місто. Тел. (099)118‑62‑80, 
( 0 6 3 ) 2 6 7 ‑ 6 8 ‑ 0 3 , 
(096)059‑38‑10.

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

Англійська, німецька, іта‑
лійська, польська, фран‑
цузька, іспанська, китай‑
ська мови: навчання у 
міні‑групах (від 60грн/
год) та індивідуально та 
по скайпу, високопрофе‑
сійно, цікаво, підготов‑
ка до ЗНО та міжнарод‑
них екзаменів, переклади. 
Адр.: www. ostwest. com. 
ua. Тел. (093)638‑80‑11, 
(095)654‑40‑12, 29‑48‑80.

Встановлення твердо‑
паливних котлів усіх 
типів, ремонт сис‑
тем опалення, водо‑
постачання, каналі‑
зації, якісно, швид‑
ко, ціни помірні. Тел. 
(095)577‑78‑31.

Організація свят: проводимо ве-
сілля, дні народження, різні івен-
ти, флешмоби, вся Україна, тися-
чі задоволених клієнтів, звертай-
теся за незабутніми емоціями. Тел. 
(099)363-91-96.

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

Ремонт, перетягуван-
ня усіх видів м’яких ме-
блів. Тел. (050)944-32-99, 
(068)811-94-50.
Чищення каналіза‑
цій, каналізаційних 
труб, видалення жиру 
та нальоту, професій‑
не обладнання, гаран‑
тія. Тел. (050)736‑08‑05, 
(096)499‑61‑32.

Потрібні послуги столяра. Тел. 
(066)155-89-08.
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Пропоную
А/слюсар на СТО, з/п висока. Тел. 
(095)440-91-80.

А в т о с л ю с а р ‑ х о д о в и к , 
пневматик для роботи з 
автобусами «Богдан», м. 
Київ, з/п 800грн/доба, 
житло та обіди надаються. 
Тел. (067)600‑01‑61.
Бармени, ді‑джеї, офіціан‑
ти, кухарі у нову рестора‑
цію в м. Ковель, іногород‑
нім надаємо житло. Тел. 
(068)585‑86‑97.
Водії категорії С для ро‑
боти по Україні, з/п до‑
говірна, ДР далеко‑
бійника обов`язковий. 
Тел. (098)151‑77‑88, 
(098)151‑77‑98, Сергій, 
9.00‑17.00.
Водії, категорії D, для ро‑
боти на маршрутах у м. 
Київ, з/п 1500грн/доба, 
житло надається. Тел. 
(067)600‑01‑61.
Водій, категорія Е, досвід робо-
ти, відрядження за кордон. Тел. 
(050)339-83-50, з 9.00 до 18.00.

Водій‑дальнобійник, 
категорія Е, робо‑
та по Україні, ДР. Тел. 
(050)907‑11‑87.

Доглядальниця за лежа-
чим чоловіком, 10 діб - 
4000грн/місяць, графік ро-
боти: доба через дві. Тел. 
(050)978-39-34, Марія; 
(099)641-11-57, Ольга.

Комунальне підпри‑
ємство «Ласка» запро‑
шує на роботу: догля‑
дальника за твари‑
нами, фельдшера ве‑
теринарної медици‑
ни, головного бухгал‑
тера, офіційне пра‑
цевлаштування. Тел. 
(050)674‑36‑98.

Конюх та наїзник, 
оплата висока, відря‑
дження (Німеччина). 
Тел. (097)454‑26‑08.

Офіційний дилер 

«Mitsubishi Motors» запро-

шує на роботу водія авто-

транспортних засобів (ка-

тегорія В), комфортні умо-

ви праці, всі деталі по теле-

фону. Тел. (0332)28-30-00, 

( 0 5 0 ) 2 6 4 - 0 9 - 0 9 , 

(099)358-29-32.
Охоронники у м. Київ, вахта: 

30/15, 20/10, 15/15, з/п 9000грн, 

харчування, проживання за ра-

хунок підприємства, консульта-

ції з працевлаштування надають-

ся цілодобово Тел. (073)406-99-18, 

(095)285-81-19.

