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Продаж

1-, 2‑, 3‑, 4‑, 5‑кімн. кв., вул. Ар‑
цеулова, вул. Кравчука, р‑н гі‑
пермаркету «Там‑Там», центр 
міста, 43‑83кв.м, середні повер‑
хи, від 7500грн/кв.м. Адр.: www. 
dom. ria. com. Тел. 20‑02‑19, 
(050)242‑53‑44.
1-, 2‑, 3‑кімн. кв., ЖК «Фе‑
рум», будинок цегляний, уте‑
плений, зданий, гарне плануван‑
ня, авт. опалення, стяжка, шту‑
катурка. Тел. (095)586‑52‑70, 
(096)212‑30‑02.
1-, 2‑, 3‑кімн. кв., центр міс‑
та, 40‑105кв.м, будинок зда‑
ний, 11700грн/кв.м. Тел. 
(050)998‑78‑36.
1-, 2‑, 3‑кімн. кв., центр міс‑
та, 40‑89кв.м, новобудова, авт. 
опалення, лоджії засклені, буди‑
нок зданий, ціна договірна. Тел. 
(050)998‑78‑36.
1-, 2‑кімн. кв. у зданих новобу‑
довах із авт. опаленням, серед‑
ні поверхи. Тел. (095)586‑52‑70, 
(096)212‑30‑02.
1-, 2‑кімн. кв., ЖК «Юпітер», но‑
вобудова, авт. опалення, стяжка, 
штукатурка, хороше планування, 
будинок зданий, комплексний 
благоустрій, 11500грн/кв.м. Тел. 
(095)586‑52‑70, (096)212‑30‑02.

1-кімн. кв. (заг. пло-
ща - 24,3кв.м, кімна-
та - 17,3кв.м) у старо-
му одноповерховому бу-
динку в районі вул. ко-
перника у м. луцьк. тел. 
(095)908-85-62.
1-кімн. кв., 2/9/Ц, 36кв.м, но‑
вий елітний будинок, авт. опа‑
лення, зручне місцерозташуван‑
ня, розвинена інфраструктура, 
поруч магазин, школа, дитсадок. 
Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242‑53‑44.
1-кімн. кв., 2/9/Ц, 49кв.м, єв‑
роремонт, авт. опалення, новий 
елітний будинок, зручне місце‑
розташування, розвинена інфра‑
структура, поруч школа, дитса‑
док. Адр.: www. dom. ria. com. 
Тел. (050)242‑53‑44.
1-кімн. кв., 3/5/Ц, 31кв.м, хо‑
роший стан, недорого. Тел. 
(050)831‑75‑55, (097)101‑29‑13.
1-кімн. кв., 3/9/Ц, 40кв.м, ре‑
монт, зручне місцерозташування, 
розвинена інфраструктура, поруч 
школа, дитсадок, супермаркет, 
терміново. Адр.: www. dom. ria. 
com. Тел. (050)242‑53‑44.

1-кімн. кв., 3/9/Ц, 46кв.м, авт. 
опалення, новий елітний бу‑
динок, зручне місцерозташу‑
вання, розвинена інфраструк‑
тура, поруч дитсадок, школа. 
Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242‑53‑44.
1-кімн. кв., 3/9/Ц, 47кв.м, авт. 
опалення, новий, зовні утепле‑
ний будинок, сучасне плануван‑
ня, зручне місцерозташування, 
розвинена інфраструктура, термі‑
ново. Адр.: www. dom. ria. com. 
Тел. (050)242‑53‑44.
1-кімн. кв., 3/9/Ц, 51кв.м, ново‑
будова, будинок утеплений зо‑
вні, сучасне планування, зруч‑
не місцерозташування, розви‑
нена інфраструктура, терміново. 
Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242‑53‑44.
1-кімн. кв., 34кв.м, косм. ре‑
монт. Тел. (050)181‑49‑57, 
(067)124‑35‑82.
1-кімн. кв., 7/9/Ц, 32кв.м, 
авт. опалення, розпочатий ре‑
монт. Тел. (050)831‑75‑55, 
(097)101‑29‑13.
1-кімн. кв., вул. Арцеуло‑
ва, 43кв.м, авт. опалення, ре‑
монт, вмонтована кухня, ціна 
договірна. Тел. (050)831‑75‑55, 
(097)101‑29‑13.
1-кімн. кв., вул. Ветеранів, 
1/5/Ц, 33кв.м, житловий стан, 
поряд школа, дитсадок, зу‑
пинка. Тел. (066)960‑98‑93, 
(095)435‑84‑87.
1-кімн. кв., вул. Ветеранів, 
3/9/Ц, 40кв.м, косм. ремонт, 
пласт. вікна, зручне місцероз‑
ташування, розвинена інфра‑
структура, недорого, терміново. 
Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242‑53‑44.
1-кімн. кв., вул. Винничен‑
ка, 4/5/‑, 30кв.м, євроремонт, 
меблі. Тел. (050)831‑75‑55, 
(097)101‑29‑13.
1-кімн. кв., вул. Винниченка, 
51кв.м, новобудова, авт. опа‑
лення, сучасне планування, зо‑
вні утеплений будинок, зруч‑
не місцерозташування, розви‑
нена інфраструктура, терміново. 
Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242‑53‑44.
1-кімн. кв., вул. Єршова, 2/9/Ц, 
51кв.м, авт. опалення, новий еліт‑
ний будинок, зручне місцерозта‑
шування, розвинена інфраструк‑
тура, поруч школа, дитсадок. 
Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242‑53‑44.
1-кімн. кв., вул. Зацепи, 1/7/Ц, 
авт. опалення, косм. ремонт, 
лічильники, недорого. Тел. 
(095)586‑52‑70, (096)212‑30‑02.
1-кімн. кв., вул. Зацепи, 4/10/Ц, 
41кв.м, авт. опалення, стяжка, 
штукатурка. Тел. (050)831‑75‑55, 
(097)101‑29‑13.
1-кімн. кв., вул. І. Франка, 
51кв.м, новобудова, будинок 
цегляний, зовні утеплений, авт. 
опалення, сучасне планування, 
зручне місцерозташування, роз‑
винена інфраструктура, терміно‑
во. Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242‑53‑44.

1-кімн. кв., вул. Іващенка, 5/9/‑, 
авт. опалення, дизайнерський єв‑
роремонт, ціна договірна. Тел. 
(050)998‑78‑36.
1-кімн. кв., вул. Конякіна, 3/5/Ц, 
32кв.м, косм. ремонт. Тел. 
(050)181‑49‑57, (067)124‑35‑82.
1-кімн. кв., вул. Кравчука, 
2/9/Ц, 49кв.м, євроремонт, авт. 
опалення, новий елітний буди‑
нок, зручне місцерозташуван‑
ня, розвинена інфраструктура. 
Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242‑53‑44.
1-кімн. кв., вул. Кравчука, 3/9/Ц, 
43кв.м, новобудова, авт. опа‑
лення, ремонт, частково вмеб‑
льована. Тел. (050)181‑49‑57, 
(067)124‑35‑82.
1-кімн. кв., вул. Кравчука, 
35кв.м, косм. ремонт. Адр.: 
www. gelios. lutsk. ua. Тел. 
(095)150‑34‑83, (067)976‑86‑13.
1-кімн. кв., вул. Кравчука, ЖК 
«Фаворит», 4/10/‑, 36кв.м, авт. 
опалення, розвинена інфраструк‑
тура, хороший доїзд, ціна дого‑
вірна. Тел. (050)998‑78‑36.
1-кімн. кв., вул. Кравчука, р‑н 
Завокзального ринку, 2/9/‑, 
50кв.м, ремонт, ціна договірна. 
Тел. (050)998‑78‑36.
1-кімн. кв., вул. Л. Українки, 2/2, 
50кв.м, без ремонту, висота 3,5м. 
Тел. (066)638‑67‑49.
1-кімн. кв., вул. Липинсько‑
го, р‑н ТРЦ «Порт‑Сіті», 8/10/‑, 
51кв.м, новобудова, авт. опа‑
лення, ціна договірна. Тел. 
(050)998‑78‑36.
1-кімн. кв., вул. Львівська, ЖК 
«Супернова», 38кв.м, авт. опа‑
лення, 11500грн/кв.м. Тел. 
(050)998‑78‑36.
1-кімн. кв., вул. Львівська, ЖК 
«Супернова», 45кв.м, авт. опа‑
лення, 11500грн/кв.м. Тел. 
(050)998‑78‑36.
1-кімн. кв., вул. Набережна, 
54кв.м, новобудова, авт. опален‑
ня, стяжка, штукатурка, 12500грн/
кв.м. Тел. (050)998‑78‑36.
1-кімн. кв., вул. Набережна, 
9/10/‑, 57кв.м, авт. опалення, 
будинок зданий, ціна договірна. 
Тел. (050)998‑78‑36.

1‑кімн. кв., вул. Наливай‑
ка, 5/5/Ц, 23кв.м, косм. 
ремонт, балкон заскле‑
ний, нова сантехніка, тер‑
міново, недорого. Тел. 
(099)736‑03‑00.

1-кімн. кв., вул. Наливайка, 
5/5/Ц, 23кв.м, ремонт, меблі. 
Адр.: www. gelios. lutsk. ua. Тел. 
(095)150‑34‑83, (067)976‑86‑13.
1-кімн. кв., вул. Прасолів, 4/4/Ц 
47/20/11, новобудова, авт. опа‑
лення, простора кімната з 2 ві‑
кнами (можливість змоделю‑
вати 2‑кімн. кв.), будинок уте‑
плений. Тел. (095)586‑52‑70, 
(096)212‑30‑02.
1-кімн. кв., вул. Рівненська, 
2/5/Ц, 38/19/11, новий сучасний 
будинок, авт. опалення, стяж‑
ка, штукатурка, територія огоро‑
джена, парковка, недорого. Тел. 
(095)586‑52‑70, (096)212‑30‑02.
1-кімн. кв., вул. Рівненська, 
2/5/Ц, 46,5/18,5/10,2, но‑
вий будинок, утеплений, су‑
часне планування, авт. опален‑
ня, стяжка, штукатурка, парков‑
ка, територія огороджена. Тел. 
(095)586‑52‑70, (096)212‑30‑02.
1-кімн. кв., вул. Рівненська, 
2/5/Ц, 47,2/18/19,1, новобудова, 
авт. опалення, утеплені фасад та 
підлога, зручне планування, бу‑
динок зданий, поруч магазини, 
дитсадок. Тел. (095)586‑52‑70, 
(096)212‑30‑02.
1-кімн. кв., вул. Рівненська, 
2/5/Ц, 47/18/11,2, авт. опален‑
ня, утеплені фасад та підло‑
га, сучасне планування, закри‑
та парковка, поруч дитсадок, 
магазини, 13700грн/кв.м. Тел. 
(095)586‑52‑70, (096)212‑30‑02.
1-кімн. кв., вул. Рівненська, 
44кв.м, новобудова, авт. опа‑
лення, вікна на 2 сторони, ре‑
монт, меблі, вмонтовані кухня 
та побуттехніка входять у ціну 
квартири. Тел. (095)586‑52‑70, 
(096)212‑30‑02.
1-кімн. кв., вул. Рівненська, р‑н 
гот. «Лучеськ», 4/5/Ц, 47/18/11,1, 
новобудова, авт. опалення, хоро‑
ше планування, будинок утепле‑
ний, зданий, вигідне місцероз‑
ташування. Тел. (095)586‑52‑70, 
(096)212‑30‑02.
1-кімн. кв., вул. Чорновола, 
2/9/Ц, 46кв.м, авт. опалення, 
новий елітний будинок, зручне 
місцерозташування, розвинена 
інфраструктура, поруч дитсадок, 
школа. Адр.: www. dom. ria. com. 
Тел. (050)242‑53‑44.
1-кімн. кв., ЖК «Волошковий 
двір», 9,10/10, 47кв.м, авт. опа‑
лення, стяжка, штукатурка, буди‑
нок зданий. Тел. (050)831‑75‑55, 
(097)101‑29‑13.

1-кімн. кв., ЖК «Над рікою», 
40кв.м, новобудова, авт. опа‑
лення, здача будинку ‑ 2‑й квар‑
тал 2018р., 13000грн/кв.м. Тел. 
(050)998‑78‑36.
1-кімн. кв., ЖК «Супернова», 
4/10/‑, 42кв.м, авт. опалення, 
ремонт, панорамні вікна, соняч‑
на сторона, ціна договірна. Тел. 
(095)586‑52‑70, (096)212‑30‑02.
1-кімн. кв., ЖК «Фільварок», 
авт. опалення, цегляний утепле‑
ний будинок, простора кімната з 
2 вікнами (можливість змоделю‑
вати 2‑кімн. кв.), комплексний 
благоустрій. Тел. (095)586‑52‑70, 
(096)212‑30‑02.
1-кімн. кв., ЖК «Юпітер», 
46кв.м, авт. опалення, будинок 
утеплений, зданий, зручне міс‑
церозташування, благоустрій те‑
риторії, 12750грн/кв.м. Тел. 
(095)586‑52‑70, (096)212‑30‑02.
1-кімн. кв., ЖК «Яровиця», 13‑й 
пов., 40,6кв.м, новобудова, авт. 
опалення, здача будинку ‑ 2‑й 
квартал 2019р., 13900грн/кв.м. 
Тел. (050)998‑78‑36.
1-кімн. кв., ЖК «Яровиця», 
3,5/13/‑, 38кв.м, новобудова, 
авт. опалення, здача будинку ‑ 
2‑й квартал 2019р., 13900грн/
кв.м. Тел. (050)998‑78‑36.
1-кімн. кв., ЖК «Яровиця», 
6,7/13/‑, 37,9кв.м, новобудова, 
авт. опалення, здача будинку ‑ 
2‑й квартал 2019р., 13900грн/
кв.м. Тел. (050)998‑78‑36.
1-кімн. кв., Київський м‑н, 
3/5/‑, 40кв.м, житловий стан, 
меблі. Тел. (050)831‑75‑55, 
(097)101‑29‑13.
1-кімн. кв., м. Ізмаїл, Одесь‑
ка обл., 2/3/Ц, 25кв.м, «ста‑
лінка», авт. опалення, до р. Ду‑
най 500м, ціна договірна. Тел. 
(067)170‑91‑87.
1-кімн. кв., новобудова, вул. 
Рівненська, 5/10/‑, 38/18/8, 
монолітно‑каркасний будинок, 
утеплений, авт. опалення, стяжка, 
штукатурка, 12500грн/кв.м. Тел. 
(095)586‑52‑70, (096)212‑30‑02.
1-кімн. кв., новобудови, 4/9/Ц, 
40‑57кв.м, авт. опалення, від 
забудовника, поетапна опла‑
та, поруч дитсадок, школа. Тел. 
(050)998‑78‑36.
1-кімн. кв., просп. Відродження, 
2/5/Ц, 33кв.м, житловий стан. 
Адр.: www. gelios. lutsk. ua. Тел. 
(095)150‑34‑83, (067)976‑86‑13.
1-кімн. кв., просп. Відроджен‑
ня, 2/9/П, 35кв.м, косм. ре‑
монт, лічильники, терміново. Тел. 
(050)831‑75‑55, (097)101‑29‑13.
1-кімн. кв., просп. Відродження, 
23кв.м, хороший ремонт, пласт. 
вікна, меблі. Тел. (050)831‑75‑55, 
(097)101‑29‑13.
1-кімн. кв., просп. Відроджен‑
ня, 3/5/Ц, 31кв.м, косм. ремонт, 
недорого. Тел. (050)181‑49‑57, 
(067)124‑35‑82.
1-кімн. кв., просп. Відродження, 
ЖК «Волошковий двір», 8/10/‑, 
40кв.м, ціна договірна. Тел. 
(050)998‑78‑36.
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1-кімн. кв., просп. Волі, 4/5/Ц, 
31кв.м, житловий стан. Адр.: 
www. gelios. lutsk. ua. Тел. 
(095)150‑34‑83, (067)976‑86‑13.
1-кімн. кв., просп. Грушевсько‑
го, 2/5/Ц, 30кв.м, пласт. вікна, 
ремонт. Тел. (050)831‑75‑55, 
(097)101‑29‑13.
1-кімн. кв., просп. Грушев‑
ського, 2/5/Ц, 31кв.м, житло‑
вий стан. Тел. (050)181‑49‑57, 
(067)124‑35‑82.
1-кімн. кв., просп. Грушевсько‑
го, 3/9/Ц, 39кв.м, ремонт, зруч‑
не місцерозташування, розвине‑
на інфраструктура, поруч школа, 
дитсадок, супермаркет, недоро‑
го, терміново. 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. Молоді, 
3/5/Ц, 35кв.м, пласт. вікна, хо‑
роший стан, частково меблі. Тел. 
(050)831‑75‑55, (097)101‑29‑13.
1-кімн. кв., просп. Соборності, 
2/5/Ц, 50кв.м, авт. опалення, но‑
вий елітний будинок, зручне міс‑
церозташування, розвинена інф‑
раструктура, поруч школа, дит‑
садок. 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 інф‑
раструктура, поруч магазин, шко‑
ла, дитсадок. Адр.: www. dom. 
ria. com. Тел. (050)242‑53‑44.
1-кімн. кв., просп. Соборнос‑
ті, 3/5/Ц, 49кв.м, новий еліт‑
ний будинок, євроремонт, авт. 
опалення, зручне місцерозташу‑
вання, розвинена інфраструк‑
тура, поруч школа, дитсадок. 
Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242‑53‑44.
1-кімн. кв., просп. Соборнос‑
ті, 3/9/Ц, 33кв.м, пласт. вікна, 
хороша інфраструктура. Тел. 
(050)831‑75‑55, (097)101‑29‑13.
1-кімн. кв., просп. Соборнос‑
ті, 3/9/Ц, 46кв.м, авт. опален‑
ня, новий елітний будинок, зруч‑
не місцерозташування, розвине‑
на інфраструктура, поруч школа, 
дитсадок. Адр.: www. dom. ria. 
com. Тел. (050)242‑53‑44.
1-кімн. кв., просп. Соборності, 
4/9/Ц, 38кв.м, житловий стан. 
Адр.: www. gelios. lutsk. ua. Тел. 
(095)150‑34‑83, (067)976‑86‑13.
1-кімн. кв., просп. Соборності, 
8/9/Ц, 38кв.м, пласт. вікна. Тел. 
(095)354‑19‑69.
1-кімн. кв., р‑н 33кв., 4/9/Ц, 
40кв.м, косм. ремонт, житловий 
стан, поруч школа, дитсадок, ма‑
газин, зупинка. Адр.: www. dom. 
ria. com. Тел. (050)242‑53‑44.
1-кімн. кв., р‑н гіпермарке‑
ту «Там‑Там», 2/9/Ц, 46кв.м, 
авт. опалення, новий елітний 
будинок, зручне місцерозташу‑
вання, розвинена інфраструк‑
тура, поруч школа, дитсадок. 
Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242‑53‑44.

1-кімн. кв., р‑н гіпермарке‑
ту «Там‑Там», 3/5/Ц, 47кв.м, 
новобудова, євроремонт, бу‑
динок утеплений зовні, зруч‑
не місцерозташування, розви‑
нена інфраструктура, терміново. 
Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242‑53‑44.
1-кімн. кв., р‑н залізн. вокзалу, 
3/5/Ц, 35кв.м, житловий стан. 
Адр.: www. gelios. lutsk. ua. Тел. 
(095)150‑34‑83, (067)976‑86‑13.
1-кімн. кв., р‑н ЗОШ №5, 2/5/‑, 
косм. ремонт, балкон не заскле‑
ний, холодильник, пральна ма‑
шина, газова колонка, санвузол 
сумісний, 499000грн. Адр.: м. 
Луцьк, просп. Перемоги, 13. Тел. 
(063)483‑95‑27.
1-кімн. кв., р‑н Теремне, 4/4/Ц, 
40/17/11, новобудова, авт. опа‑
лення, гарне планування, хо‑
роше місцерозташування, не‑
дорого. Тел. (095)586‑52‑70, 
(096)212‑30‑02.
1-кімн. кв., р‑н цукрового з‑ду, 
40кв.м, авт. опалення, тер‑
міново. Тел. (050)181‑49‑57, 
(067)124‑35‑82.
1-кімн. кв., центр міста, 2/9/Ц, 
40кв.м, авт. опалення, новий 
елітний будинок, зручне місце‑
розташування, розвинена інфра‑
структура, поруч школа, дитса‑
док. Адр.: www. dom. ria. com. 
Тел. (050)242‑53‑44.
1-кімн. кв., центр міста, 51кв.м, 
новобудова, авт. опалення, бу‑
динок утеплений зовні, зруч‑
не місцерозташування, розви‑
нена інфраструктура, терміново. 
Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242‑53‑44.

2-, 3‑, 4‑, 5‑кімн. кв., вул. Арце‑
улова, вул. Кравчука, р‑н гіпер‑
маркету «Там‑Там», центр міс‑
та, 64‑74кв.м, середні поверхи, 
від 7500грн/кв.м. Адр.: www. 
dom. ria. com. Тел. 20‑02‑19, 
(050)242‑53‑44.

2‑, 3‑кімн. кв., вул. Зацепи, 
новобудова, стяжка, штука‑
турка, авт. опалення. Тел. 
(050)644‑75‑58.

2-кімн. кв., 2/9/Ц, 77кв.м, авт. 
опалення, новий елітний буди‑
нок, зручне місцерозташування, 
розвинена інфраструктура, по‑
руч школа, дитсадок, магазин. 
Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242‑53‑44.
2-кімн. кв., 4/9/Ц, 60кв.м, авт. 
опалення, новий елітний бу‑
динок (зданий), зручне міс‑
церозташування, поруч мага‑
зин, школа, дитсадок, недоро‑
го. Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242‑53‑44.
2-кімн. кв., 50кв.м, без ремонту, 
недорого. Тел. (050)831‑75‑55, 
(097)101‑29‑13.
2-кімн. кв., 6/9/Ц, 64кв.м, 
авт. опалення, новий буди‑
нок, сучасне планування, зруч‑
не місцерозташування, розви‑
нена інфраструктура, недорого. 
Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242‑53‑44.
2-кімн. кв., 6/9/Ц, 75кв.м, ре‑
монт, зручне місцерозташуван‑
ня, розвинена інфраструктура, 
поруч парк, дитсадок, недоро‑
го. Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242‑53‑44.
2-кімн. кв., вул. Бенделіа‑
ні, 4/9/П, 48кв.м, косм. ре‑
монт. Тел. (050)831‑75‑55, 
(097)101‑29‑13.
2-кімн. кв., вул. Винниченка, 
3/9/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., вул. Г. ‑Артемов‑
ського, 3/5/П, 48кв.м, житло‑
вий стан. Тел. (050)831‑75‑55, 
(097)101‑29‑13.
2-кімн. кв., вул. Гордіюк, 
6/9/П, 48кв.м, косм. ремонт. 
Адр.: www. gelios. lutsk. ua. Тел. 
(095)150‑34‑83, (067)976‑86‑13.
2-кімн. кв., вул. Гордіюк, р‑н Пів‑
нічного ринку, 50кв.м, не кутова, 
потребує ремонту, недорого. Тел. 
(050)831‑75‑55, (097)101‑29‑13.
2-кімн. кв., вул. Єршова, 2/5/Ц, 
65/31/12, авт. опалення, буди‑
нок утеплений, 896000грн. Тел. 
(095)586‑52‑70, (096)212‑30‑02.

2-кімн. кв., вул. Єршова, 3/10/П, 
65/31/12, новий будинок, утепле‑
ний, авт. опалення, гарне плану‑
вання, хороше місцерозташуван‑
ня, парковка, 13500грн/кв.м. Тел. 
(095)586‑52‑70, (096)212‑30‑02.
2-кімн. кв., вул. Єршова, 4/5/Ц, 
65кв.м, новобудова, авт. опа‑
лення, стяжка, штукатурка. Тел. 
(050)831‑75‑55, (097)101‑29‑13.
2-кімн. кв., вул. Єршова, 6/10/П, 
59/‑/13, новий будинок, утепле‑
ний, огороджений, зданий, гарне 
планування, авт. опалення, стяж‑
ка, штукатурка, парковка. Тел. 
(095)586‑52‑70, (096)212‑30‑02.
2-кімн. кв., вул. Єршова, 7/10/П, 
60/23/11, сучасний будинок, 
зручне планування, утеплений 
фасад, авт. опалення, стяжка, 
штукатурка, парковка, 13500грн/
кв.м. Тел. (095)586‑52‑70, 
(096)212‑30‑02.
2-кімн. кв., вул. І. Франка, 
2/9/Ц, 77кв.м, авт. опалення, но‑
вий елітний будинок, зручне міс‑
церозташування, розвинена інф‑
раструктура, поруч магазин, шко‑
ла. Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242‑53‑44.
2-кімн. кв., вул. Конякіна, 
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., вул. Конякі‑
на, 5/10/Ц, 65кв.м, авт. опа‑
лення, ремонт, вмонтована 
шафа‑купе. Тел. (050)831‑75‑55, 
(097)101‑29‑13.
2-кімн. кв., вул. Конякіна, 
50кв.м, косм. ремонт. Адр.: 
www. gelios. lutsk. ua. Тел. 
(095)150‑34‑83, (067)976‑86‑13.
2-кімн. кв., вул. Конякіна, 
6/9/Ц, 64кв.м, новобудова, авт. 
опалення, сучасне планування, 
зручне місцерозташування, роз‑
винена інфраструктура, недоро‑
го. Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242‑53‑44.
2-кімн. кв., вул. Кравчука, 1‑й 
пов., 68,1кв.м (можлива до‑
будова), санвузол роздільний, 
стяжка, штукатурка, лічиль‑
ники, домофон, власник. Тел. 
(067)756‑40‑30.
2-кімн. кв., вул. Кравчука, 
3/5/Ц, 53кв.м, косм. ремонт, 
зручне місцерозташування, роз‑
винена інфраструктура, по‑
руч парк, дитсадок, недорого. 
Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242‑53‑44.
2-кімн. кв., вул. Кравчука, 
3/9/П, 50кв.м, косм. ремонт. 
Адр.: www. gelios. lutsk. ua. Тел. 
(095)150‑34‑83, (067)976‑86‑13.
2-кімн. кв., вул. Кравчука, 
3/9/Ц, 70кв.м, ремонт, зруч‑
не місцерозташування, роз‑
винена інфраструктура, по‑
руч парк, дитсадок, недорого. 
Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242‑53‑44.
2-кімн. кв., вул. Кравчука, 
3/9/Ц, 74/‑/12, новобудова, авт. 
опалення, сучасне планування, 
зовні утеплений будинок, зручне 
місцерозташування, розвинена 
інфраструктура. Адр.: www. dom. 
ria. com. Тел. (050)242‑53‑44.

2-кімн. кв., вул. Кравчука, 
4/9/Ц, 64кв.м, новобудова, авт. 
опалення, сучасне планування, 
зручне місцерозташування, роз‑
винена інфраструктура, недоро‑
го. Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242‑53‑44.
2-кімн. кв., вул. Кравчука, 
50кв.м, євроремонт, балкон, 
лоджія. Тел. (050)831‑75‑55, 
(097)101‑29‑13.
2-кімн. кв., вул. Прасолів, 
4/4/Ц, 63,4кв.м, авт. опален‑
ня, стяжка, штукатурка, гар‑
не планування, будинок новий, 
зданий, є все необхідне. Тел. 
(095)586‑52‑70, (096)212‑30‑02.
2-кімн. кв., вул. Рівнен‑
ська, 3/5/Ц, 44кв.м, житло‑
вий стан. Тел. (050)831‑75‑55, 
(097)101‑29‑13.
2-кімн. кв., вул. Рівненська, р‑н 
«Лучеськ», 3/5/Ц, 63/30/13, но‑
вобудова, авт. опалення, утепле‑
ні фасад та підлога, енергозбері‑
гаючі вікна, будинок зданий, не‑
дорого. Тел. (095)586‑52‑70, 
(096)212‑30‑02.
2-кімн. кв., вул. Стрілецька, 
р‑н пологового будинку, 2/‑/Ц, 
70кв.м, новобудова, авт. опален‑
ня, будинок зданий, 11700грн/
кв.м. Тел. (050)998‑78‑36.

2‑кімн. кв., вул. Теремнів‑
ська, 2/7/Ц, 70кв.м, авт. 
опалення, сучасний ремонт. 
Тел. (095)354‑19‑69.
2‑кімн. кв., вул. Федо‑
рова, 54кв.м, авт. опа‑
лення, житловий стан. 
Тел. (095)186‑70‑90, 
(096)277‑28‑37.
2-кімн. кв., вул. Чернишевсько‑
го, 79кв.м, із приміщенням ко‑
мерційного призначення. Тел. 
(050)998‑78‑36.
2-кімн. кв., вул. Чорново‑
ла, 2/5/Ц, 70кв.м, авт. опален‑
ня, новий елітний будинок (зда‑
ний), зручне місцерозташу‑
вання, розвинена інфраструк‑
тура, поруч школа, дитсадок. 
Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242‑53‑44.
2-кімн. кв., вул. Чорновола, 
3/9/Ц, 71кв.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., вул. Яровиця, 2‑й 
пов., 71,5кв.м, здача будинку ‑ 
4‑й квартал 2019р., ціна договір‑
на. Тел. (050)998‑78‑36.
2-кімн. кв., вул. Яровиця, 
69,1кв.м, здача будинку ‑ 4‑й 
квартал 2019р., ціна договірна. 
Тел. (050)998‑78‑36.
2-кімн. кв., вул. Ярови‑
ця, 7‑й пов., 66кв.м, буди‑
нок зданий, ціна договірна. Тел. 
(050)998‑78‑36.
2-кімн. кв., ЖК «Варварів‑
ка», 64кв.м, новобудова, авт. 
опалення, ціна договірна. Тел. 
(050)998‑78‑36.
2-кімн. кв., ЖК «Зелений ма‑
сив», 67кв.м, за вигідною ці‑
ною ‑ від 13000грн/кв.м. Тел. 
(095)586‑52‑70, (096)212‑30‑02.
2-кімн. кв., ЖК «Карамель», 
67кв.м, ціна договірна. Тел. 
(050)998‑78‑36.
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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. інфрастр.  .............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

2-кімн. кв., ЖК «Колізей», 5/9/‑, 
авт. опалення, євроремонт, ме‑
блі, побутова техніка, ціна дого‑
вірна. Тел. (050)998‑78‑36.
2-кімн. кв., ЖК «Над рікою», 
66кв.м, новобудова, авт. опа‑
лення, здача будинку ‑ 2‑й квар‑
тал 2018р., 13000грн/кв.м. Тел. 
(050)998‑78‑36.
2-кімн. кв., ЖК «Супернова», 
10/10/‑, 68кв.м, стяжка, штука‑
турка, авт. опалення, будинок 
зданий, утеплений, хороше міс‑
церозташування, комплексний 
благоустрій, 13500грн/кв.м. Тел. 
(095)586‑52‑70, (096)212‑30‑02.
2-кімн. кв., ЖК «Супернова», за 
вигідною ціною, від забудовника 
діють спеціальні пропозиції щодо 
оплати. Тел. (095)586‑52‑70, 
(096)212‑30‑02.
2-кімн. кв., ЖК «Яровиця», 
6,7/13/‑, 69,1кв.м, новобудова, 
авт. опалення, здача будинку ‑ 
2‑й квартал 2019р., 15000грн/
кв.м. Тел. (050)998‑78‑36.

2-кімн. кв., зручне місце-
розташування, ціна до-
говірна. адр.: м. ківер-
ці, вул. шевченка, 4, кв. 
6. тел. (097)333-81-10, 
(050)544-78-65.
2-кімн. кв., Київський м‑н, 
2/9/Ц, 72кв.м, новобудова, авт. 
опалення, кімнати роздільні, роз‑
винена інфраструктура, недоро‑
го, терміново. Адр.: www. dom. 
ria. com. Тел. (050)242‑53‑44.
2-кімн. кв., новобудова, вул. 
Рівненська, 3/10/‑, 54/‑/9, 
монолітно‑каркасний будинок, 
утеплений, авт. опалення, стяжка, 
штукатурка, 12500грн/кв.м. Тел. 
(095)586‑52‑70, (096)212‑30‑02.
2-кімн. кв., просп. Відродження, 
2/5/Ц, 50кв.м, житловий стан, 
пласт. вікна. Тел. (050)181‑49‑57, 
(067)124‑35‑82.
2-кімн. кв., просп. Відроджен‑
ня, 3/5/Ц, 46кв.м, пласт. ві‑
кна, терміново, недорого. Тел. 
(050)181‑49‑57, (067)124‑35‑82.
2-кімн. кв., просп. Відроджен‑
ня, 4/9/Ц, 70кв.м, авт. опален‑
ня, новий елітний будинок, зруч‑
не місцерозташування, поруч ма‑
газин, школа, дитсадок, недоро‑
го. Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242‑53‑44.
2-кімн. кв., просп. Відроджен‑
ня, 50кв.м, чеський проект, хоро‑
ший стан, 3 квартири на площад‑
ці, поруч школа, дитсадок. Тел. 
(050)831‑75‑55, (097)101‑29‑13.
2-кімн. кв., просп. Волі, 2/5/Ц, 
41кв.м, житловий стан, кімна‑
ти роздільні. Адр.: www. gelios. 
lutsk. ua. Тел. (095)150‑34‑83, 
(067)976‑86‑13.
2-кімн. кв., просп. Грушев‑
ського, 4/5/‑, 45кв.м, кімна‑
ти роздільні, косм. ремонт. Тел. 
(050)831‑75‑55, (097)101‑29‑13.
2-кімн. кв., просп. Молоді, 
2/9/Ц, 50кв.м, ремонт, зруч‑
не місцерозташування, роз‑
винена інфраструктура, по‑
руч парк, дитсадок, недорого. 
Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242‑53‑44.
2-кімн. кв., просп. Моло‑
ді, 2/9/Ц, 51кв.м, євроремонт, 
меблі. Тел. (050)181‑49‑57, 
(067)124‑35‑82.

2-кімн. кв., просп. Моло‑
ді, 50кв.м, пласт. вікна. Тел. 
(050)831‑75‑55, (097)101‑29‑13.
2-кімн. кв., просп. Перемоги, 
44,8кв.м, вмонтована кухня, жит‑
ловий стан. Тел. (050)831‑75‑55, 
(097)101‑29‑13.
2-кімн. кв., просп. Перемо‑
ги, 45кв.м, житловий стан. Тел. 
(050)181‑49‑57, (067)124‑35‑82.
2-кімн. кв., просп. Соборнос‑
ті, 3/5/Ц, 50кв.м, косм. ре‑
монт, зручне місцерозташуван‑
ня, розвинена інфраструктура, 
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. Тел. 
(050)181‑49‑57, (067)124‑35‑82.
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. Собор‑
ності, 5/9/Ц, 50кв.м, житло‑
вий стан, кімнати роздільні. 
Адр.: www. gelios. lutsk. ua. Тел. 
(095)150‑34‑83, (067)976‑86‑13.
2-кімн. кв., просп. Соборності, 
5/9/Ц, 50кв.м, косм. ремонт. Тел. 
(050)831‑75‑55, (097)101‑29‑13.

2‑кімн. кв., просп. Со‑
борності, 5/9/Ц, 50кв.м, 
косм. ремонт. Тел. 
(050)749‑01‑27.
2-кімн. кв., просп. Соборнос‑
ті, 6/9/Ц, 70кв.м, ремонт, зруч‑
не місцерозташування, роз‑
винена інфраструктура, по‑
руч парк, дитсадок, недорого. 
Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242‑53‑44.
2-кімн. кв., р‑н 33кв., 2/9/Ц, 
50кв.м, ремонт, зручне місце‑
розташування, розвинена інфра‑
структура, поруч парк, дитсадок, 
недорого. Адр.: www. dom. ria. 
com. Тел. (050)242‑53‑44.
2-кімн. кв., р‑н вул. Львівської, 
ЖК «Супернова», 6/10/‑, 66кв.м, 
підігрів підлоги, здача будинку ‑ 
березень 2018р., ціна договірна. 
Тел. (050)998‑78‑36.
2-кімн. кв., р‑н гіпермаркету 
«Там‑Там», 2/9/Ц, 64/‑/10, но‑
вобудова, авт. опалення, сучасне 
планування, зручне місцерозта‑
шування, розвинена інфраструк‑
тура, недорого. Адр.: www. dom. 
ria. com. Тел. (050)242‑53‑44.
2-кімн. кв., р‑н гіпермаркету 
«Там‑Там», 2/9/Ц, 74/‑/12, но‑
вобудова, авт. опалення, бу‑
динок зовні утеплений, зруч‑
не місцерозташування, розви‑
нена інфраструктура, терміново. 
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 місцерозташу‑
вання, розвинена інфраструкту‑
ра. Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242‑53‑44.
2-кімн. кв., р‑н гіпермаркету 
«Там‑Там», 3/9/Ц, 70кв.м, авт. 
опалення, новий елітний буди‑
нок, зручне місцерозташуван‑
ня, розвинена інфраструктура. 
Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242‑53‑44.

2-кімн. кв., р‑н гіпермарке‑
ту «Там‑Там», 4/5/‑, косм. ре‑
монт. Тел. (050)831‑75‑55, 
(097)101‑29‑13.
2-кімн. кв., р‑н гіпермаркету 
«Там‑Там», 5/9/Ц, 60кв.м, но‑
вобудова, сучасне планування, 
зручне місцерозташування, роз‑
винена інфраструктура, терміно‑
во. 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 місцерозташуван‑
ня, розвинена інфраструктура, 
недорого. Адр.: www. dom. ria. 
com. Тел. (050)242‑53‑44.
2-кімн. кв., р‑н Завокзально‑
го ринку, 4/9/Ц, 62кв.м, ре‑
монт, меблі. Тел. (050)181‑49‑57, 
(067)124‑35‑82.
2-кімн. кв., р‑н Завокзально‑
го ринку, 5/9/Ц, 67кв.м, ново‑
будова, авт. опалення, ремонт, 
терміново. Тел. (050)181‑49‑57, 
(067)124‑35‑82.
2-кімн. кв., р‑н Київського м‑ну, 
4/10/Ц, 70/42/10, новобудова, 
авт. опалення, хороше плану‑
вання, підготовлена до чистово‑
го ремонту, будинок утеплений, 
недорого. Тел. (095)586‑52‑70, 
(096)212‑30‑02.
2-кімн. кв., р‑н ЛПЗ, 2/9/Ц, 
49кв.м, косм. ремонт. Тел. 
(050)831‑75‑55, (097)101‑29‑13.
2-кімн. кв., р‑н Північного рин‑
ку, 2‑й пов., 49кв.м, житло‑
вий стан. Тел. (050)181‑49‑57, 
(067)124‑35‑82.
2-кімн. кв., р‑н підшипниково‑
го заводу, 3/5/Ц, 43кв.м, кім‑
нати роздільні, два балкони, 
поруч школа, 2 дитсадки, зу‑
пинка, магазин, власник. Тел. 
(099)465‑58‑13.
2-кімн. кв., р‑н просп. Відро‑
дження, 3/5/Ц, 48кв.м, косм. ре‑
монт, зручне місцерозташуван‑
ня, розвинена інфраструктура, 
поруч парк, дитсадок, недоро‑
го. Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242‑53‑44.
2-кімн. кв., р‑н просп. Відро‑
дження, 3/9/Ц, 48кв.м, косм. 
ремонт. Тел. (050)831‑75‑55, 
(097)101‑29‑13.
2-кімн. кв., р‑н РАЦСу, 3/5/Ц, 
50кв.м, косм. ремонт, зручне міс‑
церозташування, розвинена інф‑
раструктура, поруч парк, дитса‑
док, недорого. Адр.: www. dom. 
ria. com. Тел. (050)242‑53‑44.
2-кімн. кв., р‑н РАЦСу, 4/9/Ц, 
48кв.м, ремонт, зручне місце‑
розташування, розвинена інфра‑
структура, поруч парк, дитсадок, 
недорого. 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 місцерозта‑
шування, розвинена інфраструк‑
тура, 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, 
новий елітний будинок (зданий), 
зручне місцерозташування, роз‑
винена інфраструктура, недоро‑
го. Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242‑53‑44.
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оренда
1-кімнатні квартири

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

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

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

ПроДаЖ
1-кімнатні квартири

ЖК «Супернова», 4/10/Ц, 42/‑/‑, авт. опал., рем., панорамні вікна..................ціна договірна
ЖК «Ферум», 2/5/Ц, 46,5/18,5/10,2, новобуд. здана, утепл., авт. опал., ст., шт. .....недорого
ЖК «Ферум», 2/5/Ц, 47,2/18/10,1, новобуд., авт. опал., ст., шт., буд. зд., утепл. .....недорого
ЖК «Ферум», 2/5/Ц, 47/18/11,2, новобуд., авт. опал., ст., шт., буд. зд., утепл.  13000грн/кв.м
ЖК «Ферум», 3/10/Ц, 38/19/11, новобуд., авт. опал., ст., шт., буд. зд., утепл.  12500грн/кв.м
ЖК «Фільварок», 1/4/Ц, 40,5/‑/‑, новобуд. здана, авт. опал., ст., шт. ..............ціна договірна
ЖК «Фільварок», 1/4/Ц, 45/‑/‑, новобуд. здана, авт. опал., ст., шт. ...............  ціна договірна
ЖК «Фільварок», 1/4/Ц, 47/14/10, новобуд. здана, авт. опал., ст., шт.    ..........ціна договірна
ЖК «Фільварок», авт. опал., цегл. утепл. буд. ........................................................ціна договірна
ЖК «Юпітер», новобуд., авт. опал., стяж., штук., буд. зданий  ............................ціна договірна
Прасолів, 1/4/Ц, 45/‑/‑, новобуд., авт. опал., ст., шт., буд. зданий  .................ціна договірна
Прасолів, 4/4/Ц 47/20/11, новобуд., авт. опал., буд. утепл. ...............................ціна договірна
Прасолів, 4/4/Ц, 47/20/11, новобуд. здана, авт. опал., зручне місце .........................недорого
Рівненська, 4/5/Ц, 47/18/11,1, новобуд., авт. опал., буд. утепл., зданий ........   ціна договірна
Рівненська, 4/5/Ц, 47/18/11,1, новобуд., буд. зданий, авт. опал., зруч. місце   .........недорого
Рівненська, 44/‑/‑, новобуд., авт. опал., рем., меблі, вм. кух. та побуттех. ......ціна договірна
Рівненська, 5/10/К, 38/18/8, новобуд., ст., шт., авт. опал., утепл. .....................12500грн/кв.м
Р‑н Теремне, 4/4/Ц, 40/17/11, новобуд., авт. опал., буд. утепл. ...............................504000грн
Р‑н Теремне, 4/4/Ц, 40/17/11, новобуд., авт. опал., гарне планув. .........................    недорого