Охоронники, вахтовий метод ро-

боти у м. Київ та Закарпатській 

обл., без судимостей, оплата - 

350грн/зміна. Тел. (093)147-21-02, 

(096)159-81-10, (050)992-39-40.

Працівники (чолові‑
ки та жінки) у цех з 
виготовлення моро‑
зива, терміново, з/п 
18000грн, іногороднім 
надаємо житло, робо‑
та у передмісті м. Киє‑
ва. Тел. (067)855‑01‑61, 
(095)678‑91‑09.

Працівниця для роботи у приват-
ному будинку в с. Липини, графік 
роботи та оплата за домовленістю. 
Тел. (095)407-56-67.

Прибиральниця виробни‑
чих приміщень у с. Підгай‑
ці, харчування безкоштов‑
не. Тел. (067)332‑14‑35.

Прибиральниця на ви‑
робництво, графік робо‑
ти: 8.00 ‑ 17.00, офіційне 
працевлаштування. Тел. 
(050)385‑85‑60.

Приватне підприємство ві‑
зьме на роботу працівни‑
ків у котельню, без шкід‑
ливих звичок, графік ро‑
боти: доба через дві, з/п за 
домовленістю, від 7000грн. 
Тел. (066)697‑89‑03.

Продавець продовольчих 
товарів у магазин на Пів‑
нічному ринку в м. Луцьк, 
офіційне працевлаштуван‑
ня, гідна оплата праці. Тел. 
(095)229‑30‑70.

Продавець у магазин 
дитячих іграшок, Цен‑
тральний ринок (цен‑
тральний ряд). Тел. 
(050)526‑36‑71.

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

Продавці у продовольчий ма-
газин, з/п 500грн/день. Тел. 
(050)197-06-74.
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Продавці у продо‑
вольчий магазин, офі‑
ційне працевлашту‑
вання, графік роботи: 
7/7 або 14/14, опла‑
та від 400грн/день. 
Тел. (099)188‑89‑75, 
(099)660‑99‑94.

Продавці у продук‑
товий магазин, з/п 
9000грн/21 робо‑
чий день «чистими», 
офіційне працевла‑
штування, зручний 
графік роботи. Тел. 
(066)517‑17‑46.

Ремонтно‑будівельні по‑
слуги, будинки та квар‑
тири «під ключ». Тел. 
(097)829‑28‑59.

Різноробочі та пасту‑
хи на ферму, Львів‑
ська обл., проживання, 
оплата проїзду, з/п гід‑
на. Тел. (097)275‑83‑96, 
(098)522‑24‑06.
Робітник із посвідченням водія ка-
тегорії В. Тел. (067)361-31-98.

Робота в Кувейті для косметоло-
га, дерматолога, пластичного хі-
рурга, хірурга, стоматолога, орто-
педа, гінеколога, педіатра, маса-
жиста, медсестри. Ліцензія МСПУ 
АВ№585042. Адр.: office@euro-
hold. com Тел. (067)232-69-04,.

Робота за кордоном, робочі запро-
шення, візи, робота у Польщі, Бель-
гії: спеціалісти та різноробочі, кон-
сультація та набір у Німеччину та 
ін., ПП «Кетліс». Ліц. МПСПУ АВ 
№519064 від 26.03.2010р. Адр.: м. 
Луцьк, вул. Кафедральна, 25. Тел. 
(0332)72-37-38, (099)769-89-91, 
(093)672-38-69.

Робота у Польщі та Євро‑
пі: робітники будівельних 
спеціальностей, зварни‑
ки, слюсарі, столяри, пра‑
цівники на склади, фа‑
брики, висока з/п, пере‑
вірені роботодавці, візо‑
ва підтримка, довіз до міс‑
ця роботи. Ліц. МСПУ АВ 
№585198 від 23.07.2012р. 
Тел. (096)956‑37‑96, 
(066)799‑53‑22.