2-кімнатні квартири
Єршова, 2/5/Ц, 65/31/12, авт. опал., буд. утеплений ..................................................901440грн
Єршова, 3/10/П, 59/13/13, новобуд. , авт. опал., ст., шт., буд. утепл., зданий .13500грн/кв.м
Єршова, 6/10/П, 59/13/13, новобуд. , авт. опал., ст., шт., буд. утепл., зданий .13500грн/кв.м
Єршова, 6/10/П, 60/23/11, авт. опал., буд. сучас., утепл., зданий ......................13500грн/кв.м
Єршова, 7/10/П, 60/23/11, авт. опал., буд. сучас., утепл., зданий ......................13500грн/кв.м
ЖК «Діамант», 4/10/Ц, 70/42/13, сучас. буд., авт. опал., інфрастр. ...................ціна договірна
Підгайці, 2/5/Ц, 71,48/35,38/11,97, новобуд., авт. опал.......................................ціна договірна
Прасолів, 4/4/Ц, 63,4/‑/‑, новобуд. авт. опал., ст., шт. хор. місце ..................  ціна договірна
Рівненська, 3/10/К, 54/‑/9, новобуд., ст., шт., авт. опал., утепл.........................12500грн/кв.м
Рівненська, 3/5/Ц, 63/30/13, новобуд. , авт. опал., ст., шт., буд. утепл., зданий ......недорого

3-кімнатні квартири
ЖК «Парковий», 8/10/Ц, 10/63/19, новий буд., авт. опал., ст., шт., хор. місце .........недорого
ЖК «Ферум», 3/5/Ц, 95,4/80,5/42,8, новобуд., авт. опал., ст., шт., утепл., зд. ціна договірна
Київський м‑н, 7/‑/‑, 60,5/‑/‑, вікна на 2 сторони, рем., меблі........................ ціна договірна
Коперника, 107/‑/‑, рем., меблі, авт. опал., вмонт. кух. та побуттех. .................ціна договірна
Набережна, 4/10/‑, 75/‑/‑, вікна на 2 сторони, рем., меблі ...............................ціна договірна
Перемоги, 3/3/Ц, 84/48/12 .....................................................................................ціна договірна
Рівненська, 3/5/Ц, 78/39/12,3, новобуд. здана, авт. опал., утепл. підл., фасад 13500грн/кв.м
Р‑н ЛПЗ, 1/2/Ц, 65/16/‑, новобуд., авт. опал. ........................................................ціна договірна

таунхауси 
Р‑н ЛПЗ, 65/‑/‑, авт. опал., стяж., штук. .................................................................ціна договірна
Тарасове, 125/‑/‑, 2 поверхи, авт. опал., тепла підл., паркомісце .......................ціна договірна
Тарасове, 130/75/22, буд. цегл., утепл., зданий..........................................................1624000грн

Будинок
Коперника, 160кв.м, введ. в експл. у 2018р., гараж, 0,03га .................................ціна договірна

Приміщення
Приміщення під комерц. д‑сть, 2‑й пов. здної засел. новобуд., окр. вхід .........ціна договірна

2-кімн. кв., р‑н ТРЦ «Порт‑Сіті», 
3/9/Ц, 65кв.м, авт. опалення, 
новий елітний будинок, зруч‑
не місцерозташування, розви‑
нена інфраструктура, 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, 
новий елітний будинок, зруч‑
не місцерозташування, розви‑
нена інфраструктура, недорого. 
Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242‑53‑44.
2-кімн. кв., с. Підгайці, 2/5/Ц, 
71,48/35,38/11,97, новобудова, 
авт. опалення, хороше місце, ціна 
договірна. Тел. (095)586‑52‑70, 
(096)212‑30‑02.

2‑кімн. кв., центр міста, 
1/2/Ц, 46кв.м, гарний ре‑
монт, авт. опалення. Тел. 
(050)569‑00‑95.
2-кімн. кв., центр міста, 2/9/Ц, 
65кв.м, авт. опалення, новий 
елітний будинок, зданий, зручне 
місцерозташування, розвинена 
інфраструктура. Адр.: www. dom. 
ria. com. Тел. (050)242‑53‑44.
2-кімн. кв., центр міста, 3/4/Ц, 
45кв.м, косм ремонт, пласт. 
вікна. Тел. (050)181‑49‑57, 
(067)124‑35‑82.
2-кімн. кв., центр міста, 3/9/Ц, 
77кв.м, авт. опалення, новий еліт‑
ний будинок, зручне місцерозта‑
шування, розвинена інфраструк‑
тура. Адр.: www. dom. ria. com. 
Тел. (050)242‑53‑44.
2-кімн. кв., центр міста, 47кв.м, 
ремонт. Тел. (099)773‑76‑66.
2-кімн. кв., центр міста, 
63‑74кв.м, новобудова, буди‑
нок цегляний, зданий, авт. опа‑
лення, ціна договірна. Тел. 
(050)998‑78‑36.

3-, 4‑, 5‑кімн. кв., вул. Арце‑
улова, Кравчука, р‑н гіпер‑
маркету «Там‑Там», центр міс‑
та, 75‑90кв.м, середні поверхи, 
від 7500грн/кв.м. Адр.: www. 
dom. ria. com. Тел. 20‑02‑19, 
(050)242‑53‑44.
3-кімн. кв. із гаражем у дворі, 
центр м. Ковель. Тел. 79‑77‑35, 
(068)130‑78‑52.
3-кімн. кв., 2/5/Ц, 70кв.м, чесь‑
кий проект, не кутова, ремонт, 
поруч школа, магазин, розвинена 
інфраструктура, терміново, недо‑
рого. Адр.: www. dom. ria. com. 
Тел. (050)242‑53‑44.
3-кімн. кв., 2/5/Ц, новобудова, 
авт. опалення, євроремонт. Тел. 
(050)831‑75‑55, (097)101‑29‑13.
3-кімн. кв., 2/9/Ц, 100кв.м, авт. 
опалення, новий елітний буди‑
нок, зручне місцерозташування, 
розвинена інфраструктура, по‑
руч магазин, школа, дитсадок. 
Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242‑53‑44.

3-кімн. кв., 2/9/Ц, 80кв.м, 
авт. опалення, елітний буди‑
нок, сонячна сторона, зруч‑
не місцерозташування, розви‑
нена інфраструктура, недорого. 
Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242‑53‑44.
3-кімн. кв., 2/9/Ц, 90кв.м, авт. 
опалення, новий елітний буди‑
нок, зручне місцерозташування, 
розвинена інфраструктура, по‑
руч магазин, школа, дитсадок. 
Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242‑53‑44.
3-кімн. кв., 3/3/Ц, 84/48/12, 
ціна договірна. Тел. 
(096)212‑30‑02, (095)586‑52‑70.
3-кімн. кв., 3/9/Ц, 90кв.м, авт. 
опалення, новий елітний буди‑
нок (зданий), зручне місцероз‑
ташування, розвинена інфра‑
структура, поруч дитсадок, шко‑
ла. Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242‑53‑44.

3-кімн. кв., 4/9/Ц, 64, косм. ре‑
монт, пласт. вікна, брон. две‑
рі, нова вмонтована кухня, плит‑
ка, 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 інфраструк‑
тура, поруч школа, дитсадок, ма‑
газин. Адр.: www. dom. ria. com. 
Тел. (050)242‑53‑44.

3-кімн. кв., 67кв.м, хороший 
житловий стан, терміново. Тел. 
(095)150‑34‑83, (067)976‑86‑13.

3-кімн. кв., вул. Арцеуло‑
ва, 2/9/Ц, 77кв.м, авт. опален‑
ня, дизайнерський ремонт. Тел. 
(050)831‑75‑55, (097)101‑29‑13.

3-кімн. кв., вул. Арцеуло‑
ва, 3/9/Ц, 85кв.м, авт. опален‑
ня, новий елітний будинок (зда‑
ний), зручне місцерозташуван‑
ня, розвинена інфраструктура. 
Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242‑53‑44.
3-кімн. кв., вул. Бенделіані, 
4/9/П, 63кв.м, євроремонт, ло‑
джія та балкон засклені, ме‑
талопластикові вікна, паркет, 
дерев’яна столярка, санвузол 
роздільний, ціна договірна. Тел. 
(066)648‑06‑00.
3-кімн. кв., вул. Ветеранів, 
3/9/Ц, 70кв.м, чеський проект, 
євроремонт, не кутова, поруч 
школа, магазин, розвинена інф‑
раструктура, недорого, терміно‑
во. Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242‑53‑44.

3-кімн. кв., вул. Винничен‑
ка, 60кв.м, косм. ремонт, не‑
дорого. Тел. (050)831‑75‑55, 
(097)101‑29‑13.

3-кімн. кв., вул. Г. ‑Артемов‑
ського, 6/9/‑, 69кв.м, гарне пла‑
нування, потребує ремонту. Тел. 
(050)831‑75‑55, (097)101‑29‑13.

3-кімн. кв., вул. Гордіюк, 4/9/Ц, 
70кв.м, чеський проект, не куто‑
ва, косм. ремонт, поруч школа, 
магазин, розвинена інфраструк‑
тура, недорого. Адр.: www. dom. 
ria. com. Тел. (050)242‑53‑44.

3‑кімн. кв., вул. Задво‑
рецька, 10‑й пов., 85кв.м, 
стяжка, штукатурка, бу‑
динок огороджений. Тел. 
(095)354‑19‑69.
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1-кімнатні квартири
ЖК «Яровиця», 3,5/13/‑, 38/‑/‑, авт. опал., здача – 2кв. 2019р............ 15000грн/кв.м
ЖК «Яровиця», 6,7/13/‑, 37,9/‑/‑, авт. опал., здача ‑ 2кв. 2019р. .........16000грн/кв.м
ЖК «Волошковий двір», 39/‑/‑ ............................................................... ціна договірна
Іващенка, 5/9/‑, авт. опал., дизайн. єврорем......................................... ціна договірна
Кравчука, ЖК «Фаворит»,  37/‑/‑, авт. опал., буд. зданий .................... ціна договірна
Кравчука, р‑н Завокзального ринку, 2/9/‑, 50/‑/‑, рем. ...................... ціна договірна
Липинського, 8/10/‑, 51/‑/‑, новобуд., авт. опал. ................................. ціна договірна
Львівська, ЖК «Супернова», 38‑45кв.м, авт. опал., сучас. будинок ...... ціна договірна

2-кімнатні квартири
ЖК «Варварівка», 64/‑/‑, новобуд., авт. опал. ....................................... ціна договірна
ЖК «Яровиця», 10/‑/‑, 65,5/‑/‑, авт. опал., здача – 2кв. 2019р. .....      14500грн/кв.м
ЖК «Яровиця», 6,7/13/‑, 69,1/‑/‑, авт. опал., здача – 2кв. 2019р.         15000грн/кв.м
ЖК «Волошковий двір», 74/‑/‑ ............................................................... 15000грн/кв.м
ЖК «Карамель», 67/‑/‑, новобуд. ........................................................... ціна договірна
ЖК «Колізей», 5/9/‑, авт. опал., єврорем., меблі, побуттех. ................. ціна договірна
Львівська, ЖК «Супернова», 67/‑/‑, сучас. буд., авт. опал. ................... 12900грн/кв.м
Чернишевського, 79/‑/‑, із приміщ. комерц. призначення .................... ціна договірна
Яровиця, 2/‑/‑, 71,5/‑/‑, здача буд. – 4‑й кв. 2019р. ............................. ціна договірна
Яровиця, 69,1/‑/‑, здача буд. – 4‑й кв. 2018р. ....................................... ціна договірна
Яровиця, 7/‑/‑, 66/‑/‑, буд. зданий ....................................................... ціна договірна

3-кімнатні квартири
ЖК «Варварівка», 84/‑/‑, новобуд., авт. опал. ....................................... ціна договірна
ЖК «Яровиця», 6/13/‑, 104/‑/‑, авт. опал., здача – 2кв. 2019р. ............ 15500грн/кв.м
ЖК «Яровиця», 5/‑/‑, авт. опал., стяж., штук., буд. зданий................... ціна договірна

Будинки
Боратин, 140кв.м, стяж., котел, всі комун., 0,10га .................................. ціна договірна
Боратин, 320кв.м, новий, стяж., штук., альтанка, всі ком., 0,24га ........ ціна договірна
Г.Полонка, 120кв.м, новий, частк. рем., гараж, 0,12га ............................ ціна договірна
ЖК «Юпітер», 128кв.м, таунхаус............................................................... ціна договірна
Липинський масив, 130кв.м, стяж., штук., авт. опал., 0,08га ................. ціна договірна
Тарасове, 120кв.м, стяж., штук., комун., 0,03га ...................................... ціна договірна
Тарасове, 205кв.м, сучас. будівн., 0,10га ................................................ ціна договірна
Тарасове, вул.Квітнева, 160кв.м, рем., меблі, 0,10га .............................. ціна договірна
Тарасове, цегл., незаверш., 120кв.м, 0,17га ............................................  ціна договірна
Чернишевського, таунхаус, 128кв.м, підігр. підл. буд. зд. ...................... ціна договірна

Земельні ділянки
Боголюби, 0,21га, рівна, комун. поруч .................................................... ціна договірна
Боратин, 0,10га, рівна, комун. ................................................................. ціна договірна
Боратин, центр села, 0,10га, комун. поруч .............................................  ціна договірна
Озерце, 2 ділянки по 0,11га, комун. поруч ............................................... ціна договірна
Рованці, 0,20га та 0,12га ........................................................................... ціна договірна
Рованці, 2 діл. по 0,10га, під забуд., суміж., комун. поруч ..................... ціна договірна
Рованці, біля дороги, 0,20га (по 0,10га), комун. поруч  ........................  ціна договірна
Тарасове, вул.Квітнева, 0,12га.................................................................. ціна договірна
Тарасове, навпроти митниці, 0,11га ........................................................  ціна договірна

гаражі
ЖК «Фаворит», ремонт, ворота ............................................................... ціна договірна

комерційна нерухомість
Задворецька, приміщ. офісне, 210кв.м, рем., авт. опал. ........................ ціна договірна

3-кімн. кв., просп. Соборнос‑
ті, 2/9/Ц, 68кв.м, косм. ре‑
монт, поруч зупинка, школа, 
дитсадок. Тел. (050)831‑75‑55, 
(097)101‑29‑13.
3-кімн. кв., просп. Соборнос‑
ті, 2/9/Ц, 70кв.м, чеський про‑
ект, не кутова, косм. ремонт, по‑
руч школа, магазин, розвине‑
на інфраструктура, недорого. 
Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242‑53‑44.
3-кімн. кв., просп. Соборнос‑
ті, 2/9/Ц, 90кв.м, авт. опалення, 
новий елітний будинок, зруч‑
не місцерозташування, розвине‑
на інфраструктура, поруч школа, 
дитсадок. Адр.: www. dom. ria. 
com. Тел. (050)242‑53‑44.
3-кімн. кв., просп. Соборнос‑
ті, 4/9/Ц, 64кв.м, косм. ремонт. 
Адр.: www. gelios. lutsk. ua. Тел. 
(095)150‑34‑83, (067)976‑86‑13.
3-кімн. кв., просп. Соборнос‑
ті, 5/9/Ц, 67кв.м, ремонт. Тел. 
(050)831‑75‑55, (097)101‑29‑13.
3-кімн. кв., просп. Соборнос‑
ті, 6/9/П, 67кв.м, косм. ремонт, 
недорого. Тел. (095)150‑34‑83, 
(067)976‑86‑13.
3-кімн. кв., р‑н 40кв., 3/9/П, 
61,8кв.м, косм. ремонт, поруч 
школа, дитсадок, зупинка, ап‑
тека, магазини, без посередни‑
ків. Тел. (099)748‑59‑68, Олена.
3-кімн. кв., р‑н гіпермаркету 
«Там‑Там», 2/9/Ц, 90кв.м, авт. 
опалення, новий елітний буди‑
нок, зручне місцерозташуван‑
ня, розвинена інфраструктура. 
Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242‑53‑44.
3-кімн. кв., р‑н гіпермаркету 
«Там‑Там», 3/9/Ц, 106кв.м, но‑
вобудова, євроремонт, сучас‑
не планування, зручне місце‑
розташування, розвинена інф‑
раструктура, поруч зупинка. 
Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242‑53‑44.
3-кімн. кв., р‑н гіпермарке‑
ту «Там‑Там», 4/5/Ц, 100кв.м, 
авт. опалення, елітний будинок, 
зручне місцерозташування, роз‑
винена інфраструктура, недо‑
рого. 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 ЛПЗ, 1/2/Ц, 
65/16/‑, новобудова, авт. опа‑
лення, ціна договірна. Тел. 
(095)586‑52‑70, (096)212‑30‑02.
3-кімн. кв., р‑н РЦ «Про‑
мінь», 4/9/Ц, 85кв.м, авт. опа‑
лення, новий елітний буди‑
нок, зручне місцерозташуван‑
ня, розвинена інфраструктура. 
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, 
новий елітний будинок (зда‑
ний), зручне місцерозташуван‑
ня, розвинена інфраструктура. 
Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242‑53‑44.

3-кімн. кв., вул. І. Фран‑
ка, 2/9/Ц, 77кв.м, авт. опа‑
лення, елітний будинок, зруч‑
не місцерозташування, розви‑
нена інфраструктура, недорого. 
Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242‑53‑44.

3‑кімн. кв., вул. Коноваль‑
ця, 5‑й пов., 58кв.м, косм. 
ремонт, засклений бал‑
кон, газова колонка, тер‑
міново, недорого. Тел. 
(099)736‑03‑00.
3-кімн. кв., вул. Конякіна, 
3/9/Ц, 90кв.м, авт. опален‑
ня, новий елітний будинок (зда‑
ний), зручне місцерозташуван‑
ня, розвинена інфраструктура. 
Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242‑53‑44.
3-кімн. кв., вул. Конякіна, 4/9/Ц, 
60,5/‑/8,5, пласт. вікна, не куто‑
ва, косм. ремонт, тепла, затиш‑
на, хороший район, є гараж, не‑
дорого. Тел. (095)586‑52‑70, 
(096)212‑30‑02.

3-кімн. кв., вул. Кравчука, 
2/9/Ц, 90кв.м, авт. опалення, 
новий елітний будинок, зруч‑
не місцерозташування, розвине‑
на 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 кутова, ремонт, поруч шко‑
ла, магазин, розвинена інфра‑
структура, недорого, 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, розвине‑
на інфраструктура, поруч школа, 
магазин, недорого, терміново. 
Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242‑53‑44.
3-кімн. кв., вул. Кравчука, 
3/9/Ц, 90кв.м, авт. опалення, 
новий елітний будинок (зда‑
ний), зручне місцерозташуван‑
ня, розвинена інфраструктура. 
Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242‑53‑44.
3-кімн. кв., вул. Кравчу‑
ка, 4/9/Ц, 80кв.м, євроре‑
монт, будинок 2011 року. Тел. 
(095)150‑34‑83, (067)976‑86‑13.
3-кімн. кв., вул. Кравчука, 
68кв.м, не кутова, ремонт, ме‑
блі, побутова техніка. Тел. 
(050)831‑75‑55, (097)101‑29‑13.
3-кімн. кв., вул. Набереж‑
на, 2/9/Ц, 90кв.м, авт. опален‑
ня, новий елітний будинок (зда‑
ний), зручне місцерозташуван‑
ня, розвинена інфраструктура. 
Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242‑53‑44.
3-кімн. кв., вул. Набереж‑
на, 4/10/‑, 75кв.м, ремонт, ме‑
блі, сонячна сторона, вихід ві‑
кон на 2 сторони, 5хв до цен‑
тру міста. Тел. (095)586‑52‑70, 
(096)212‑30‑02.
3-кімн. кв., вул. Набережна, 
4/10/‑, 75кв.м, ремонт, меблі, 
сонячна сторона, вікна вихо‑
дять на 2 сторони, 5хв до цен‑
тру міста. Тел. (095)586‑52‑70, 
(096)212‑30‑02.
3-кімн. кв., вул. Новочерчиць‑
ка, 5/6/‑, 90кв.м, авт. опален‑
ня, стяжка, штукатурка, буди‑
нок зданий. Тел. (050)831‑75‑55, 
(097)101‑29‑13.
3-кімн. кв., вул. Рівнен‑
ська, 1/5/‑, 59кв.м, не куто‑
ва, розпочатий ремонт. Тел. 
(050)831‑75‑55, (097)101‑29‑13.
3-кімн. кв., вул. Рівненська, 
3/5/Ц, 78/39/12,3, новобудо‑
ва, авт. опалення, утеплені фа‑
сад та підлога, енергозберігаю‑
чі вікна, будинок зданий, пар‑
ковка, 13500грн/кв.м. Тел. 
(095)586‑52‑70, (096)212‑30‑02.
3-кімн. кв., вул. Федорова, 
3/9/Ц, 90кв.м, авт. опалення, 
новий елітний будинок (зда‑
ний), зручне місцерозташуван‑
ня, розвинена інфраструктура. 
Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242‑53‑44.
3-кімн. кв., вул. Федорова, 
5/9/Ц, 90кв.м, ремонт, авт. 
опалення, новий елітний буди‑
нок, зручне місцерозташуван‑
ня, розвинена інфраструктура. 
Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242‑53‑44.

3-кімн. кв., вул. Конякіна, 4/9/Ц, 
66кв.м, ремонт, пласт. вікна. Тел. 
(050)181‑49‑57, (067)124‑35‑82.
3-кімн. кв., вул. Конякіна, 
5/5/Ц, 70кв.м, авт. опалення, 
ремонт, вмонтовані меблі. Тел. 
(050)831‑75‑55, (097)101‑29‑13.
3-кімн. кв., вул. Коперника, 
107кв.м, ремонт, меблі, авт. опа‑
лення, сонячна сторона, вікна 
на 2 сторони, вмонтовані кух‑
ня та побуттехніка входять у ціну 
квартири. Тел. (095)586‑52‑70, 
(096)212‑30‑02.
3-кімн. кв., вул. Кравчука, 
1/5/Ц, 97кв.м, новобудова, єв‑
роремонт, авт. опалення. Тел. 
(095)150‑34‑83, (067)976‑86‑13.
3-кімн. кв., вул. Кравчука, 
2/9/Ц, 73кв.м, чеський про‑
ект, не кутова, косм. ремонт, 
розвинена інфраструктура, по‑
руч школа, магазин, недорого. 
Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242‑53‑44.

3-кімн. кв., вул. Федорова, 
65кв.м, пласт. вікна, косм. ре‑
монт, або обмін на дві 1‑кімн. 
кв. Тел. (050)831‑75‑55, 
(097)101‑29‑13.
3-кімн. кв., вул. Чорновола, 
4/9/Ц, 90кв.м, авт. опалення, 
новий елітний будинок, зруч‑
не місцерозташування, розвине‑
на інфраструктура, поруч школа, 
дитсадок. Адр.: www. dom. ria. 
com. Тел. (050)242‑53‑44.
3-кімн. кв., ЖК «Варварів‑
ка», 84кв.м, новобудова, авт. 
опалення, ціна договірна. Тел. 
(050)998‑78‑36.
3-кімн. кв., ЖК «Парковий», р‑н 
33кв., 8/10/Ц, 101/63/19, ново‑
будова, авт. опалення, стяжка, 
штукатурка, парковка, огоро‑
джена територія, недорого. Тел. 
(095)586‑52‑70, (096)212‑30‑02.
3-кімн. кв., ЖК «Ферум», 
3/5/Ц, 95,4/80,5/42,8, но‑
вобудова, гарне планування, 
авт. опалення, парковка, буди‑
нок утеплений, зданий, огоро‑
джена територія, недорого. Тел. 
(095)586‑52‑70, (096)212‑30‑02.
3-кімн. кв., ЖК «Яровиця», 5‑й 
пов., авт. опалення, стяжка, шту‑
катурка, будинок зданий, ціна 
договірна. Тел. (050)998‑78‑36.
3-кімн. кв., ЖК «Яровиця», 
6/13/‑, 104кв.м, новобудова, 
авт. опалення, здача будинку ‑ 
2‑й квартал 2019р., 15500грн/
кв.м. Тел. (050)998‑78‑36.
3-кімн. кв., Київський м‑н, 
7‑й пов., 60,5кв.м, соняч‑
на сторона, вікна виходять на 
2 сторони, ремонт, меблі. Тел. 
(095)586‑52‑70, (096)212‑30‑02.
3-кімн. кв., Київський м‑н, 
7/9/Ц, 100кв.м, авт. опалення, 
новий елітний будинок, зруч‑
не місцерозташування, розвине‑
на інфраструктура, поруч школа, 
дитсадок. Адр.: www. dom. ria. 
com. Тел. (050)242‑53‑44.
3-кімн. кв., м. Ківерці, 1/5/Ц, 
63кв.м, чеський проект, євро‑
ремонт, авт. опалення, утепле‑
ний фасад, поруч школа, дит‑
садок, поруч інфраструктура, 
власник. Тел. (097)983‑92‑27, 
(066)938‑69‑82.
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. Відроджен‑
ня, 5/9/Ц, 65кв.м, житло‑
вий стан. Тел. (050)181‑49‑57, 
(067)124‑35‑82.
3-кімн. кв., просп. Волі, 2/5/Ц, 
64кв.м, житловий стан, пласт. 
вікна. Тел. (050)181‑49‑57, 
(067)124‑35‑82.
3-кімн. кв., просп. Молоді, 
4/5/Ц, 70кв.м, косм. ремонт, 
терміново. Адр.: www. gelios. 
lutsk. ua Тел. (095)150‑34‑83, 
(067)976‑86‑13.
3-кімн. кв., просп. Моло‑
ді, 8/9/Ц, 66кв.м, пласт. вікна, 
ремонт. Тел. (050)831‑75‑55, 
(097)101‑29‑13.
3-кімн. кв., просп. Соборності, 
2/9/Ц, 65кв.м, чеський проект, 
не кутова, ремонт, поруч шко‑
ла, магазин, розвинена інфра‑
структура, недорого, терміново. 
Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242‑53‑44.
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1-кімнатні квартири
Арцеулова, 5/9/Ц, 46/‑/‑, авт. опал., дизайн. рем., частк. меблі ........ ціна договірна
В.‑інтернаціоналістів, 7/9/П, 35/‑/‑, житл. стан ..................................... ціна договірна
Винниченка, 4/5/‑, 30/‑/‑, єврорем., меблі .......................................... ціна договірна
Відродження, 2/5/Ц, 37/‑/‑, не кут., пласт. вікна, рем. ......................... ціна договірна
Відродження, 2/9/П, 35/‑/‑, косм. рем., лічильн. ................................. ціна договірна
Грушевського, 2/5/Ц, 30/‑/‑, рем., кухня .............................................. ціна договірна
Кравчука, 6/9/Ц, 39/‑/‑, рем., пласт. вікна ........................................... ціна договірна
ЖК «Волошковий двір», 9,10/10/‑, 47/‑/‑, авт. опал., ст., шт., буд. зданий ... ціна договірна
Зацепи, 4/10/Ц, 41/‑/‑, авт. опал., стяж., штук. ..................................... ціна договірна
Конякіна, 7/9/Ц, 32/‑/‑, авт. опал., частк. рем. ..................................... ціна договірна
Кравчука, 6/9/Ц, 45/‑/6, авт. опал., стяж., штук., буд. зданий ............ ціна договірна
Соборності, 3/9/Ц, 38/‑/‑, ніша, житл. стан .......................................... ціна договірна
Ш.Руставелі, 3/9/Ц, 38/‑/‑, ніша, пласт. вікна ....................................... ціна договірна

2-кімнатні квартири
Бенделіані, 4/9/П, 48/‑/‑, косм. рем. .................................................... ціна договірна
Відродження, 4/5/Ц, 51/‑/‑, кімн. розд., житл. стан, меблі, побуттех.   ціна договірна
Г.‑Артемовського, 3/5/П, 48/‑/‑, житл. стан ......................................... ціна договірна
Грушевського, 3/4/Ц, 44/‑/‑, косм. рем. ..............................................  ціна договірна
Єршова, 4/5/Ц, 65/‑/‑, стяж., штук., авт. опал., ліфт .............................11400грн/кв.м
І.Франка, 2/10/‑, 75/‑/‑, авт. опал., єврорем., меблі ............................. ціна договірна
Київський м‑н, 3/9/Ц, 50/‑/‑, не кут., вмонт. кухня та шафа‑купе ...... ціна договірна
Конякіна, 5/9/Ц, 64,8/‑/‑, авт. опал., рем., вмонт. кухня ..................... ціна договірна
Кравчука, 7/9/Ц, 48/‑/‑, рем., пласт. вікна ........................................... ціна договірна
Молоді, 4/5/Ц, 52/‑/‑, гарне планув., косм. рем. ................................. ціна договірна
Набережна, 4/10/‑, 64/‑/‑, авт. опал., ст., штук., буд. зданий ............  ціна договірна
Перемоги, 1/4/П, 44,7/‑/‑, кімн. прохід., вмонт. кухня, житл. стан ...... ціна договірна
Р‑н гот. «Лучеськ», 3/5/Ц, 44/‑/‑, кімн. розд., вмонт. кухня ................ ціна договірна
Соборності, 2/9/П, 48/‑/‑, частк. пласт. вікна ....................................... ціна договірна
Соборності, 3/5/Ц, 52/‑/‑, косм. рем., гарне планув. ........................... ціна договірна

3-кімнатні квартири
Г.‑Артемовського, 6/9/‑, 69/‑/‑,  гарне планув., потреб. рем. ...........   ціна договірна
Гордіюк, 4/9/Ц, 68/‑/‑, пласт. вікна, рем. ............................................. ціна договірна
Конякіна, 5/5/‑, 70/‑/‑, авт. опал., рем., вмонт. меблі ......................... ціна договірна
Кравчука, 9/9/П, 67/‑/‑, рем., меблі, побуттех. .................................... ціна договірна
Липинського, 2/5/Ц, 78/‑/‑, авт. опал., рем. ......................................... ціна договірна
Молоді, 3/5/Ц, 70/‑/‑, єврорем., вмонт. кухня ..................................... ціна договірна
Молоді, 9/9/‑, 79/‑/‑, рем., кухня‑студія, техповерх ............................ ціна договірна
Новочерчицька, 5/6/Ц, 90/‑/‑, авт. опал., стяж., штук., буд. зданий .. ціна договірна
Рівненська, 1/5/‑, 59/‑/‑, не кут., частк. рем.......................................... ціна договірна
Соборності, 5/9/Ц, 67/‑/‑, рем. .............................................................. ціна договірна
Соборності, 6/9/П, 64/‑/‑, косм. рем. ................................................... ціна договірна
Федорова, 3/5/‑, 73/‑/‑, авт. опал., єврорем., меблі ............................ ціна договірна

Будинки
Р‑н вул.Чернишевського, 1,5‑пов., цегл., 210кв.м, ст., шт., газ, світло, 0,10га ....ціна договірна
Струмівка, 160кв.м, стяж., штук., комун. підвед., 0,30га ........................ ціна договірна

Земельні ділянки
В.Омеляник, 0,12га, комун. поруч ............................................................ ціна договірна

комерційна нерухомість
Відродження, діюч. відпоч. комплекс, 160кв.м, сауна, басейн, хор. стан ціна договірна
Липинського, р‑н гіпермаркету «Там‑Там», 118кв.м, авт. опал., рем. .... ціна договірна

1-кімнатні квартири
В.‑інтернаціоналістів, 4/9/П, 36/‑/‑, косм. рем. .................................... ціна договірна
Ветеранів, 3/5/Ц, 35/‑/‑, косм. рем. ...................................................... ціна договірна
Винниченка, 2/5/Ц, 31/‑/‑, косм. рем. ................................................... ціна договірна
Відродження, 36/‑/‑, житл. стан, меблі, терміново................................ ціна договірна
Грушевського, 2/5/Ц, 30/‑/‑, косм. рем. ............................................... ціна договірна
Конякіна, 3/5/Ц, 31/‑/‑, житл. стан ........................................................ ціна договірна
Конякіна, 36/‑/‑, житл. стан .................................................................... ціна договірна
Корольова, 40/‑/‑, авт. опал., терміново ............................................... ціна договірна
Луцьк, 43/‑/‑, новобуд., авт. опал., рем., вмонт. кух. ........................... ціна договірна
Перемоги, 2/5/Ц, 31/‑/‑, косм. рем........................................................ ціна договірна
Р‑н гіпермаркету «Там‑Там», 3/10/Ц, 43/‑/‑, новобуд., авт. опал. ....... ціна договірна
Р‑н просп.Відродження, 4/9/Ц, 40/‑/‑, новобуд., авт. опал., ст., шт. .. ціна договірна
Соборності, 4/9/Ц, 39/‑/‑, кімн. з нішею, косм. рем. ........................... ціна договірна

2-кімнатні квартири
Винниченка, 3/4/Ц, 46/‑/‑, косм. рем., терміново................................ ціна договірна
Відродження, 2/9/Ц, 50/‑/‑, рем. .......................................................... ціна договірна
Відродження, 3/5/Ц, 46/‑/‑, пласт. вікна, терміново .....................................недорого
Гордіюк, 2/9/П, 50/‑/‑, житл. стан ......................................................... ціна договірна
Грушевського, 45/‑/‑, рем., вмонт. кухня .............................................. ціна договірна
Дружби народів, 7/9/Ц, 50/‑/‑, терміново .....................................................недорого
Зацепи, 6/9/Ц, 70/‑/‑, авт. опал., рем. .................................................. ціна договірна
Конякіна, 3/9/Ц, 50/‑/‑, косм. рем. ....................................................... ціна договірна
Конякіна, 50/‑/‑, косм. рем., кімн. розд. .........................................................недорого
Кравчука, 3/9/П, 49/‑/‑, косм. рем........................................................ ціна договірна
Мазепи, 3/5/Ц, 50/‑/‑, житл. стан ......................................................... ціна договірна
Молоді, 2/9/Ц, 50/‑/‑, кімн. розд., єврорем., меблі ............................. ціна договірна
Новочерчицька, 3/3/Ц, 61/‑/‑, авт. опал., рем., вмонт. кухня .............. ціна договірна
Р‑н просп.Відродження, 40/‑/‑, пласт. вікна, вмонт. кухня ............................недорого
Соборності, 5/9/Ц, 50/‑/‑, кімн. розд., косм. рем................................. ціна договірна

3-кімнатні квартири
Відродження, 4/9/Ц, 70/‑/‑, єврорем., меблі ........................................ ціна договірна
Волі, 2/5/Ц, 64/‑/‑, житл. стан, терміново ............................................. ціна договірна
Гордіюк, 8/9/Ц, 67/‑/‑, житл. стан ......................................................... ціна договірна
Конякіна, 2/9/Ц, 65/‑/‑, хорош. житл. стан ........................................... ціна договірна
Кравчука, 4/9/П, 67/‑/‑, рем., пласт. вікна............................................ ціна договірна
Луцьк, 67/‑/‑, житл. стан, терміново ...................................................... ціна договірна
Р‑н Завокзального ринку, 4/9/Ц, 64/‑/‑, кух.‑студія, рем., меблі ........ ціна договірна
Соборності, 2/5/Ц, 60/‑/‑, пласт. вікна, кімн. розд. .............................. ціна договірна

Земельні ділянки
Боратин, 0,12га, комун. поруч ......................................................................... 162000грн
Гаразджа, 0,40га, комун. поруч ............................................................... ціна договірна
Забороль, 0,12га, комун. поруч ................................................................ ціна договірна
Рованці, 0,12га, комун. поруч ................................................................... ціна договірна

Будинки
Боженка, р‑н ЛПЗ, 70кв.м, 4 кімн., 0,10га ............................................... ціна договірна
Лище, 86кв.м, житл. стан, надв. споруди, 0,15га .................................... ціна договірна
Потебні, 1/2 буд., 2 кімн., кухня, їдальня, с/в, косм. рем. ..................... ціна договірна
Р‑н Вишків, 3 кімн., кухня, с/в, комун., 0,10га .................................................недорого

3-кімн. кв., р‑н ТРЦ «Порт‑
Сіті», 3/9/Ц, 85кв.м, авт. опа‑
лення, новий елітний буди‑
нок, зручне місцерозташуван‑
ня, розвинена інфраструктура. 
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. 
опалення, новий елітний буди‑
нок, зручне місцерозташуван‑
ня, розвинена інфраструктура. 
Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242‑53‑44.
3-кімн. кв., р‑н ТРЦ «Порт‑
Сіті», 73кв.м, євроремонт, ме‑
блі, побутова техніка, ОСББ. 
Адр.: www. gelios. lutsk. ua. Тел. 
(095)150‑34‑83, (067)976‑86‑13.
3-кімн. кв., центр міста, 4/9/Ц, 
65/38/10, ціна договірна. Тел. 
(096)212‑30‑02, (095)586‑52‑70.
3-кімн. кв., центр міста, 4/9/Ц, 
77кв.м, елітний будинок, авт. 
опалення, сонячна сторо‑
на, зручне місцерозташуван‑
ня, розвинена інфраструктура. 
Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242‑53‑44.
3-кімн. кв., центр міста, 7/9/Ц, 
100кв.м, авт. опалення, новий 
елітний будинок, зручне місце‑
розташування, розвинена інфра‑
структура. Адр.: www. dom. ria. 
com. Тел. (050)242‑53‑44.

4-кімн. кв., вул. Архітекто‑
ра Метельницького, 4/9/Ц, 
83/55/9, ціна договірна. Тел. 
(096)212‑30‑02, (095)586‑52‑70.
4-кімн. кв., вул. Гордіюк, 1/5/Ц, 
74кв.м, лоджія, косм. ремонт, 
2 квартири на площадці, не‑
дорого. Тел. (050)831‑75‑55, 
(097)101‑29‑13.
4-кімн. кв., вул. Конякіна, р‑н 
ЗОШ №11, 78кв.м, косм. ремонт, 
терміново. Тел. (050)181‑49‑57, 
(067)124‑35‑82.
4-кімн. кв., вул. Мазепи (р‑н 
Балка), 7/9/Ц, 79,5кв.м, цен‑
тралізоване опалення, лічиль‑
ники на воду, загальний лічиль‑
ник на газ (на під’їзд), заскле‑
ні балкон та лоджія, 4‑камер‑
ні вікна, дубовий паркет, якіс‑
ний ремонт, сигналізація, до‑
мофон, підвал, 1060000грн. Тел. 
(050)668‑30‑80.
4-кімн. кв., вул. Потебні, 
2/‑/Ц, можливий обмін на бу‑
динок або 2‑кімн. кв. у межах 
м. Луцьк. Тел. (095)696‑64‑05, 
(093)855‑11‑24.

квартири 2‑рівневі, центр міс‑
та, 102‑126кв.м, будинок зда‑
ний, ціна договірна. Тел. 
(050)998‑78‑36.

квартири у новобудовах м. 
Луцьк пропонує «Бюро нерухо‑
мості», професійний підбір + 
юридичний супровід за ціною 
2500грн. Тел. (095)586‑52‑70, 
(096)212‑30‑02.

купівля

1-, 2‑, 3‑кімн. кв. Тел. 

(095)150‑34‑83, (067)976‑86‑13.

1-, 2‑, 3‑кімн. кв., ремонт. Тел. 

(050)181‑49‑57, (067)124‑35‑82.

1-, 2‑, 3‑кімн. кв., у влас‑

ника. Тел. (050)831‑75‑55, 

(097)101‑29‑13.

1-, 2‑кімн. кв. у власника, у зда‑

ній новобудові, на 2‑6 пов., ба‑

жано у р‑ні вул. Кравчука, За‑

цепи, ТРЦ «Порт‑Сіті», ЖК «Ка‑

рамель», ЖК «Оберіг». Тел. 

(096)223‑95‑49.

1-, 2‑кімн. кв. у власника. Тел. 

(050)569‑00‑95.

1-, 2‑кімн. кв. у новобудові. Тел. 

(095)586‑52‑70, (096)212‑30‑02.

2-кімн. кв., м. луцьк, 
р-н лПЗ, київсько-
го м-ну, бажано з ре-
монтом, ціна за до-
мовленістю. тел. 
( 0 5 0 ) 4 0 9 - 2 4 - 1 3 , 
(050)177-53-69.

Здам
1-, 2-, 3-кімн. кв., подо-
бово, погодинно, р-н гі-
пермаркету «там-там», 
залізн. вокзалу, єв-
роремонт, кабельне 
тБ, Wі-Fі, побуттехні-
ка. тел. (099)328-04-02, 
(068)717-13-56.
1-кімн. кв. для 3‑4 хлопців, вул. 
Новочерчицька, косм. ремонт, 
вмебльована, є холодильник, 
4500грн (включно з комуналь‑
ними платежами), оплата агент‑
ству за фактом заселення. Тел. 
(066)542‑21‑08, (098)407‑36‑00.

1-кімн. кв. для сім’ї, просп. Пе‑
ремоги, житловий стан, 3700грн 
+ комунальні платежі. Тел. 
(095)649‑69‑39.

1-кімн. кв., бульвар Дружби 
народів, вмебльована, є побу‑
това техніка, 4500грн (включ‑
но з комунальними платежами), 
оплата агентству за фактом за‑
селення. Тел. (066)542‑21‑08, 
(098)407‑36‑00.

1-кімн. кв., вул. 8 Березня, ре‑
монт, меблі, холодильник, газо‑
ва плита, 3400грн + комуналь‑
ні платежі. Тел. (099)158‑36‑64, 
Ольга Іванівна.

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, косм. 
ремонт, меблі, холодильник, мі‑
крохвильова піч та газова пли‑
та, для молодої пари, 3500грн із 
врахуванням усіх платежів. Тел. 
(099)619‑51‑75, Наталія.