Робота у Польщі, м. 
Глівци, офіційна та гід‑
на праця, безкоштов‑
ні вакансії, надаємо 
житло. Ліц. №981 від 
10.07.2018р. вид. МСПУ. 
Тел. (093)016‑54‑13, 
Viber, (067)174‑44‑29.

Сантехнік у ремонт‑
ну бригаду підприємства, 
графік: 5 робочих днів 
(8.00‑17.00), 2 вихідних. 
Тел. (050)385‑85‑60.

Складальник корпусних 
меблів. Тел. (067)373‑70‑15.

Слюсар‑ремонтник, ре‑
монт, профілактика вироб‑
ничого обладнання (печі, 
пакувальні машини та ін.), 
офіційне працевлаштуван‑
ня, з/п від розряду. Тел. 
(050)385‑85‑60.
Укладальники хлібобу‑
лочних виробів, 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 хлібобу‑
лочних виробів, 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, неповний 
або повний робочий день, ДР в офі-
сі. 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 молодого чоловіка 
за межами міста, бажано з про-
живанням. Тел. (050)135-44-52, 
(068)370-62-77.
Роботу з догляду за хворою лю-
диною або людиною похило-
го віку, освіта медична. Тел. 
(099)230-95-01.
Роботу за кордоном, є біометрич-
ний паспорт. Тел. (050)135-44-52, 
(068)370-62-77.
Роботу охоронника або сторожа, 
є ДР у державній службі охорони. 
Тел. (099)444-91-83.
Роботу прибиральниці, по-
вна або часткова зайнятість. Тел. 
(095)559-52-62.
Роботу різноробочого або охорон-
ника. Тел. (063)350-85-51.
Роботу різноробочого. Тел. 
(095)751-81-54.
Роботу. Тел. (063)350-85-51.
Роботу. Тел. (068)916-57-02.

Втрачене тимчасове посвідчення 
військовозобов’язаного, видане на 
ім’я Музичука Петра Георгійовича, 
вважати недійсним.
Втрачений договір купівлі-
продажу квартири, виданий на ім’я 
Павлючук Людмили Володимирів-
ни, посвідчений 11 липня 2007 року 
приватним нотаріусом Четверговою 
Є. О. та зареєстрований у реєстрі за 
№2111, вважати недійсним.

Консультаційні послуги, різні ва-
кансії, доїзд до місця роботи, мож-
ливе працевлаштування за безві-
зом у Польщі. Тел. (099)243-02-63, 
(095)041-92-67.

Кредитна допомога без дові-

док, застави та поручителів від 

5000 до 500000грн, виводимо з 

чорних списків, допомога пенсі-

онерам 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.

09 лютого о 11.00 
відбудуться загальні 
збори садового то‑
вариства «ВИШЕНЬ‑
КА» за адресою: Па‑
лац культури, м. 
Луцьк, вул. Б. Хмель‑
ницького, 1.

Догляну людину похилого віку або 

хвору. Тел. (050)140-39-41.

Допомога у вирішен‑
ні проблем (бізнес, 
кар’єра, особисте жит‑
тя), позбавленні від са‑
мотності, суперників, 
поверну кохану лю‑
дину, збережу сімей‑
не вогнище, результа‑
том будете задоволе‑
ні. Тел. (098)951‑05‑83, 
Катерина. 
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Продаж
1‑кімн. квартиру по вул. Біла, пло-
ща 31 кв.м. Ціна 20000. Власник. 
Тел. (097)405-70-53.

Продаж
Будинок цегляний, с. Шубків, 
73,8кв.м, житловий стан, ділянка 
біля будинку та у полі, 0,53га, земля 
приватизована, є гараж, ціна 27000. 
Тел. (096)268-71-57.

Купівля

Автовикуп: будь‑яких 
марок; в будь‑якому 
стані; після ДТП; Не‑
розмитнені; про‑
блемні. Дорого. Тел. 
( 0 9 8 ) 4 8 3 ‑ 3 2 ‑ 3 2 , 
(063)016‑22‑55.

Продаж
КаМАЗ‑ 5320, 1988р., бор‑
товий, причіп, СЗАП‑8352, 
1991р., борт. ‑Е, хоро‑
ший стан, три комп‑
лекти, ціна договір‑
на. Тел. (067)351‑52‑58, 
(050)541‑32‑38.

Продам

Автозапчастини за гур‑
товими цінами і все 
необхідне для авто‑
мобілів японського, ні‑
мецького, корейського, 
китайського виробни‑
цтва. Адр.: сайт: ap. in. 
ua Тел. (096)805‑11‑50, 
(066)967‑74‑07.

Запчастини до всіх видів 
м/автобусів та мінівенів у 
наявності та на замовлен‑
ня (2‑7 днів), нові та б/в, 
гуртом та вроздріб, від‑
правка по Україні, є свій 
склад. Тел. (097)152‑13‑31, 
( 0 9 3 ) 2 6 1 ‑ 3 7 ‑ 4 2 , 
(097)726‑66‑40.

Продам
Віялки зернові, нові, 
220‑380В, провіює всі види 
зерна (сушену ягоду), лег‑
ка та проста у використан‑
ні, повністю замінює ре‑
шетну віялку, є в наявнос‑
ті, відправка Новою По‑
штою, або Інтайм, фото на 
viber. Тел. (095)440‑93‑23, 
(067)703‑81‑67, Віталій.

Комбайн «Клаас Консул», жат-
ка 3,2м, подрібнювач соломи, хо-
роший стан. Тел. (095)774-12-16, 
(098)954-89-89.

Комбайни картоплез‑
биральні «Анна», прес‑
підбирачі різних ма‑
рок, трактори Т‑25, 
Т‑82, плуги оборотні, 
інша с/г техніка, Поль‑
ща. Тел. (097)474‑22‑11, 
(097)474‑22‑72.

Прес‑підбирачі, ком‑
байни зернозбираль‑
ні, бурякозбиральні, 
картоплезбиральні та 
ін., можлива доставка, 
часткове кредитуван‑
ня. 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

Дошки,балки, крок‑
ви, рейки усіх розмі‑
рів, сухі та свіжоспи‑
ляні. Дошка для під‑
логи шпунтована, ва‑
гонка. Доставка. 
Тел. (096)242‑26‑61, 
(068)016‑60‑98.

Продам двері дерев’яні 
(1,92х0,81м), ворота гаражні 
(2,85х2,08м), склопрофіль (16шт., 
2,0х0,39м). Тел. (063)627-88-50.

Продаж
Диван і крісла, недорого, в хоро-
шому стані. Тел. (096)402-56-21.
Кухоний стіл б/в, в гарному ста-
ні. Недорого. Тел. (098)585-63-08.

Продаж
Килими 2,5х3,5 м, ціна 850 
грн, 2х3 м за 950 грн, торг. Тел. 
(067)528-69-67.

Купівля

Куплю дорого!!! Кон‑
денсатори кераміч‑
ні та танталові, срібло 
технічне, мікросхе‑
ми, діоди, транзісто‑
ри, роз’єми, резисто‑
ри, перемикачі, плати 
СССР. Різний електро‑
лом та обчислювальну 
техніку (комп’ютери, 
калькулятори, рації 
СССР). Куплю бурш‑
тинові буси! Тарас. 
Тел. (073)440‑81‑61, 
( 0 9 6 ) 5 7 9 ‑ 6 3 ‑ 2 6 , 
(099)056‑56‑61.

Продаж
Продам робочого коня. Тел. 
(096)455-32-46.

Продаж
Телевізор SAMSUNG в хоро-
шому стані, ціна 1500 грн. Тел. 
(067)528-69-67.

Купівля
Купуємо дорого газові колонки, 
котли, холодильники, морозиль-
ні камери (всіх видів), пральні ма-
шини, непрацюючі кондиціонери, 
радіодеталі. Тел. (096)775-90-11, 
63-14-85, 40-41-40.

Міксер, б/в недорого. Тел. 
(068)935-94-14.