1-кімн. кв., вул. Ветеранів, р‑н 
гіпермаркету «Там‑Там», цен‑
тральне опалення, вмебльо‑
вана, 3000грн + комуналь‑
ні платежі. Тел. (096)466‑48‑77, 
(099)151‑61‑08.

1-кімн. кв., вул. Ветеранів, хо‑
роший косм. ремонт, вмебльо‑
вана, холодильник, 2000грн 
+ комунальні платежі. Тел. 
(096)466‑48‑77.

1-кімн. кв., вул. Ветеранів, хо‑
роший стан, є все необхідне для 
проживання, 6000грн (включ‑
но з комунальними платежами), 
оплата агентству за фактом за‑
селення. Тел. (066)542‑21‑08, 
(098)407‑36‑00.
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оренда

1-кімнатні квартири

Ветеранів, хорош. стан ...................................................................................................6000грн

Дружби народів, вмебл., побуттех. ..............................................................................4500грн

Ковельська, оплата вкл. із комун. платежами............................................................. 2500грн

Кравчука, старий рем. .....................................................................3000грн + комун. платежі

Новочерчицька, косм. рем., вмебл., холодил., для 3‑4 хлопців ...............................4500грн

Р‑н 40кв., косм. рем. ........................................................................4000грн + комун. платежі

Р‑н гіпермаркету «Там‑Там», новобуд., єврорем., авт. опал.  .....5800грн + комун. платежі

Р‑н центру, хорош. рем., вмебл., побуттех. .................................................................4500грн

2-кімнатні квартири

Володимирська, меблі, побуттех. .................................................................................4500грн

Грушевського, косм. рем., вмебл., холодил. ..............................................................4500грн

Кравчука, хорош. рем., меблі, побуттех. .......................................4500грн + комун. платежі

Львівська, косм. рем., меблі, побуттех. .........................................4000грн + комун. платежі

Перемоги, новобуд., єврорем., вмебл., побуттех. ........................ 7600грн + комун. платежі

Р‑н РЦ «Промінь», єврорем., меблі, побуттех. ..................................................ціна договірна

3-кімнатні квартири

Молоді, косм. рем. ...........................................................................4000грн + комун. платежі

Перемоги, хорош. рем., меблі, побуттех. ......................................5000грн + комун. платежі

кімнати

Грушевського, для 2‑х дівчат, без господарів ................................1500грн + комун. платежі

Грушевського, для дівчини, без господарів ..................................2000грн + комун. платежі

Київський м‑н, кімн. для пари, всі зручн., без господарів ........................................ 2000грн

Львівська, кімн. для 2‑х дівчат або хлопців, всі зручн.................................................1000грн

Потебні, для хлопців, всі зручн., без господарів ..........................................................1500грн

Р‑н залізн. вокзалу, для 2‑х дівчат, з господинею ........................................................1000грн

Р‑н РАЦСу, кімн. для 1 людини, всі зручн. ....................................................................1500грн

Шевченка, кімн. для хлопця, без господарів................................................................. 650грн

Винайму

Житло, розгляд усіх варіантів ..............................................................................ціна договірна

Квартиру, розгляд усіх варіантів .........................................................................ціна договірна

Кімнату, будь‑який р‑н міста ..............................................................................ціна договірна

Повний перелік варіантів кімнат та квартир за номерами телефонів.

оренДа
1-кімнатні квартири

Грушевського, рем., меблі, побуттех. ................................... 4000грн + комун. платежі
Дубнівська, хорош. рем., меблі, побуттех. ........................... 3000грн + комун. платежі
Зацепи, єврорем., меблі, холодил., посудомийна маш. ...... 4500грн + комун. платежі
Коновальця, меблі, холодил., укомпл. кухня ........................ 3100грн + комун. платежі
Огієнка, косм. рем., меблі, хорош. стан ............................... 3500грн + комун. платежі
Перемоги, косм. рем., меблі, побуттех................................. 3800грн + комун. платежі
Потебні, рем., меблі, побуттех. ............................................. 3000грн + комун. платежі
С.Бандери, косм. рем., меблі ...............................................  4000грн + комун. платежі
Станіславського, хорош. рем., меблі, прал. маш. ................ 3000грн + комун. платежі
Чорновола, косм. рем., меблі, побуттех. .............................. 3300грн + комун. платежі

2-кімнатні квартири
8 Березня, косм. рем., меблі, побуттех. ................................ 3100грн + комун. платежі
Б.Хмельницького, вмебл., побуттех. .................................... 3000грн + комун. платежі
Відродження, хорош. рем., побуттех. ................................... 4000грн + комун. платежі
Волі, косм. рем., меблі, побуттех. ......................................... 4500грн + комун. платежі
ЖК «Яровиця», єврорем., нова с/т, сучас. меблі та побуттех. 5000грн + комун. платежі
Наливайка, єврорем., меблі та побуттех. ............................. 3200грн + комун. платежі
Перемоги, косм. рем., меблі, побуттех., для сім’ї без дітей   3200грн + комун. платежі
Р‑н Київського м‑ну, хорош. рем., облашт. спальня та кух., побуттех.  4000грн + комун. платежі
Романюка, авт. опал., косм. рем., нові меблі, побуттех. ..... 3000грн + комун. платежі
Теремнівська, косм. рем., меблі, холодил., прал. маш. ...... 3200грн + комун. платежі

3-кімнатні квартири
Відродження, свіж. косм. рем., меблі, побуттех. ................. 3000грн + комун. платежі
Конякіна, косм. рем., меблі, побуттех. ................................. 3000грн + комун. платежі
Коперника, рем., меблі, побуттех. ........................................ 3000грн + комун. платежі
Перемоги, рем., меблі, 2‑й пов. ...................................................... 4500грн + лічильн.

кімнати
Відродження, кімн. для студентів, меблі, побуттех., без господарів  . 1200грн з одного
Волі, кімн. для дівчини, без господаря ............................................................... 1800грн
Волі, кімн. для прац. людини, без господарів .................................................... 1200грн
Г.‑Артемовського, всі зручн., Інтернет, без господарів ..................................... 1900грн
Захарова, меблі, побуттех., без господарів ............................................. ціна договірна
Ковельська, для прац. людей, всі зручн., без господарів .................................. 1900грн
Кравчука, кімн. для 1‑2 хлопців, рем., меблі, побуттех. .................................... 1500грн
Кравчука, кімн. у 2‑кімн.кв., для студентів .......................................... 1200грн з одного
Молоді, кімн. для дівчини, всі зручн., без господарів ....................................... 1600грн
Перемоги, кімн. у 3‑кімн.кв., для хлопця, єврорем., меблі, побуттех............... 1700грн
Р‑н вул.Винниченка, рем., меблі, побуттех., для 1‑3 осіб ..................... 1100грн з однієї
Р‑н ЗОШ №5, 2 кімн., всі зручн.......................................................................... 2000грн
Світла, 2 кімн., для хлопців, без господарів ............................700грн + комун. платежі
Соборності, вел. кімн. з балконом, для дівчини ................................................ 1800грн

Будинки
8 Березня, 2 кімн., авт. опал., косм. рем., меблі, побуттех. 2600грн + комун. платежі
Дубнівська, 2 кімн., всі зручн., косм. рем., побуттех., меблі  2500грн + комун. платежі
Кічкарівська, 1 кімн., с/в, душ, кухня, косм. рем., меблі ..... 3200грн + комун. платежі
Львівська, част. буд., окр. вхід, всі зручн., рем. .................. 3000грн + комун. платежі
Р‑н Вишків, 1 кімн., кухня, с/в, для сім’ї ............................... 2600грн + комун. платежі

1-кімн. кв., вул. Воїнів‑
інтернаціоналістів, р‑н РАЦ‑
Су, косм. ремонт, 1300грн 
+ комунальні платежі. Тел. 
(099)435‑35‑51.
1-кімн. кв., вул. Вороніхіна, 15, 
р‑н просп. Відродження, «мало‑
сімейка», євроремонт, 2500грн 
+ комунальні 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. Грибоєдова, 
житловий стан, частково ме‑
блі, побутова 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 меблі, побутова техніка, все 
необхідне для проживання, 
3000грн + комунальні платежі. 
Тел. (096)466‑48‑77.

1-кімн. кв., вул. Єршова, косм. 
ремонт, меблі, побутова техніка, 
2800грн + комунальні платежі. 
Тел. (099)158‑36‑64, Катерина.
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, гар‑
ний ремонт, меблі, побуттехінка, 
5500грн. Тел. (096)520‑62‑88.
1-кімн. кв., вул. І. Франка, євро‑
ремонт, меблі, побутова техніка, 
все необхідне для проживання, 
2400грн + комунальні платежі. 
Тел. (093)226‑96‑39.
1-кімн. кв., вул. К. ‑Карого, 11, 
2‑й пов., вмебльована, кабельне 
ТБ, 4000грн + комунальні плате‑
жі. Тел. (099)151‑61‑08.
1-кімн. кв., вул. К. Савура, гар‑
ний ремонт, меблі, 4500грн 
+ комунальні платежі. Тел. 
(098)392‑34‑43.

1-кімн. кв., вул. Ковельська, 
3500грн + комунальні платежі, 
оплата агентству за фактом за‑
селення. Тел. (066)542‑21‑08, 
(098)407‑36‑00.
1-кімн. кв., вул. Ковельська, 
житловий стан, меблі, 3000грн 
+ комунальні платежі. Тел. 
(050)438‑69‑69.
1-кімн. кв., вул. Конякіна, 37а, 
ремонт, вмебльована, є холо‑
дильник, пральна машина, Інтер‑
нет, 2500грн + комунальні плате‑
жі. Тел. (093)226‑96‑36.
1-кімн. кв., вул. Конякіна, косм. 
ремонт, меблі, побутова техніка, 
4000грн + комунальні платежі. 
Тел. (050)378‑41‑14.
1-кімн. кв., вул. Коперника, єв‑
роремонт, меблі, побуттехні‑
ка, 4000грн + електрика. Тел. 
(050)437‑71‑77.
1-кімн. кв., вул. Кравчука, 
3000грн + комунальні платежі, 
оплата агентству за фактом за‑
селення. Тел. (066)542‑21‑08, 
(098)407‑36‑00.

1-кімн. кв., вул. Кравчука, хоро‑
ший косм. ремонт, вмебльова‑
на, є побутова техніка, 2500грн 
+ комунальні платежі. Тел. 
(099)151‑61‑08.
1-кімн. кв., вул. Кравчука, хоро‑
ший стан, меблі, побутова техні‑
ка, 3500грн + комунальні плате‑
жі. Тел. (050)371‑71‑37.
1-кімн. кв., вул. Липинського, 
р‑н гіпермаркету «Там‑Там», авт. 
опалення, холодильник, пральна 
машина, лічильники, телевізор, 
Інтернет, 3300грн + комунальні 
платежі. Тел. (093)120‑69‑39.
1-кімн. кв., вул. Набережна, авт. 
опалення, євроремонт, меблі, по‑
бутова техніка. Адр.: www. gelios. 
lutsk. ua. Тел. (095)150‑34‑83, 
(067)976‑86‑13.
1-кімн. кв., вул. Набережна, єв‑
роремонт, меблі, побуттехніка, 
5000грн + комунальні платежі. 
Тел. (067)709‑12‑31.
1-кімн. кв., вул. Наливайка, 
косм. ремонт, меблі, побутова 
техніка, 3000грн + комунальні 
платежі. Тел. (067)709‑12‑34.

1-кімн. кв., вул. Огієнка, всі зруч‑
ності, 3000грн + комунальні пла‑
тежі. Тел. (096)974‑47‑07.
1-кімн. кв., вул. Огієнка, гар‑
ний ремонт, меблі, побуттехінка, 
4000грн + комунальні платежі. 
Тел. (050)437‑73‑73.
1-кімн. кв., вул. Рівненська, ЖК 
«Атлант», євроремонт, 5500грн 
+ комунальні платежі. Тел. 
(067)709‑12‑18.
1-кімн. кв., вул. Січова, гарний 
ремонт, меблі, побутова техніка, 
3000грн + комунальні платежі. 
Тел. (098)392‑33‑90.
1-кімн. кв., вул. Січова, житло‑
вий стан, 3800грн (разом із ко‑
мунальними платежами). Тел. 
(050)438‑21‑12.
1-кімн. кв., вул. Федорова, 
2, 3/9/‑, хороший косм. ре‑
монт, 3200грн + комуналь‑
ні платежі. Тел. (093)226‑96‑39, 
(099)435‑35‑51.
1-кімн. кв., вул. Федорова, но‑
вобудова, гарний ремонт, ме‑
блі, побутова техніка, 5500грн 
+ комунальні платежі. Тел. 
(050)437‑72‑77.
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 холодиль‑
ник, 2500грн + комунальні пла‑
тежі. Тел. (093)226‑96‑39.
1-кімн. кв., вул. Шопена, з ре‑
монтом та меблями, для сімей‑
них людей або студентів. Тел. 
(095)359‑38‑13, Єва Андріївна.
1-кімн. кв., новобудова, євро‑
ремонт, меблі, побутова техніка, 
7000грн. Тел. (096)974‑47‑45.
1-кімн. кв., просп. Відроджен‑
ня, житловий стан, 3500грн. Тел. 
(096)737‑64‑88.
1-кімн. кв., просп. Відроджен‑
ня, меблі та побутова техніка, 
4000грн + комунальні платежі. 
Тел. (066)755‑53‑04.
1-кімн. кв., просп. Відродження, 
новобудова, гарний ремонт, ме‑
блі, побутова техніка, 5500грн. 
Тел. (050)378‑35‑77.
1-кімн. кв., просп. Волі, євроре‑
монт, меблі, побутова техніка, 
5000грн + комунальні платежі. 
Тел. (098)009‑90‑09, Людмила.
1-кімн. кв., просп. Волі, косм. 
ремонт, вмебльована, побуто‑
ва техніка, 3500грн + комуналь‑
ні платежі. Тел. (095)649‑57‑77.
1-кімн. кв., просп. Грушев‑
ського, 1, укомплектована, хо‑
роший косм. ремонт, 3200грн 
+ комунальні платежі. Тел. 
(096)466‑48‑77, (099)151‑61‑08.
1-кімн. кв., просп. Грушевсько‑
го, косм. ремонт, меблі, побутова 
техніка, перевага сімейним лю‑
дям, 3500грн + комунальні пла‑
тежі. Тел. (095)359‑38‑34, Аліна.
1-кімн. кв., просп. Молоді, 23, 
хороший косм. ремонт, можли‑
вість підключення пральної ма‑
шини, 2300грн + комуналь‑
ні платежі. Тел. (099)934‑20‑10, 
(098)471‑77‑19.
1-кімн. кв., просп. Молоді, вмеб‑
льована, холодильник, балкон, 
підвал, 1600грн + комунальні 
платежі. Тел. (098)471‑77‑19.
1-кімн. кв., просп. Молоді, жит‑
ловий стан, меблі, побутова тех‑
ніка, 4500грн + комунальні пла‑
тежі. Тел. (067)709‑12‑38.
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1-кімнатні квартири
Б.Хмельницького, косм. рем., меблі, побуттех. ..........................................................4500грн
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
Конякіна, гарн. рем., меблі, побуттех. ............................................5000грн + комун. платежі
Конякіна, косм. рем., меблі, побуттех. ...........................................4000грн + комун. платежі
Кравчука, новобуд., хорош. рем., меблі ........................................5500грн + комун. платежі
Перемоги, новобуд., єврорем., меблі, побуттех. .........................  5700грн + 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
Соборності, новобуд., рем., меблі, побуттех. ................................3500грн + 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
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., вмебл., холодил. ............................................4000грн + 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
Ветеранів, окр. кімн. для дівчини, без власників .......................................................... 600грн
Винниченка, для хлопця, на підсел., без господарів .................................................... 650грн
Винниченка, кімн. для дівчини, на підсел. ....................................................................1000грн
Кривий Вал, кімн. для дівчини, з господинею ...............................................................750грн
Перемоги, кімн. для хлопця ............................................................................................800грн
Потебні, кімн. для дівчини ............................................................................................... 950грн
Рівненська, кімн. для 2‑х осіб, без господарів ...............................................................750грн
Станіславського, кімн. для 2‑х хлопців, є все необх. .....................................................700грн
Сухомлинського, для дівчини, без господарів .............................................................1000грн
Шевченка, кімн. для 2‑х дівчат, без господарів ............................................................800грн

Будинки
Вишків, 2 кімн., меблі, холодил. .....................................................2500грн + комун. платежі
І.Франка, 1‑пов., всі зручн. .............................................................................................2200грн
І.Франка, косм. рем., вмебл., побуттех. ....................................................................... 2500грн
Ковельська, 3 кімн., для молодої сім’ї, лічил. ...............................2000грн + комун. платежі
Луцьк, 1 кімн., хороші умови, меблі, побуттех. .........................................................................  
4500грн
Луцьк, 2 кімн., єврорем., меблі, побуттех. .....................................5000грн + комун. платежі
Львівська, косм. рем., меблі, побуттех. ....................................................................... 2500грн
Рівненська, косм. рем., меблі, побуттех. ........................................4000грн + комун. платежі
Р‑н депо, 1/2 буд., косм. рем., меблі ........................................................................... 2500грн
Чернишевського, меблі, побуттех., зручн. .....................................3500грн + комун. платежі

1-кімн. кв., просп. Перемо‑
ги, косм. ремонт, вмебльова‑
на, є холодильник, пральна ма‑
шина, 2500грн + комуналь‑
ні платежі. Тел. (099)435‑35‑51, 
(098)471‑76‑64.
1-кімн. кв., просп. Собор‑
ності, євроремонт, меблі, по‑
бутова техніка, 5000грн. Тел. 
(050)377‑31‑77, Діана.
1-кімн. кв., просп. Соборності, 
косм. ремонт, меблі, побуттех‑
ніка, для сімейної пари, 3200грн 
+ комунальні платежі. Тел. 
(095)359‑38‑13, Ольга Андріївна.
1-кімн. кв., просп. Соборності, 
свіжий ремонт, частково вмеб‑
льована, побутова техніка, для 
працюючих людей або студентів, 
3000грн + комунальні платежі. 
Тел. (099)158‑36‑64, Віталій.
1-кімн. кв., р‑н 40кв., косм. ре‑
монт, 4000грн + комунальні пла‑
тежі, оплата агентству за фактом 
заселення. Тел. (066)542‑21‑08, 
(098)407‑36‑00.
1-кімн. кв., р‑н гіпермарке‑
ту «Там‑Там», авт. опалення, 
меблі, побутова техніка. Тел. 
(050)831‑75‑55, (097)101‑29‑13.
1-кімн. кв., р‑н гіпермаркету 
«Там‑Там», новобудова, авт. опа‑
лення, євроремонт, меблі, побу‑
това техніка. Адр.: www. gelios. 
lutsk. ua. Тел. (095)150‑34‑83, 
(067)976‑86‑13.
1-кімн. кв., р‑н гіпермаркету 
«Там‑Там», новобудова, євро‑
ремонт, авт. опалення, бойлер, 
вмебльована, є побутова техні‑
ка, 5800грн + комунальні плате‑
жі. Тел. (099)231‑08‑90.
1-кімн. кв., р‑н ТРЦ «Порт‑Сіті», 
є меблі та побутова техніка. Тел. 
(050)181‑49‑57, (067)124‑35‑82.
1-кімн. кв., р‑н ТРЦ «Порт‑Сіті», 
новобудова, авт. опалення, 
вмебльована, є побутова техні‑
ка, 3200грн + комунальні плате‑
жі. Тел. (099)435‑35‑51.
1-кімн. кв., р‑н центру міста, хо‑
роший ремонт, вмебльована, є 
побутова техніка, 4500грн (кому‑
нальні платежі враховані в ціну). 
Тел. (066)542‑21‑08.
2 кімнати для студентів, вул. 
Арцеулова, р‑н РЦ «Про‑
мінь», 1200грн з людини. Тел. 
(099)056‑78‑63, Ольга.
2 кімнати для студентів, вул. Чер‑
нишевського, 900грн + кому‑
нальні платежі (з людини). Тел. 
(099)158‑36‑64, Надія.
2 кімнати, вул. Хурсенка, р‑н 
просп. Відродження, свіжий ре‑
монт, є меблі, побуттехніка, для 
платоспроможних людей без тва‑
рин, 1100грн + комунальні плате‑
жі. Тел. (099)619‑51‑75, Віра Ан‑
дріївна.
2-кімн. кв. для дівчат, вул. Ко‑
новальця, 4000грн + комунальні 
платежі. Тел. (095)657‑41‑10.
2-кімн. кв. для дівчат, просп. 
Волі, з ремонтом та меблями, 
3500грн + комунальні платежі. 
Тел. (066)550‑47‑41.
2-кімн. кв. для сім’ї на тривалий 
термін. Тел. (050)682‑06‑73.
2-кімн. кв. для сім’ї, вул. Кравчу‑
ка, хороший ремонт, меблі та хо‑
лодильник, 4000грн + комуналь‑
ні платежі. Тел. (096)520‑62‑69.