Продаж
Продам шиномонтажне обладнан-
ня: балансувальний верстат; ши-
номонтажний верстат; автомобіль-
ний підйомник (пневмо); проточ-
ка гальмівних дисків (незнімаючи з 
авто). Тел. (097)244-50-56.

Зроблю ремонт кватири в но-
вобудові, працюю сам. Тел. 
(098)309-10-30.
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Міжнародні пасажир‑
ські перевезення РІВ‑
НЕ ‑ (Устилуг‑Угринів) 
‑ ВАРШАВА. з АС: м. 
Рівне‑ 05.30, м. Луцьк‑ 
07.00, м. Вол. ‑Волин‑
ський ‑ 08.15, м. Ново‑
волинськ‑ 08.45; з АС 
м. Варшава‑ 08.20, м. 
Люблін‑ 11.30, м. За‑
мосць‑ 13.05, м. Гру‑
бешув‑ 14.00. Ліц. 
№185 від 25.04.2019р. 
Адр.: сайти: zubustik. 
com. ua, busfor. ua, 
infobus. eu, eurotiket. 
pl. Тел. (099)286‑16‑00, 
( 0 6 7 ) 9 1 1 ‑ 2 0 ‑ 0 4 , 
+4‑87‑87‑29‑65‑00, 
+4‑87‑27‑82‑61‑00.

Кваліфікований ремонт телевізо-
рів: плазмових, рідкокристалічних, 
кінескопних. Ремонт мікрохвильо-
вих печей. Тел. (067)682-43-50.

Якісний ремонт холодильни-
ків. Тел. (096)775-90-11, 63-14-85, 
40-41-40.

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

Організація свят: проводимо ве-
сілля, дні народження, різні івен-
ти, флешмоби, вся Україна, тися-
чі задоволених клієнтів, звертай-
теся за незабутніми емоціями. Тел. 
(099)363-91-96.

Пропоную
А в т о с л ю с а р ‑ х о д о в и к , 
пневматик для роботи з 
автобусами «Богдан», м. 
Київ, з/п 800грн/доба, 
житло та обіди надаються. 
Тел. (067)600‑01‑61.
Водії категорії С для ро‑
боти по Україні, з/п за 
домовленістю, ДР дале‑
кобійника обов`язковий. 
Тел. (098)151‑77‑88, 
(098)151‑77‑98, Сергій, 
09.00 ‑ 17.00.
Водії, категорії D, для ро‑
боти на маршрутах у м. 
Київ, з/п 1500грн/доба, 
житло надається. Тел. 
(067)600‑01‑61.
Ковалі, працівники ковальні на по-
стійне місце роботи, з досвідом ро-
боти, графік: 9.00-18.00 (субота, 
неділя - вихідні), з/п від 10000грн. 
Тел. (097)541-19-01.

Консультаційні послуги, різні ва-
кансії, доїзд до місця роботи, мож-
ливе працевлаштування за безві-
зом у Польщі. Тел. (099)243-02-63, 
(095)041-92-67.
Охоронники у м. Київ, вахта: 
30/15, 20/10, 15/15, з/п 9000грн, 
харчування, проживання за рахунок 
підприємства. Тел. (073)406-99-18, 
(095)285-81-19.
Охоронники, вахтовий метод ро-
боти у м. Київ та Закарпатській 
обл., без судимостей, оплата - 
350грн/зміна. Тел. (093)147-21-02, 
(096)159-81-10, (050)992-39-40.

Працівники (чолові‑
ки та жінки) у цех з 
виготовлення моро‑
зива, терміново, з/п 
18000грн, іногороднім 
надаємо житло, робо‑
та у передмісті м. Киє‑
ва. Тел. (067)855‑01‑61, 
(095)678‑91‑09.

Пропоную роботу бухгалте-
ру, кухарю, покоївці, охорони-
ку в готель Тел. (067)762-15-59, 
(067)362-01-67.
Ремонтно‑будівельні послуги, бу-
динки та квартири «під ключ». Тел. 
(097)829-28-59.
Робота в Кувейті для косметоло-
га, дерматолога, пластичного хі-
рурга, хірурга, стоматолога, орто-
педа, гінеколога, педіатра, маса-
жиста, медсестри. Ліцензія МСПУ 
АВ№585042. Адр.: office@euro-
hold. com Тел. (067)232-69-04,.