2-кімн. кв., бульвар Друж‑
би народів, гарний ремонт, ме‑
блі, побутова техніка, 3900грн 
+ комунальні платежі. 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. Винничен‑
ка, вмебльована, побуттехніка, 
3500грн + комунальні платежі. 
Тел. (098)891‑52‑77.
2-кімн. кв., вул. Винниченка, 
гарний ремонт, меблі, побутова 
техніка. 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. Володимир‑
ська, є меблі, побутова тех‑
ніка, 4500грн, оплата агент‑
ству за фактом заселення. Тел. 
(066)542‑21‑08, (098)407‑36‑00.
2-кімн. кв., вул. Володимир‑
ська, житловий стан, 3000грн 
+ комунальні платежі. Тел. 
(050)437‑71‑77.
2-кімн. кв., вул. Гордіюк, євро‑
ремонт, меблі, побутова техніка, 
5000грн + комунальні платежі. 
Тел. (097)473‑35‑27.
2-кімн. кв., вул. Декабристів, 
для сім’ї, всі зручності, 4000грн 
+ комунальні платежі. Тел. 
(099)319‑55‑56.
2-кімн. кв., вул. Декабристів, р‑н 
просп. Відродження, вмебльо‑
вана, побутова техніка, 2500грн 
+ комунальні платежі. Тел. 
(099)435‑35‑51.
2-кімн. кв., вул. Ковельська, ЖК 
«Небосхил», хороший ремонт, 
укомплектована, є побутова тех‑
ніка, 3300грн + комунальні пла‑
тежі. Тел. (098)471‑76‑64.
2-кімн. кв., вул. Ковельська, 
косм. ремонт, меблі, побутова 
техніка, 3200грн + комунальні 
платежі. Тел. (099)619‑51‑75, Ка‑
терина.
2-кімн. кв., вул. Козакова, гар‑
ний ремонт, меблі, побутова 
техніка, авт. опалення, 4500грн 
+ комунальні 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. Конякіна, 37, 
р‑н ТЦ «Слон», меблі, вся не‑
обхідна побутова 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, після 
ремонту, всі зручності, 4300грн 
+ комунальні платежі. Тел. 
(066)550‑50‑31.
2-кімн. кв., вул. Кравчука, р‑н 
автостанції, євроремонт, част‑
ково вмебльована, є вся необ‑
хідна побутова техніка, 2500грн 
+ комунальні платежі. Тел. 
(098)471‑77‑19.
2-кімн. кв., вул. Кравчука, хоро‑
ший ремонт, меблі, побутова тех‑
ніка, 4500грн + комунальні пла‑
тежі, оплата агентству за фактом 
заселення. Тел. (066)542‑21‑08, 
(098)407‑36‑00.
2-кімн. кв., вул. Л. Українки, 
4500грн + комунальні платежі. 
Тел. (098)009‑90‑09.
2-кімн. кв., вул. Л. Україн‑
ки, косм. ремонт, вмебльова‑
на, є побуттехніка, перевага сі‑
мейним або студентам, 4000грн 
+ комунальні платежі. Тел. 
(095)359‑38‑34, Андрій.
2-кімн. кв., вул. Липинського, 7, 
новобудова, авт. опалення, євро‑
ремонт, вмебльована, є побуто‑
ва техніка, 3500грн + комуналь‑
ні платежі. Тел. (099)435‑35‑51.
2-кімн. кв., вул. Львівська, косм. 
ремонт, є меблі, побутова техні‑
ка, 4000грн + комунальні пла‑
тежі, оплата агентству за фактом 
заселення. Тел. (066)542‑21‑08, 
(098)407‑36‑00.
2-кімн. кв., вул. Набережна, 
новобудова, євроремонт, ме‑
блі, побутова 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, єв‑
роремонт, меблі, побутова техні‑
ка, 3500грн + комунальні плате‑
жі. Тел. (067)709‑12‑31.
2-кімн. кв., вул. Новочерчиць‑
ка, 13, є меблі, побутова техні‑
ка, все необхідне для проживан‑
ня, 3500грн + комунальні плате‑
жі. Тел. (099)934‑20‑10.
2-кімн. кв., вул. Рівненська, 107, 
вмебльована, є побутова техні‑
ка: холодильник, пральна ма‑
шина, газова колонка, 2200грн 
+ комунальні платежі. Тел. 
(099)435‑35‑51.
2-кімн. кв., вул. Рівненська, єв‑
роремонт, сучасні меблі, нова по‑
буттехніка, для працюючої пари, 
бажано без шкідливих звичок, 
3400грн + комунальні платежі. 
Тел. (099)158‑36‑64, Олеся.
2-кімн. кв., вул. Станіславсько‑
го, гарний ремонт, для сім’ї. Тел. 
(050)371‑71‑37.
2-кімн. кв., вул. Станіславського, 
є все необхідне для проживання, 
підготовлена до заселення. 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. Федоро‑
ва, новобудова, авт. опалення, 
4500грн + комунальні платежі. 
Тел. (096)974‑47‑45.
2-кімн. кв., вул. Чайковсько‑
го, р‑н центру міста, у кімнатах 
свіжий косм. ремонт, є 2 бал‑
кони, холодильник, 4500грн 
+ комунальні платежі. Тел. 
(096)466‑48‑77.
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2-кімн. кв., вул. Чернишевсько‑
го, меблі, побутова техніка, гар‑
ний стан, для сім’ї, 3200грн 
+ комунальні платежі. Тел. 
(050)438‑69‑69.
2-кімн. кв., вул. Чорновола, 
44, новобудова, євроремонт, 
вмебльована, побутова техні‑
ка, телевізор, Інтернет, 3300грн 
+ комунальні платежі. Тел. 
(099)435‑35‑51.
2-кімн. кв., просп. Відроджен‑
ня, 10, навпроти піцерії «Соло», 
вмебльована, ремонт, скло‑
пакети, паркет, вмонтова‑
на кухня, 3400грн + комуналь‑
ні платежі. Тел. (099)435‑35‑51, 
(098)471‑76‑64.
2-кімн. кв., просп. Відроджен‑
ня, гарний ремонт, вмебльов‑
на, побутова техніка, 3900грн 
+ комунальні платежі. Тел. 
(066)499‑52‑34.
2-кімн. кв., просп. Волі, 22, хо‑
роший косм. ремонт, 3800грн. 
Тел. (099)435‑35‑51.
2-кімн. кв., просп. Грушевсько‑
го, косм. ремонт, вмебльована, 
є холодильник, 4500грн (включ‑
но з комунальними платежами), 
оплата агентству за фактом за‑
селення. Тел. (066)542‑21‑08, 
(098)407‑36‑00.
2-кімн. кв., просп. Молоді, чу‑
дові умови для сім’ї, 3300грн 
+ комунальні платежі. Тел. 
(066)550‑47‑43.
2-кімн. кв., просп. Перемо‑
ги, 10, р‑н ЗОШ №5, меблі, по‑
бутова техніка, поруч зупинка, 
3500грн + комунальні платежі. 
Тел. (099)934‑20‑10.
2-кімн. кв., просп. Перемо‑
ги, новобудова, євроремонт, 
вмебльована, є побутова техні‑
ка, 7600грн + комунальні пла‑
тежі, оплата агентству за фактом 
заселення. Тел. (066)542‑21‑08, 
(098)407‑36‑00.
2-кімн. кв., р‑н Київського м‑ну, 
вмебльована, частково побуто‑
ва техніка.
Тел. (066)550‑46‑77.
2-кімн. кв., р‑н ЛПЗ, ремонт, 
меблі, побутова техніка. Адр.: 
www. gelios. lutsk. ua. Тел. 
(095)150‑34‑83, (067)976‑86‑13.
2-кімн. кв., р‑н просп. Відро‑
дження, житловий стан, ме‑
блі, побутова техніка. Тел. 
(050)181‑49‑57, (067)124‑35‑82.
2-кімн. кв., р‑н РЦ «Промінь», 
євроремонт, є меблі, побуто‑
ва техніка, ціна договірна, опла‑
та агентству за фактом засе‑
лення. Тел. (066)542‑21‑08, 
(098)407‑36‑00.
2-кімн. кв., с. Липини, вул. 
Шкільна, ремонт, вмебльова‑
на, є побутова 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 тех‑
ніка, 5500грн + комунальні пла‑
тежі. 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 техні‑
ка, 4500грн + комунальні плате‑
жі. Тел. (098)891‑52‑77.
3-кімн. кв., вул. Конякіна, косм. 
ремонт, є все необхідне для про‑
живання, 3800грн + комунальні 
платежі. Тел. (096)107‑86‑17.
3-кімн. кв., вул. Конякіна, косм. 
ремонт, є всі необхідні меблі, 
побутова техніка, для сімей‑
них або працюючих, 3500грн 
+ комунальні платежі. Тел. 
(099)158‑36‑64, Євгеній.
3-кімн. кв., вул. Конякіна, ре‑
монт, меблі, 4200грн + комкналь‑
ні платежі. Тел. (050)026‑68‑31.
3-кімн. кв., вул. Кравчука, євро‑
ремонт, меблі, побутова техніка, 
6000грн. Тел. (050)438‑21‑12.
3-кімн. кв., вул. Крилова, хоро‑
ший ремонт, меблі, побутова те‑
хінка, 4000грн + комунальні пла‑
тежі. Тел. (097)473‑35‑27.
3-кімн. кв., вул. Рівненська, єв‑
роремонт, меблі, побутова техні‑
ка, 5000грн + комунальні плате‑
жі. Тел. (050)378‑35‑77.
3-кімн. кв., вул. С. Бандери, 
косм. ремонт, меблі, побуттехні‑
ка, поруч головний корпус СНУ, 
можливо для студентів або пра‑
цюючих, 3000грн + комуналь‑
ні платежі. Тел. (099)158‑36‑64, 
Олеся.
3-кімн. кв., вул. Сагайдачного, 
хороший ремонт, є все, 4000грн. 
Тел. (066)550‑46‑77.
3-кімн. кв., вул. Стрілець‑
ка, хороший стан, є все необ‑
хідне для проживання, 4000грн 
+ комунальні платежі. Тел. 
(066)550‑50‑31.
3-кімн. кв., ЖК «Коста‑Брава», 
хороший ремонт, меблі, побуто‑
ва техінка, 4400грн + комуналь‑
ні платежі. Тел. (066)550‑47‑43.
3-кімн. кв., новобудова, авт. 
опалення, євроремонт, меблі, по‑
бутова техніка. Адр.: www. gelios. 
lutsk. ua. Тел. (095)150‑34‑83, 
(067)976‑86‑13.
3-кімн. кв., просп. Відродження, 
гарний ремонт, меблі, побуто‑
ва техніка, 5500грн + комунальні 
платежі. Тел. (050)377‑31‑77.
3-кімн. кв., просп. Волі, євро‑
ремонт, меблі, побутова техніка, 
5000грн + комунальні платежі. 
Тел. (066)550‑47‑41, Людмила.
3-кімн. кв., просп. Молоді, косм. 
ремонт, 4000грн + комунальні 
платежі (взимку 3000грн + ко‑
мунальні платежі), оплата агент‑
ству за фактом заселення. Тел. 
(066)542‑21‑08, (098)407‑36‑00.
3-кімн. кв., просп. Перемоги, хо‑
роший ремонт, є меблі, побуто‑
ва техніка, 5000грн + комуналь‑
ні платежі. Тел. (098)407‑36‑00.
3-кімн. кв., р‑н гіпермаркету 
«Нова лінія», косм. ремонт, ме‑
блі, побутова техніка, 4500грн 
+ комунальні платежі. Тел. 
(098)392‑33‑90.
3-кімн. кв., р‑н гіпермаркету 
«Там‑Там», гарний стан, для сім’ї, 
6000грн. Тел. (098)392‑34‑43.
3-кімн. кв., центр міста, авт. опа‑
лення, ремонт, меблі, побуто‑
ва техніка. Тел. (050)831‑75‑55, 
(093)918‑26‑54.

Житло, вул. Львівська, хоро‑
ші умови, є все для комфортно‑
го проживання, місце для авто 
(якщо потрібно), 1000грн + ко‑
мунальні платежі (з людини). 
Тел. (099)056‑78‑63, Ольга.
квартира для 2‑х хлопців, вул. 
Чорновола, 1300грн + комуналь‑
ні платежі. Тел. (050)437‑71‑77.
квартира для сім’ї або дівчат, 
Інтернет безлімітний, цифрове 
ТБ, 1100грн/особа (разом із ко‑
мунальними платежами). Тел. 
(099)608‑32‑27.
квартира для студента, р‑н гі‑
пермаркету «Там‑Там». Тел. 
(095)789‑28‑65.
квартира, вул. Ветеранів, косм. 
ремонт, меблі, побутова техні‑
ка, 2800грн + комунальні плате‑
жі. Тел. (095)359‑38‑34, Дмитро.
квартира, вул. Зацепи, ново‑
будова, свіжий ремонт, є ме‑
блі, побуттехніка, 3‑й пов., ве‑
лика лоджія, на тривалий тер‑
мін, 3500грн + комунальні пла‑
тежі. Тел. (068)136‑45‑81, Тетяна.

квартира, вул. січо-
ва, 5, 1-й пов., 43кв.м, 
частково вмебльована. 
тел. (067)709-20-81, Ві-
кторія. 

квартира, вул. Чорновола, євро‑
ремонт, меблі, побутова техніка, 
авт. опалення, балкон, для пла‑
тоспроможних людей, 3500грн 
+ комунальні платежі. Тел. 
(068)136‑45‑81, Ніна.
квартира, вул. Шевченка, євро‑
ремонт, побутова техніка, меблі, 
велика лоджія, балкон, сімейним 
людям, 4000грн + комуналь‑
ні платежі. Тел. (099)158‑36‑64, 
Анна.
квартира, просп. Перемоги, 
косм. ремонт, є всі необхідні ме‑
блі та побутова техніка, для сімей‑
них людей, 3500грн + комуналь‑
ні платежі. Тел. (066)501‑04‑97.
кімната для 1‑2 дівчат, просп. 
Молоді, р‑н РАЦСу, вмеб‑
льована, є побутова техні‑
ка, без господарів, 870грн. Тел. 
(099)934‑20‑10, (098)471‑77‑19.
кімната для 2‑х дівчат або хлоп‑
ців, вул. Львівська, всі зручності, 
1000грн. Тел. (066)542‑21‑08.
кімната для 2‑х дівчат, просп. 
Грушевського, без господарів, 
оплата агентству за фактом засе‑
лення, 1500грн + комунальні пла‑
тежі. Тел. (066)542‑21‑08.
кімната для 2‑х дівчат, 
просп. Молоді, 2000грн. Тел. 
(098)392‑33‑90.
кімната для 2‑х дівчат, р‑н 
залізн. вокзалу, з господи‑
нею, по 1000грн, оплата агент‑
ству за фактом заселення. Тел. 
(066)542‑21‑08.
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. 
Крушельницької, 800грн. Тел. 
(050)371‑71‑37.
кімната для дівчини, вул. Ви‑
нниченка, меблі та побутова тех‑
ніка, 1300грн + комунальні плате‑
жі. Тел. (067)709‑12‑18.

кімната для дівчини, вул. Крав‑
чука, проживання без власників, 
1500грн. Тел. (099)619‑51‑75, Ві‑
кторія.
кімната для дівчини, на під‑
селення, просп. Соборнос‑
ті, р‑н гіпермаркету «Там‑Там», 
із господинею, 850грн. Тел. 
(099)435‑35‑51, (098)471‑76‑64.
кімната для дівчини, просп. 
Волі, проживання без власни‑
ків, 1500грн. Тел. (099)619‑51‑75, 
Анна Юріївна.
кімната для дівчини, просп. 
Волі, ремонт, є побутова техні‑
ка, 1000грн + комунальні плате‑
жі. Тел. (050)437‑73‑73.
кімната для дівчини, просп. 
Грушевського, 2000грн + ко‑
мунальні платежі, оплата агент‑
ству за фактом заселення. Тел. 
(066)542‑21‑08.
кімната для дівчини, просп. Гру‑
шевського, р‑н залізн. вокзалу, 
1300грн. Тел. (099)435‑35‑51, 
(098)471‑76‑64.
кімната для дівчини, р‑н ЗОШ 
№5, без господарів, 1100грн. Тел. 
(099)435‑35‑51, (098)471‑76‑64.
кімната для дівчини, р‑н просп. 
Відродження, без господарів, 
1300грн. Тел. (099)435‑35‑51, 
(098)471‑76‑64.
кімната для молодої пари 
або дівчат, вул. Воїнів‑
інтернаціоналістів, всі зручнос‑
ті, 2000грн. Тел. (099)056‑78‑63, 
Ольга.
кімната для молодої пари, 
просп. Молоді, 1800грн. Тел. 
(095)359‑38‑13, Андрій.
кімната для однієї люди‑
ни, р‑н РАЦСу, всі зручності, 
1500грн (включно з комуналь‑
ними платежами), оплата агент‑
ству за фактом заселення. Тел. 
(066)542‑21‑08, (098)407‑36‑00.
кімната для одного або двох 
хлопців, вул. Кравчука, прожи‑
вання без власників, 1400грн. 
Тел. (066)501‑04‑97, Олег Олек‑
сандрович.

кімната для охайних ді-
вчат, до сну 900м, вмеб-
льована, холодиль-
ник, всі зручності, мі-
крохвильова піч, деше-
во. тел. (098)504-15-96, 
ВласнИк.
кімната для працюючих людей, 
вул. С. Бандери, 800грн. Тел. 
(098)009‑90‑09.
кімната для працюючого хлоп‑
ця, вул. Кравчука, косм. ремонт, 
меблі, побуттехніка, 1500грн. Тел. 
(099)158‑36‑64, Катерина.
кімната для працюючої, охай‑
ної дівчини, р‑н центру міста, 
проживання без власників, всі 
зручності, 1600грн із врахуван‑
ням комунальних платежів. Тел. 
(066)501‑04‑97, Софія.
кімната для хлопців, вул. Львів‑
ська, хороший стан, проживан‑
ня без господарів, 2000грн. Тел. 
(067)709‑12‑34.
кімната для хлопців, вул. По‑
тебні, всі зручності, без госпо‑
дарів, по 1500грн, оплата агент‑
ству за фактом заселення. Тел. 
(066)542‑21‑08, (098)407‑36‑00.
кімната для хлопця (можли‑
во студента), р‑н Київський м‑н, 
1200грн. Тел. (095)359‑38‑34, 
Олег.

кімната для хлопця, вул. Г. ‑Ар‑
темовського, проживання без 
господарів, 850грн + комунальні 
платежі. Тел. (067)709‑12‑31.
кімната для хлопця, вул. І. Фран‑
ка, 1500грн. Тел. (096)737‑64‑88.
кімната для хлопця, вул. Рівнен‑
ська, 1200грн + комунальні пла‑
тежі. Тел. (050)378‑35‑77.
кімната для хлопця, вул. Шев‑
ченка, холодна вода, без гос‑
подарів, 650грн, оплата агент‑
ству за фактом заселення. Тел. 
(066)542‑21‑08.
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 за‑
лізн. вокзалу, 1200грн. Тел. 
(099)435‑35‑51, (098)471‑76‑64.
кімната окрема для дівчат, 
просп. Грушевського, всі зруч‑
ності, проживання без власників, 
1500грн із врахуванням усіх пла‑
тежів. Тел. (095)359‑38‑34, Алла.
кімната окрема для дівчини, 
вул. Словацького, 2000грн. Тел. 
(050)377‑31‑77.
кімната окрема для молодої 
пари, вул. Л. Українки, прожи‑
вання без власників, 2000грн із 
врахуванням усіх платежів. Тел. 
(066)501‑04‑97, Ірина.
кімната окрема для одного або 
двох хлопців, вул. Конякіна, про‑
живання без власників, всі зруч‑
ності, 1600грн/кімната. Тел. 
(066)501‑04‑97, Олег.
кімната окрема для студен‑
тів, проживання без власників, 
1500грн. Тел. (099)619‑51‑75, 
Ольга.
кімната окрема з балконом для 
2‑х дівчат‑студенток, всі зручнос‑
ті, біля стадіону «Авангард», по‑
руч СНУ. Тел. (099)324‑17‑33.
кімната окрема у кварти‑
рі, вул. Кравчука, 9, для люди‑
ни без шкідливих звичок, про‑
живає ще одна дівчина (не влас‑
ниця), 1200грн (включно із ко‑
мунальними платежами). Тел. 
(099)619‑51‑75, Тетяна.
кімната окрема, вул. Су‑
хомлинського, 1500грн. Тел. 
(099)158‑36‑64, Анна.
кімната окрема, просп. Волі, 
1400грн. Тел. (099)619‑51‑75, Те‑
тяна.
кімната у 2‑кімн. кв. для хлопців 
або дівчат, просп. Відродження, 
3000грн + комунальні платежі. 
Тел. (068)136‑45‑81, Юлія.
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, вул. Ко‑
някіна, косм. ремонт, меблі, по‑
бутова техніка, для сімейних лю‑
дей, фіксована ціна 3000грн. Тел. 
(068)136‑45‑81, Тетяна.
кімната у гуртожитку, просп. 
Молоді, 1200грн + комуналь‑
ні платежі. Тел. (096)466‑48‑77, 
(099)151‑61‑08.
кімната, вул. 8 Березня, гарний 
ремонт, є меблі, пральна маши‑
на, холодильник, газова пли‑
та, 1000грн + комунальні плате‑
жі. Тел. (095)359‑38‑34, Дмитро.
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кімната, вул. Винниченка, косм. 
ремонт, меблі, побутова техніка, 
оплата за перший та останній мі‑
сяці, 1300грн + комунальні плате‑
жі. Тел. (099)056‑78‑63, Ольга.
кімната, вул. Дубнівська, вмеб‑
льована, є все необхідне для 
проживання, 1600грн. Тел. 
(050)378‑41‑14.
кімната, вул. Ковельська, косм. 
ремонт, меблі, побутова техніка, 
нова сантехніка, на довготрива‑
лий термін, 1000грн + комуналь‑
ні платежі. Тел. (095)359‑38‑13, 
Любов.
кімната, вул. Кравчука, меблі, 
побутова техніка, 1200грн з лю‑
дини. Тел. (050)438‑21‑12.
кімната, вул. Кравчука, сві‑
жий ремонт, є меблі, побутова 
техніка, для працюючих людей, 
1200грн. Тел. (066)501‑04‑97, 
Сергій.
кімната, вул. Привокзальна, 
косм. ремонт, є меблі та побуто‑
ва техніка, 1200грн + комуналь‑
ні платежі. Тел. (099)619‑51‑75, 
Тетяна.
кімната, вул. Шопена, вмебльо‑
вана, є побутова техніка та меблі, 
1000грн. Тел. (098)392‑34‑43.
кімната, Київський м‑н, для 
пари, без господарів, всі зруч‑
ності, 2000грн, оплата агент‑
ству за фактом заселення. Тел. 
(098)407‑36‑00.
кімната, просп. Волі, косм. ре‑
монт, є всі необхідні меблі та 
побутова техніка, 1300грн. Тел. 
(095)359‑38‑34, Ілона.
кімната, просп. Молоді, євро‑
ремонт, вмонтована кухня, усі 
необхідні меблі та побуттехніка, 
бажано для працюючих людей 
без шкідливих звичок, 1000грн 
+ комунальні платежі. Тел. 
(068)136‑45‑81, Аліна.
кімната, р‑н ТЦ «Глобус», ме‑
блі, побутова техніка, проживан‑
ня без власнника, 1000грн. Тел. 
(050)437‑72‑77.
кімнати окремі (дві), вул. Огі‑
єнка, проживання без влас‑
ників, 1400грн/кімната. Тел. 
(099)158‑36‑64, Олександр.

найму
1-, 2‑, 3‑кімн. кв. Тел. 
(095)150‑34‑83, (067)976‑86‑13.
1-, 2‑кімн. кв. Тел. 
(050)831‑75‑55, (097)101‑29‑13.
1-, 2‑кімн. кв. у власника. Тел. 
(050)749‑01‑27.
Житло для жінки з двома дітьми, 
недорого. Тел. (098)464‑50‑49.
Житло, розгляд усіх варіантів. 
Тел. (066)542‑21‑08.
квартира, розгляд усіх варіантів. 
Тел. (066)542‑21‑08.
кімната, будь‑який р‑н міста. 
Тел. (098)407‑36‑00.

Продаж

1/2 будинку, 2 кімнати та кухня, 
власник. Тел. (066)700‑55‑06.
1/2 будинку, 2 кімнати, вул. 
Львівська, ціна договірна, влас‑
ник. Тел. (050)135‑44‑52, 
(068)370‑62‑77.

1/2 будинку, вул. Потеб‑
ні, цегляний, 43кв.м, 2 кімна‑
ти, кухня, санвузол, косм. ре‑
монт, льох. Тел. (050)181‑49‑57, 
(067)124‑35‑82.
1/2 будинку, р‑н Красне, на‑
двірні споруди, сад. Тел. 
(095)339‑23‑04.
1/2 будинку, р‑н початку вул. Во‑
лодимирської, цегляний, 54кв.м, 
2 кімнати, сарай, льох, місце під 
гараж, всі комунікації, 0,038га, 
власник. Тел. (095)452‑00‑79, з 
9.00 до 17.00.

1/4 будинку, вул. Володи‑
мирська, 60кв.м, 2 кімна‑
ти, кухня, санвузол, «тим‑
часівка», житловий стан, 
0,04га, 624000грн. Тел. 
(099)736‑03‑00.
Будинок (таунхаус), вул. Черни‑
шевського, 128кв.м, підігрів під‑
логи, будинок зданий, ціна дого‑
вірна. Тел. (050)998‑78‑36.
Будинок 1,5‑пов., 10км від м. 
Луцьк, навпроти котеджного 
містечка, новобудова, 90кв.м, 
0,10га, у селі є лікарня, школа. 
Тел. (067)761‑46‑07.
Будинок 1,5‑пов., вул. Володи‑
мирська, 170кв.м, новозбудова‑
ний, цегляний, утеплений, огоро‑
джений, бруківка ‑ 250кв.м, га‑
раж, всі комунікації, 0,16га. Тел. 
(099)362‑09‑42, (095)446‑94‑33.
Будинок 1,5‑пов., Липинський 
масив, 180кв.м, цегляний, уте‑
плений, огороджений, зруч‑
не місцерозташування, всі кому‑
нікації, зданий в експлуатацію. 
Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242‑53‑44.
Будинок 1,5‑пов., незаверше‑
ний, с. Забороль, 240кв.м, сверд‑
ловина, світло, каналізація, хоро‑
ший доїзд, ціна договірна. Тел. 
(095)828‑56‑98.
Будинок 1,5‑пов., новозбудо‑
ваний, дерев’яний з кругля‑
ка (база відпочинку), ур. Іллічів‑
ка (оз. Світязь), 200м від озера, 
117кв.м, 0,05га, огороджено. Тел. 
(050)651‑50‑63.
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 2-пов., незавер-
шений, вул. качалова, 
р-н с. Зміїнець, короб-
ка, дах (ондулін), 0,128га, 
поруч газ, вода, цоколь-
не приміщення. тел. 
(095)332-74-77.

Будинок 2‑пов., новозбудова‑
ний, с. Боратин, на 2 входи, по‑
ловина підготовлена для про‑
живання, всі комунікації, 0,12га, 
власник. Тел. (099)325‑27‑91, 
(050)378‑55‑62.
Будинок дачний, с. Струмівка, 
2‑пов., 9х8м, 0,07га, 460000грн, 
торг, з правом реєстрації. Тел. 
(095)183‑56‑53.
Будинок дерев’яний, с. Богу‑
шівка, Луцький р‑н, 5км від 
м. Луцьк, криниця, водопро‑
від, поруч газ, 0,40га, зруч‑
ний доїзд. Тел. (066)509‑65‑85, 
(067)195‑24‑78.

Будинок під знесення, с. 
радянське, млинівський 
р-н, 0,56га, ціна договір-
на. тел. (099)740-29-11.
Будинок цегляний, 1,5‑пов., 
12км від м. Луцьк, новий ма‑
сив, 10,5х8,5м, коробка накри‑
та, 0,15га, комунікації за 60м, 
100000грн, обмін 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 спо‑
руди, 0,25га, 600000грн. Тел. 
(095)480‑06‑36, (098)901‑71‑22.
Будинок цегляний, 2км від м. 
Луцьк, новозбудований, ман‑
сардного типу, металочерепи‑
ця, гараж, усі комунікації. Тел. 
(050)974‑41‑78.
Будинок цегляний, р‑н вул. 
Ковельської, 50кв.м, санву‑
зол, 0,02га, ціна договірна. Тел. 
(050)135‑44‑52, (068)370‑62‑77.
Будинок цегляний, р‑н вул. Чер‑
нишевського, 1,5‑пов., 210кв.м, 
стяжка, штукатурка, авт. опа‑
лення, світло, прибудований га‑
раж, 0,10га. Тел. (050)831‑75‑55, 
(097)101‑29‑13.

Будинок цегляний, с. 
Борохів, ківерцівський 
р-н, 4 кімнати, кух-
ня, веранда, кладовка, 
є індивідуальне елек-
тричне опалення. тел. 
(050)800-83-04.

Будинок цегляний, с. Новоу‑
країнка, Млинівський р‑н, 18км 
від м. Луцьк, є газ, світло, на‑
двірні споруди, 0,38га. Тел. 
(050)685‑73‑67.
Будинок цегляний, с. Тарасове, 
205кв.м, 0,10га, елітне місцероз‑
ташування, ціна договірна. Тел. 
(050)998‑78‑36.
Будинок шлаковий, с. Стру‑
мівка, надвірні споруди, траса 
Луцьк‑Рівне, 86кв.м, 0,15га. Тел. 
(098)771‑69‑82.
Будинок, 6км від м. Луцьк, на‑
прямок м. Ковель, 82кв.м, 
всі зручності, господарські 
будівлі,120кв.м, 0,30га, або об‑
мін на 1‑кімн. кв. у м. Луцьк із до‑
платою. Тел. (095)241‑99‑81.
Будинок, вул. Боженка, 70кв.м, 
косм. ремонт, надвірні спору‑
ди, 0,10га Тел. (050)181‑49‑57, 
(067)124‑35‑82.

Будинок, вул. Ківерців‑
ська, 108кв.м, пласт. вікна, 
житловий стан, комуніка‑
ції, надвірні споруди, га‑
раж, погріб, 0,12га, термі‑
ново. Тел. (095)186‑70‑90, 
(096)277‑28‑37.
Будинок, вул. Коперника, 
160кв.м, 3 кімнати, введений в 
експлуатацію у 2018р., авт. опа‑
лення, тепла підлога на 1‑му 
поверсі, гараж, 0,03га. Тел. 
(095)586‑52‑70, (096)212‑30‑02.
Будинок, вул. Рівненська, 
105кв.м, є всі зручності, зручний 
доїзд. Тел. (099)327‑09‑11.
Будинок, вул. Тютюнника (р‑н 
лікарні УВД), 113кв.м, 5 кім‑
нат, 2 ізольовані входи, гараж, 
хлів, підвал, 0,04га, власник, 
недорого. Тел. (066)900‑17‑78, 
(050)969‑96‑79.
Будинок, м. Здолбунів, 80кв.м, 
всі зручності, садок, гараж, влас‑
ник. Тел. (097)546‑22‑16.
Будинок, м. Ковель, є світ‑
ло, газ, вода, опалення. Тел. 
(099)732‑71‑86, (097)770‑70‑77.
Будинок, м. Костопіль, Рівнен‑
ська обл., 2‑пов., 154 кв.м, є під‑
вал та надвірні споруди, тихе та 
затишне місце, поряд ліс та річ‑
ка, сусіди хороші, усі комунікації. 
Тел. (096)303‑89‑69.

Будинок, м. Луцьк, 4 кімнати, 
потребує ремонту, 0,07га, недо‑
рого, власник, або обміняю на 
2‑кімн. кв., 1‑й пов. чи 1/2 будин‑
ку з ремонтом, терміново. Тел. 
(066)155‑89‑08.
Будинок, м. Луцьк, 4 кімна‑
ти, потребує ремонту. Тел. 
(066)155‑89‑08.
Будинок, Миколаївська обл., 
Новоодеський р‑н, с. Костянти‑
нівка, 115кв.м, 5 кімнат, зручнос‑
ті в будинку, є газ, 0,30га. Тел. 
(066)648‑22‑64.

Будинок, новобудова, с. 
Боратин, 3 кімнати, 125кв.м, 
світло, вода, 0,08га, зруч‑
не місце, поруч школа. Тел. 
(099)600‑82‑28.
Будинок, Полтавська обл., 
Миргородський р‑н, с. Вели‑
кі Сорочинці, 60кв.м, газ, зруч‑
ності, 0,25га, приватизовано, 
500000грн, можливий обмін. 
Тел. (050)877‑49‑52.
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 Вишків, 80кв.м, 
3 кімнати, кухня, санвузол, 
косм. ремонт. Адр.: www. gelios. 
lutsk. ua. Тел. (095)150‑34‑83, 
(067)976‑86‑13.
Будинок, р‑н вул. Коперни‑
ка, 0,12га. Адр.: www. gelios. 
lutsk. ua. Тел. (095)150‑34‑83, 
(067)976‑86‑13.
Будинок, с. Боратин, 140кв.м, 
стяжка, котел, всі комуніка‑
ції, 0,10га, ціна договірна. Тел. 
(050)998‑78‑36.
Будинок, с. Боратин, 320кв.м, 
новозбудований, стяжка, шту‑
катурка, альтанка, всі комуніка‑
ції, 0,24га, ціна договірна. Тел. 
(050)998‑78‑36.

Будинок, с. Боре-
мець, млинівський р-н, 
76кв.м, літня кухня, 
хлів, льох, криниця, са-
рай, 1га, ціна договір-
на. тел. (066)317-79-44, 
(099)198-18-98.
Будинок, с. Вербаїв, Луць‑
кий р‑н, 63кв.м, 3 кімна‑
ти, кухня, надвірні спору‑
ди, погріб, 0,50га, асфаль‑
тований доїзд, поруч зу‑
пинка, магазин, терміно‑
во. Тел. (095)186‑70‑90, 
(096)277‑28‑37.
Будинок, с. Гірка Полонка, 
120кв.м, новозбудований, част‑
ково ремонт, є гараж, 0,12га, ціна 
договірна. Тел. (050)998‑78‑36.
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Земельна ділянка, с. Тарасове, 
навпроти митниці, 0,11га, ціна до‑
говірна. Тел. (050)998‑78‑36.
Земельні ділянки (дві), 0,20га та 
0,12га. Тел. (099)325‑27‑13.
Земельні ділянки (дві), с. 
Озерце, по 0,11га, комуніка‑
ції поруч, ціна договірна. Тел. 
(050)998‑78‑36.
Земельні ділянки під забудову 
(дві), с. Рованці, по 0,10га, суміж‑
ні, комунікації поруч, ціна дого‑
вірна. Тел. (050)998‑78‑36.

таунхаус, ЖК «Фільварок», 
138кв.м, новий цегляний буди‑
нок, авт. опалення, стяжка, шту‑
катурка, парковка, 0,03га, зруч‑
ний доїзд, хороша ціна. Тел. 
(095)586‑52‑70, (096)212‑30‑02.
таунхаус, р‑н з‑ду «Модерн‑
Експо», 140/90/18, авт. опа‑
лення, гарне планування, бу‑
динок утеплений, 0,14га. Тел. 
(095)586‑52‑70, (096)212‑30‑02.
таунхаус, р‑н ЛПЗ, 65кв.м, 
авт. опалення, стяжка, шту‑
катурка, ціна договірна. Тел. 
(095)586‑52‑70, (096)212‑30‑02.
таунхаус, с. Тарасове, 125кв.м, 
підігрів підлоги, авт. опалення, 
0,02га. Тел. (095)354‑19‑69.
таунхаус, с. Тарасове, 125кв.м, 
повноцінних 2 поверхи, авт. 
опалення, тепла підлога повніс‑
тю на 1‑му поверсі, сонячна сто‑
рона, паркомісце, рекреацій‑
на зона. Тел. (095)586‑52‑70, 
(096)212‑30‑02.
таунхаус, с. Тарасове, 130/75/22, 
будинок цегляний, утеплений, 
гарне планування, цікавий ди‑
зайн, тихе, спокійне місце, хо‑
роша ціна. Тел. (095)586‑52‑70, 
(096)212‑30‑02.

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.

Частина будинку, м. кі-
верці, всі зручнос-
ті. тел. (067)194-03-51, 
(099)184-39-57.
Частина будинку, р‑н вул. Львів‑
ської, 50кв.м, всі комунікації, 
прибудинкові споруди, гараж, 
0,4га. Тел. (050)716‑56‑79.

Здам
Будинок для сім’ї, р‑н ЛПЗ, єв‑
роремонт, меблі, побутова техін‑
ка, 4500грн + комунальні плате‑
жі. Тел. (050)026‑68‑31.
Будинок для сім’ї, с. Липи‑
ни, 2 кімнати, 3000грн. Тел. 
(096)785‑47‑32.
Будинок для студентів, с. Підгай‑
ці, 4500грн. Тел. (098)891‑52‑77.
Будинок окремий, вул. Винни‑
ченка, 2 кімнати, 5500грн. Тел. 
(097)473‑35‑27.

Будинок, с. Жидичин, на‑
двірні споруди, 0,18га. Тел. 
(095)451‑10‑44, (099)263‑38‑00.

Будинок, с. княги-
нинок, вул. спортив-
на, 142кв.м, євроре-
монт, супутникове те-
лебачення, інтернет, 
генератор, кондиціо-
нер, літня кухня, га-
раж, свердловина, об-
лаштована прибудин-
кова територія, 0,08га. 
тел. (067)922-37-36.

Будинок, с. Комарове, Ратнів‑
ський р‑н, 70кв.м, газифікова‑
ний, 0,60га, центр села, поруч 
ліс, річка. Тел. (095)180‑90‑90.
Будинок, с. Крупа, 60кв.м, 
дерев’яний, обмурований білою 
цеглою, є газ, вода, льох, 0,25га, 
поруч зупинка, можливий обмін 
на 2‑кімн. кв., р‑н 33‑40кв., вул. 
Рівненська. Тел. (099)438‑12‑27, 
Ольга.

Будинок, с. лаврів, 13км 
від м. луцьк, із ремон-
том та меблями. тел. 
(050)647-43-71, алла.
Будинок, с. Лище, 87кв.м, жит‑
ловий стан, надвірні спору‑
ди, 0,15га. Тел. (050)181‑49‑57, 
(067)124‑35‑82.

Будинок, с. олександрія, 
біля м. ківерці, 3 кімна-
ти, 0,40га, ціна договірна. 
тел. (068)354-17-89.
Будинок, с. Струмівка, 1,5‑
пов., цегляний, 133кв.м, 4 
кімнати, 2 санвузли, піді‑
грів підлоги, 0,06га. Тел. 
(095)354‑19‑69.
Будинок, с. Струмівка, 160кв.м, 
стяжка, штукатурка, всі комуні‑
кації підведені, 0,30га, асфальто‑
ваний доїзд. Тел. (050)831‑75‑55, 
(097)101‑29‑13.
Будинок, с. Тарасове, 120кв.м, 
цегляний, незавершений, 
0,17га, ціна договірна. Тел. 
(050)998‑78‑36.
Будинок, с. Тарасове, вул. Квіт‑
нева, 160кв.м, ремонт, ме‑
блі, 0,10га, ціна договірна. Тел. 
(050)998‑78‑36.
Будинок, с. Хрінники, 155/85/25, 
утеплений, гарне планування та 
дизайн, ремонт, є гараж, тераса з 
виглядом на водойму, 0,15га, хо‑
роша ціна. Тел. (095)586‑52‑70, 
(096)212‑30‑02.
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.

Будинок, смт мар’янівка, 
з надвірними споруда-
ми, у житловому ста-
ні, 400000грн, можли-
вий торг та розтерміну-
вання виплат. адр.: го-
рохівський р-н. тел. 
(050)438-33-89.
Будинок, ціна договірна. Тел. 
(099)521‑99‑63, (098)072‑55‑45.

Дача, масив «Веснянка». Тел. 
(050)535‑90‑91.
Дача, масив «Воротнів», 0,05га, є 
будинок цегляний, поруч ліс. Тел. 
79‑77‑35, (068)130‑78‑52.
Дача, масив «Лаврів», 0,12га, бу‑
динок 2‑пов., 6х7м, сад, город, 
вода. Тел. (099)701‑00‑49.
Дача, масив «Промінь», 7км від 
м. Луцьк, 0,12га, 0,06га, при‑
ватизована, оброблена, є літ‑
ній будинок, доїзд міським тран‑
спортом. Тел. (095)696‑64‑05, 
(093)855‑11‑24.
Дача, масив «Струмівка», буди‑
нок 6х6м, надвірні споруди, ого‑
рожа, вода, світло, 0,06га, кущі, 
дерева. Тел. (099)329‑98‑95.
Дача, с. Струмівка, 0,06га, не‑
великий дерев’яний буди‑
нок, світло, вода, газ. Тел. 
(066)735‑29‑64.

Земельна ділянка з двома бу‑
динками, вул. Рівненська, бу‑
динки завершені, нові, гарні про‑
екти, огорожа, сад, бруківка, 
можливий продаж окремо. Тел. 
(099)327‑09‑11.
Земельна ділянка на хуторі по‑
близу с. Богушівка, 0,6га, ма‑
льовниче місце, 103000грн. Тел. 
(050)861‑60‑52.
Земельна ділянка під забудо‑
ву, 5км від м. Луцьк, 0,20га, ко‑
мунікації за 60м, терміново. Тел. 
(099)325‑27‑13.
Земельна ділянка під забудо‑
ву, р‑н ТЦ «Глобус», 0,49га. Тел. 
(050)175‑52‑09.
Земельна ділянка під забудо‑
ву, с. Воротнів, 0,16га, поруч 
світло, газ, вода. Тел. 72‑66‑95, 
(050)378‑62‑77.
Земельна ділянка під забудо‑
ву, с. Всеволодівка, 0,12га. Тел. 
(099)215‑59‑58.