Робота на будовах, за‑
водах і фабриках у 
Польщі, біометрія та 
по візі, повний супро‑
від на подачу доку‑
ментів (річну, піврічну 
візи), безкоштовні ва‑
кансії, легальне пра‑
цевлаштування, гаран‑
тія та порядність ро‑
ботодавців. Лiц. МСПУ 
№868 вiд 09.08.2016р. 
Тел. (068)378‑34‑01, 
(099)310‑33‑09.

Робота у Польщі, м. 
Глівци, офіційна та гід‑
на праця, безкоштов‑
ні вакансії, надаємо 
житло. Ліц. №981 від 
10.07.2018р. вид. МСПУ. 
Тел. (093)016‑54‑13, 
Viber, (067)174‑44‑29.

ТзОВ «Камаз‑Транс‑
Сервіс» запрошує на 
роботу водіїв авто‑
транспортних засобів 
кат. С, Є. Проводить‑
ся підготовка водіїв 
для здійснення пере‑
везень вантажів між‑
нарного сполучення. 
Тел. (0362)62‑56‑53, 
(050)339‑37‑90.

Шукаю
Чоловік (віруючий), спортсмен, 
вища освіта, є закордонний пас-
порт, графік роботи з 10-00 до 
17-00. Тел. (098)926-51-71.

Втрачене посвідчення дитини з ба-
гатодітної родини, видане Виконав-
чим комітетом Рівненської міської 
ради на ім’я Мельник Андрій Ана-
толійович, вважати недійсним.

Втрачене посвідчення Учасника бо-
йових дій серія АБ №007728, вида-
не на ім’я Савченко Сергій Вікторо-
вич, вважати недійсним.

Втрачене посвідчення Учасника 

бойових дій серія ЮА №037025, від 

07.11.2017р., видане на ім’я Невірко-

вець Віктор Петрович, ввкажати не-

дійсним.

Втрачене посвідчення Учасника 

бойових дій, видане на ім’я Давид-

чук Олексій Євгенович, вважати не-

дійсним.

Втрачене свідоцтво про право 
власності на житло за адресою: м. 
Рівне, вул. Дубенська БОС, 303, кв. 
61, від 2.12.1996 р., р. №7744, вида-
не на ім’я Вихристюк Василь Васи-
льович, вважати недійсним.
Втрачений вантажний дозвіл № 16 
453 виданий 31.08.2019, транзитний 
ЕЗ Угорщина на транспортний засіб 
АО1711ВА перевізнику ТОВ «КАРІНА 
ТРАНС ІР» ЄДРПОУ 37406932, вва-
жати недійсним.

Втрачений вантажний дозвіл № 
315 339 виданий 31.08.2019 року, 
транзитний Словенія на транспорт-
ний засіб АО1711ВА перевізнику 
ТОВ «КАРІНА ТРАНС ІР» ЄДРПОУ 
37406832, вважати недійсним.

Віддам в добрі руки двох гар-
них пухнастих кошенят (2 місяці 
відроду). Хлопчик - оксамитово-
чорний, дівчинка - світла. Тел. 
(098)488-27-94.

Пропоную додатковий заробіток в 
інтернеті від 3168грн/3дні, деталі на 
сайті Адр.: bravo222.net.

Візьму в подарунок телевізор для 
бабусі. Тел. (068)041-56-14.

Допомога у вирішен‑
ні проблем (бізнес, 
кар’єра, особисте жит‑
тя), позбавленні від са‑
мотності, суперників, 
поверну кохану лю‑
дину, збережу сімей‑
не вогнище, результа‑
том будете задоволе‑
ні. Тел. (098)951‑05‑83, 
Катерина. 
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ГОРОСКОП, АНЕКДОТИ

На цьому тижні добре було б повчитися 
чомусь новому. Сходіть на лекцію або 
запишіться в автошколу. У четвер корисно 
було б почати роботу над собою: подумайте, чи 
все ви вірно робите, чи до тих цілей прагнете. 
У п’ятницю ні в якому разі не погоджуйтесь на 
авантюрні пропозиції.

Залиште всі свої страхи і побоювання позаду, 
зберіться з силами і думками і - вперед. Вас 
чекає новий рівень. Однак вам необхідно бути 
конкретніше в своїх мріях і бажаннях. Можуть 
відбутися серйозні зміни в ваших планах і навіть 
у вашій долі. Тільки не забувайте радитися з 
близькими людьми. Вони на вашій стороні.

На цьому тижні на роботі вам доведеться 
розбиратися з паперами та іншими нудними, але 
необхідними речами. Незабаром зрозумієте, що 
начальство вами задоволене. Друга половина 
тижня буде спокійніше і розміреніше першої. 
Можливі цікаві зустрічі і корисні знайомства, які 
вселять в вас дух успішності.

На початку тижня ви будете просто 
геніальним керівником. Причому ці здібності 
проявляться, навіть якщо у вас немає жодного 
підлеглого. Ви зможете грамотно організувати 
робочий процес і створите потрібну обстановку 
в колективі. Ближче до вихідних важливо 
налагодити відносини з близькими людьми.

На цьому тижні для здійснення своїх задумів 
ви як ніколи потребуєте надійного партнера. 
Будьте уважнішими до натяків начальства. У 
середу ви можете відчути себе незатишно і скуто 
на заздалегідь запланованих заходах. У четвер 
може вирости ваша популярність серед колег. 
У п’ятницю ви отримаєте те, чого давно хотіли.

На цьому тижні ви можете відчути, що жити 
стало легше і веселіше. Багато проблем відступлять 
або розчиняться, мов дим. Зірки пророкують вам 
розширення кола спілкування і нові знайомства. У 
вівторок можливі непорозуміння з друзями, краще 
не базікати зайвого. Четвер - день самостійних 
рішень і праці, а не порожних балачок.

Тиждень буде дуже стабільним і гармонійним 
сам по собі. До того ж ви зробите крок до 
здійснення свого заповітного бажання. Ваші 
проекти стануть у пригоді і принесуть прибуток, 
що дозволить вам працювати з ще більшою 
захопленістю. В особистому житті очікуються 
приємні зміни.

На цьому тижні обережність і терпіння - ваші 
головні союзники. У понеділок або у вівторок 
можливий конфлікт в керівних сферах, не 
дозволяйте втягнути себе в цю сітуацію. 
Накопичена до п’ятниці втома може зробити вас 
дратівливими і нетерплячими. Вихідні дні буде 
корисно наповнити інтелектуальним змістом.

Першу половину тижня бажано присвятити 
повсякденним обов’язкам. У вівторок доведеться 
взяти відповідальність на себе, так як знайти вихід 
із ситуації під силу тільки вам. Друга половина 
тижня буде сприяти здійсненню давніх планів. 
У вихідні дні рішення сімейних проблем буде 
залежати від ваших організаторських здібностей.

Для вас цей тиждень буде непростий, але 
вдалий. Ділове навантаження може створити 
деяку напругу в другій половині тижня. 
Затребуваність не позбавлена   приємності, проте 
все ж перевтомлюватися не варто. Прикусіть 
свій гострий язичок, щоб він не став вашим 
ворогом.

Бажано більше часу присвячувати собі та 
своїй коханій людині. Це дасть вам сили і 
натхнення для роботи і перемог. З найбільшим 
успіхом завершаться справи, якими ви 
займетеся спільно з друзями. Дуже скоро ви 
відчуєте себе господарем життя і королем 
становища, що склалося. 

На цьому тижні поспішайте завершити 
намічені справи, пам’ятайте, що потім буде 
важко надолужувати згаяне. У вівторок 
зберігайте спокій і критичне мислення, та не 
будьте надмірно довірливі. Ваші витримка 
і холоднокровність дозволять уникнути 
конфліктних ситуацій.
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