Земельна ділянка під за‑
будову, с. Всеволодів‑
ка, 0,24га, ширша сторона 
до дороги можливий роз‑
поділ на дві ділянки, тер‑
міново, недорого. Тел. 
(099)600‑82‑28.
Земельна ділянка під забудо‑
ву, с. Княгининок, біля об’їзної 
на с. Жидичин, приватизована, 
є всі документи, 130000грн. Тел. 
(096)476‑95‑69.
Земельна ділянка під забудо‑
ву, с. Княгининок, приватизова‑
на, 0,30га, комунікації поруч, ас‑
фальтований доїзд, ціна за до‑
мовленістю, можливий поділ на 2 
ділянки. Тел. (050)722‑73‑21.
Земельна ділянка під забудо‑
ву, с. Лище, є будиночок мета‑
левий ‑ 2,2х4м (в‑во м. В. ‑Во‑
линський). Тел. (050)378‑23‑42, 
(068)700‑57‑28.
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 (можливо зробити під за‑
будову), с. Липини, Луцький р‑н, 
0,17га, поруч об’їзна дорога та гі‑
пермаркет «Епіцентр», або об‑
мін на квартиру в м. Луцьк. Тел. 
(095)512‑69‑47.
Земельна ділянка, 0,14га, для 
ведення с/г, Липинська сіль‑
ська рада. Тел. (095)480‑06‑36, 
(098)901‑71‑22.

Земельна ділянка, 
0,74га, с. сокиричі, вул. 
центральна, 25, по-
над трасою луцьк-
маневичі, можливо під 
комерційну діяльність. 
тел. (068)516-70-17.

Земельна ділянка, дачна, ма‑
сив «Струмівка», 0,06га, 
газ, вода, світло поруч. Тел. 
(095)182‑88‑95.
Земельна ділянка, дачна, с. Га‑
разджа, 0,06га, біля лісу. Тел. 
(095)347‑07‑09.
Земельна ділянка, дач‑
на, с. Гаразджа, 0,06га. Тел. 
(098)771‑69‑82.

Земельна ділянка, дачна, 
с. гаразджа, можливо під 
будівництво, 100м до зу-
пинки маршрутки, земля 
оброблена, ціна договір-
на. тел. (050)967-22-26.
Земельна ділян-
ка, дачна, с. Жабка, 
0,06га, ціна договір-
на. тел. (097)333-81-10, 
(050)544-78-65.
Земельна ділянка, м. Устилуг, 
0,10га. Тел. (050)519‑00‑57.
Земельна ділянка, під забудову, 
0,11га, всі комунікації, с. Лаврів. 
Тел. (066)797‑19‑84.
Земельна ділянка, р‑н вул. 
Львівської, 0,12га, приватизова‑
на, для будівництва та обслуго‑
вування житлового будинку, ко‑
мунікації поруч, асфальтова‑
ний доїзд. Тел. (050)831‑75‑55, 
(097)101‑29‑13.
Земельна ділянка, р‑н вул. Чер‑
нишевського, 0,10га, фундамент 
на будинок, можливий обмін на 
квартиру. Тел. (050)519‑00‑57.
Земельна ділянка, с. Баїв, 
5км від м. Луцьк, 0,23га, бу‑
динок старий, газ, світло. Тел. 
(098)961‑41‑73.
Земельна ділянка, с. Баківці, 
Луцький р‑н, 0,43га, є льох це‑
гляний, колодязь, сад, поруч зу‑
пинка, церква, магазин. Тел. 
(095)559‑01‑42.
Земельна ділянка, с. Бого‑
люби, 0,21га, рівна, комуніка‑
ції поруч, ціна договірна. Тел. 
(050)998‑78‑36.
Земельна ділянка, с. Боголю‑
би, 0,45га, приватизована. Тел. 
(099)701‑00‑49.
Земельна ділянка, с. Богушів‑
ка, 0,20га, приватизована. Тел. 
(095)345‑29‑21.
Земельна ділянка, с. Богушів‑
ка, 0,29га, 5км від м. Луцьк, ко‑
мунікації поруч, зручний до‑
їзд, тверде покриття. Тел. 
(066)509‑65‑85, (067)195‑24‑78.

Земельна ділянка, с. Боратин, 
вул. Десята Набережна (за пере‑
їздом зліва), є комунікації, непо‑
далік від дороги, ціна договірна. 
Тел. (095)042‑64‑99.
Земельна ділянка, с. Боратин, 
вул. Світла, за школою, 0,168га, 
комунікації, Інтернет поруч, 
380000грн. Тел. (050)861‑60‑52.
Земельна ділянка, с. Бора‑
тин, центр села, 0,10га, комуні‑
кації поруч, ціна договірна. Тел. 
(050)998‑78‑36.
Земельна ділянка, с. Гаразджа, 
біля траси Луцьк‑Рівне, 0,35га, 
приватизована, недорого, тер‑
міново. 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. Городниця, 
11км від м. Луцьк, 0,22га, будинок 
старий, світло, газ, колодязь, сад, 
275000грн. Тел. (097)463‑44‑57.
Земельна ділянка, с. Дачне, 
0,06га. Тел. (099)773‑76‑66.

Земельна ділянка, 
с. Забороль, 0,12га. 
тел. (095)338-40-80, 
андрій. 

Земельна ділянка, с. Згорани, 
Любомльський р‑н, 0,14га, 200м 
до оз. Велике Згоранське, 50м до 
лісу. Тел. (095)559‑01‑42.
Земельна ділянка, с. Іван‑
чиці, 0,25га, приватизо‑
вана, 7000грн/0,01га. Тел. 
(097)700‑75‑67.
Земельна ділянка, с. Конище, 
Ратнівський р‑н, 0,38га. Тел. 
(095)180‑90‑90.
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. Ново‑
став, газ, вода, 0,172га, асфаль‑
тований доїзд. Тел. 76‑60‑15, 
(095)632‑88‑46.
Земельна ділянка, с. Піддуб‑
ці, біля траси Луцьк‑Рівне, 
2,68га, недорого, власник. Тел. 
(093)228‑46‑68, (067)804‑39‑82.

Земельна ділянка, с. Рат‑
нів, Луцький р‑н, недорого. 
Тел. (050)735‑79‑70, Ми‑
рослава.
Земельна ділянка, с. Рован‑
ці, 0,12га, ціна договірна. Тел. 
(050)998‑78‑36.
Земельна ділянка, с. Рован‑
ці, 0,20га, ціна договірна. Тел. 
(050)998‑78‑36.
Земельна ділянка, с. Сапогів, Кі‑
верцівський р‑н, 0,50га, на тери‑
торії є цегляна «тимчасівка» та 
фундамент на будинок, комуні‑
кації поруч. Тел. (099)447‑95‑70.
Земельна ділянка, с. Сокири‑
чі, 0,25га, біля лісу, недалеко 
від траси, 150000грн, торг. Тел. 
(095)183‑56‑53.
Земельна ділянка, с. Тарасове, 
вул. Квітнева, 0,12га, ціна дого‑
вірна. Тел. (050)998‑78‑36.
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Будинок окремий, р‑н Ви‑
шків, косм. ремонт, є зручності, 
2000грн + комунальні платежі. 
Тел. (066)550‑46‑77.
Будинок, вул. Володимирська, 
гарний ремонт, меблі, побуто‑
ва техніка, 2000грн + комунальні 
платежі. Тел. (096)107‑86‑17.
Будинок, вул. Дубнівська, усі 
зручності, косм. ремонт, меблі, 
побуттехніка, для сімейних лю‑
дей, є місце для авто, 2400грн 
+ комунальні платежі. Тел. 
(066)501‑04‑97, Катерина.
Будинок, вул. Дубнівська, хоро‑
ший стан, меблі, побутова техні‑
ка, 5000грн. Тел. (066)550‑47‑41.
Будинок, вул. Єршова, є все 
необхідне для проживання, 
зручності в будинку, 3000грн 
+ комунальні платежі. Тел. 
(095)657‑41‑10.
Будинок, вул. Львівська, по‑
руч ЛНТУ, для студентів, про‑
живання без власників, 2500грн 
+ комунальні платежі. Тел. 
(095)359‑38‑13, Назар.
Будинок, вул. Потебні, частко‑
во вмебльований, є зручності, 
2000грн. Тел. (066)550‑47‑43.
Будинок, просп. Відродження. 2 
кімнати, меблі, побутова техінка, 
3000грн + комунальні платежі. 
Тел. (066)550‑50‑31.
кімнати у приватному будин‑
ку, р‑н Київського м‑ну, всі зруч‑
ності, власники не прожива‑
ють, є місце для авто, 1200грн 
+ комунальні платежі. Тел. 
(095)359‑38‑13, Катерина.
Частина будинку для працюючих 
людей, р‑н 40кв., є все необхідне 
для проживання, 1500грн з люди‑
ни. Тел. (096)520‑62‑69.
Частина будинку, вул. Ковель‑
ська, меблі, побутова техніка, 
1500грн. Тел. (096)737‑64‑88.
Частина будинку, вул. Львів‑
ська, усі зручності, власники не 
проживають, можливо для сту‑
дентів або працюючих, 2500грн 
+ комунальні платежі. Тел. 
(066)501‑04‑97, Микола.

найму
Будинок або частина будин‑
ку з хорошими умовами та міс‑
цем для авто, у м. Луцьк, бажа‑
но в р‑ні просп. Відродження або 
ЗОШ №5, прохання агентствам не 
турбувати. Тел. (050)620‑45‑25, 
Наталія; (050)620‑47‑37, Василь.

Будинок для сім’ї (3 осіб), 
хороший ремонт, част-
ково або повністю вмеб-
льований, місце під авто, 
двір, м. луцьк, околиці, 
на довготривалий термін. 
тел. (066)146-78-45.

Продаж
гараж металевий, без міс‑
ця, розібраний, ідеальний стан, 
9000грн, можлива доставка. Тел. 
(067)923‑36‑93.
гараж цегляний, кооп. «Стир‑2», 
приватизований, ідеальний стан. 
Тел. (097)178‑88‑17.
гараж, ЖК «Фаворит», ремонт, 
ворота, ціна договірна. Тел. 
(050)998‑78‑36.

гараж, р‑н вул. Ківерцівської, 
60000грн. Тел. (099)773‑76‑66.
гараж, р‑н кооп. «Підшипник», 
вул. Мамсурова, приватизова‑
ний. Тел. (099)205‑14‑16.

Продаж
магазин продуктовий, дію‑
чий, 20кв.м, літній майданчик 
для розливного пива, р‑н ЛНТУ, 
можливе використання під інші 
цілі підприємницької діяльності, 
80000грн, можлива оренда. Тел. 
(067)922‑33‑38, (099)435‑20‑42.
Приміщення (ліквідне) під ко‑
мерційну діяльність, 2‑й пов. зда‑
ної заселеної новобудови з окре‑
мим входом, вис. стелі 3,1м, всі 
комунікації. Тел. (096)212‑30‑02, 
(095)586‑52‑70.
Приміщення офісне, вул. Задво‑
рецька, 210кв.м, ціна договірна. 
Тел. (050)998‑78‑36.
Приміщення офісне, р‑н Київ‑
ського м‑ну, 210кв.м, ремонт, 
авт. опалення, ціна договірна. 
Тел. (050)998‑78‑36.
Приміщення, просп. Відроджен‑
ня, діючий відпочивальний комп‑
лекс, 160кв.м, сауна, басейн, 
терміново. Тел. (050)831‑75‑55, 
(097)101‑29‑13.
сарай цегляний у підвалі 
5‑пов. будинку, р‑н залізн. вок‑
залу, без посередників. Тел. 
(095)077‑07‑72, (068)507‑77‑77.

Здам
Бокс на автомий‑
ці. Тел. (095)896‑14‑11, 
(050)132‑01‑01.

Приміщення (офіс), 
просп. Волі, 29, 57кв.м. 
тел. (066)134-99-93.

Приміщення на Центральному 
ринку. Тел. (050)535‑90‑91.
Приміщення, вул. Липинського, 
р‑н гіпермаркету «Там‑Там», авт. 
опалення. Тел. (050)831‑75‑55, 
(097)101‑29‑13.

Приміщення, просп. Волі, 
70кв.м, фасадне розміщен‑
ня, великий потік людей. 
Тел. (095)354‑19‑69.
Приміщення, р-н 40кв., 
біля мосту, 1-й пов., 
30кв.м. адр.: м. луцьк, 
вул. гордіюк, 15. тел. 
(066)212-48-92.

міський
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 ремон‑
том, 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.

липини на Луцьк. Земельна ді‑
лянка с/г призначення (можли‑
во зробити під забудову), с. Ли‑
пини, Луцький р‑н, 0,17га, по‑
руч об’їзна дорога та гіпер‑
маркет «Епіцентр» НА кварти‑
ру в м. Луцьк, або продаж. Тел. 
(095)512‑69‑47.
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. Ужго‑
род. 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
ВаЗ-2101, робочий стан, ціна до‑
говірна. Тел. (095)480‑06‑36, 
(098)901‑71‑22.
Деу Ланос, 1,4л, 2010р., хороший 
стан. Тел. (095)123‑84‑61.

купівля

а/м на польській та 
литовській реєстра-
ції, розмитнення, знят-
тя з обліку, вітчизня-
ного та іноземного 
в-ва, будь-який тех-
нічний стан, переза-
їзд на євробляхах. 
тел. (066)770-92-43, 
(050)242-02-44.

шкода-октавія, Форд‑Мондео, 
універсал, мінівен, до 130000грн. 
Тел. (066)594‑57‑64.

Продаж
мопед «Зондер», хороший стан, 
на ходу. Тел. (099)325‑27‑13.

Продаж
Причіп до легкового авто, новий. 
Тел. (050)169‑06‑60.

Продам
агрозапчастини до об-
прискувачів, прес-
підбирачів, зернозби-
ральних комбайнів, коса-
рок, картоплезбиральних 
комбайнів, картоплеса-
джалок, копачок; шини, 
камери. адр.: www. 
agrokom. in. ua. тел. (099
)201-29-78, (067)671-35-5
3, (063)962-82-36.
ВаЗ-2101 («копійка»): запчасти‑
ни, дешево. Тел. (095)123‑84‑61.
Вал розподільний до ван‑
тажного а/м Мерседес. Тел. 
(098)121‑40‑10.
гаЗель: головка блока двигу‑
на, 16‑клапанна, 4000грн. Тел. 
(098)121‑40‑10.
головка блока двигуна, колінвал, 
розподільний вал до а/м інозем‑
ного в‑ва. Тел. (066)594‑57‑64.
е/люк до а/м Опель‑Омега А, 
1986‑1994рр., 1000грн, торг. Тел. 
(050)175‑52‑09.

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.
колінвал, головка блока дви‑
гуна до а/м Мерседес, Фоль‑
ксваген, Мазда, 3000грн. Тел. 
(098)121‑40‑10.

Поршнева група «Мотордеталь» 
(м. Кострома), гільзи (м. Ко‑
нотоп), поршні, поршневі кіль‑
ця, р/к прокладок, ГТВ, вклади‑
ші (м. Тамбов), ДЗВ, оригіналь‑
ні запчастини до КамАЗ, МАЗ, 
МТЗ, ЮМЗ, ГАЗ, ВАЗ, доставка 
«Новою поштою», «Інтайм». Тел. 
(067)570‑22‑02, (050)719‑00‑74.

смарт: шини, 4шт., б/в. Тел. 
(099)402‑02‑90.

Продам
Віялка зернова, саморобна. Тел. 
(067)931‑97‑56.

картоплекопач. Тел. 
(099)724‑03‑74.

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, комбай-
ни зернозбиральні, бу-
рякозбиральні, карто-
плезбиральні та ін., мож-
лива доставка, частко-
ве кредитування. адр.: 
www. rustexno. com. ua, 
rustexno2@gmail. com. 
тел. (050)924-26-13, 
( 0 5 0 ) 5 1 5 - 8 5 - 8 5 , 
(067)904-00-66.

Причіп до трактора 2ПТС‑4, не‑
комплектований, ціна договірна. 
Тел. (099)207‑40‑07.

Протруювачі насін-
ня, екструдери зерно-
ві, віялки-калібратори, 
транспортери, мас-
лопреси, крупоруш-
ки, насіннєрушки, зер-
носушарки, соломорі-
зи. тел. (06194)220-37, 
(067)614-19-49.

с/г техніка від виробника: сівал‑
ки СУПН‑6 (8), УПС‑6 (8) (із дво‑
контурним приводом, посиленою 
рамою); культиватор КСО‑ 4,0, 
‑6,0, ‑8,0, КРН‑5,0, ‑6,0; диско‑
ві борони АГ‑2,1, ‑2,4, ‑2,7, ‑3,1, 
нові; сівалки СЗ‑3,6, СЗ‑5,4, піс‑
ля капремонту, «Тодак‑8». Тел. 
(067)780‑14‑39.

нерухомість, транспорт / Луцьк 15№ 30 (761)       15 серпня 2019 року



Електроінструменти

Продаж
Щебінь, пісок, цегла, від-
сів, цемент, глина, чор-
нозем, торфокрих-
та, бутовий камінь, дро-
ва, жом, вивіз сміт-
тя, послуги «Бобкатом». 
тел. (050)609-79-86, 
(098)912-58-84.

цегла, піноблоки, газо-
блоки, щебінь, пісок, від-
сів, дрова, гній, чорнозем, 
торфокрихта; достав-
ка, послуги маніпулято-
ром. тел. (050)609-77-14, 
(097)839-42-39.

Пісок, щебінь, відсів, це-
гла, піноблоки, газобло-
ки, гній, чорнозем, зем-
ля, торфобрикет, дро-
ва, торфокрихта, достав-
ка; послуги маніпулято-
ром. тел. (050)569-48-13, 
(096)504-52-31.

цегла, щебінь, відсів, пі-
сок, піноблоки, газобло-
ки, чорнозем, гній, тор-
фокрихта, земля, дро-
ва, торфобрикет; достав-
ка, послуги маніпулято-
ром. 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.

Балки, бруси, дошки, крок‑
ви, планки, пиломатеріа‑
ли. Тел. (050)258‑34‑18, 
(097)463‑49‑49.

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.

Будівельні та столяр-
ні дошки; надаємо по-
слуги з деревооброб-
ки, швидке виготов-
лення, доступна ціна, 
можлива доставка. 
тел. 09-31-14-75-95.

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.

Відсів, пісок, щебінь, це-

мент, цегла червона, біла, 

чорнозем, торфокрих-

та, грунт для вимощення, 

вивіз будівельних матері-

алів. тел. (050)510-01-34, 

(097)187-90-50.

Відсів, щебінь, пі-
сок, цемент, цегла чер-
вона, камінь бутовий, 
грунт для вимощен-
ня, торфобрикет, дро-
ва, чорнозем, вивіз сміт-
тя. тел. (095)535-56-63, 
(097)751-64-30.
Вікна металопластикові, б/в: 
1,37х0,46м, 1,45х1,31м, 1,45х1,27м. 
Тел. (066)723‑89‑24.
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Дашки, парапети на паркан, б/в, 
хороший стан; будка металева 
для собаки. Тел. (066)284‑58‑60.
Двері міжкімнатні, дерев’яні, без 
коробки, відмінний стан. Тел. 
(099)701‑00‑49.
Двері міжкімнатні, дерев’яні, 
шир. 60см, б/в. Тел. 
(050)833‑14‑41, (097)314‑11‑39.
Двері та решітки у підвал, під’їзд, 
кладовку на міжповерх, квар‑
тирні тамбури, виходи на гори‑
ще чи інші технічно‑складські та 
торгово‑господарські приміщен‑
ня, доставка та демонтаж/мон‑
таж по м. Луцьку, області. Тел. 
(099)775‑35‑65, Володимир.
Двері, б/в, в‑во Німеччини: 1,2м, 
1шт; 0,9м, 1шт; 0,5м, 2шт. Тел. 
(066)723‑89‑24.
Дошки на дрова, 4м, руберойд, 
1,5 рулона; бочки металеві (2шт.), 
80х56см. Тел. (095)452‑00‑79.
Драбина, 9м. Тел. 
(066)723‑89‑24.

камінь, щебінь, від-
сів та блоки з відсі-
ву, доставка а/м ка-
маЗ та ДаФ. тел. 
( 0 9 7 ) 1 4 1 - 8 0 - 4 6 , 
(066)768-69-22.

кахель вогнетривкий, зе‑
лений, б/в, недорого. Тел. 
(050)990‑07‑33, (097)467‑15‑40.
кутники металеві, різних 
розмірів; кутник алюмінє‑
вий; лист оцинкований. Тел. 
(099)329‑98‑95.
огорожа, н/ж, 3х3м, нова, роз‑
бірна. Тел. (066)450‑49‑87.

Пиломатеріали: дошки, 
балки, крокви, рейки 
монтажні; також столяр-
ні дошки ясена, вільхи, 
сосни, працюємо на за-
мовлення, швидко, якіс-
но. тел. (096)940-33-94.
Пісок, цегла, відсів, це-
мент, цегла червона, біла, 
чорнозем, торфокрих-
та, грунт для вимощення, 
вивіз будівельного сміт-
тя. тел. (050)510-01-34, 
(097)187-90-50.
текстоліт листовий, товщ. 1см. 
Тел. (099)329‑98‑95.

цегла червона, біла, це-
мент, щебінь, відсів, чор-
нозем, торфокрихта, 
грунт для вимощення, 
вивіз будівельного сміт-
тя. тел. (050)510-01-34, 
(097)187-90-50.
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цегла червона, щебінь, 
пісок, відсів, цемент, ка-
мінь бутовий, чорнозем, 
торфокрихта, торфобри-
кет, грунт для вимощен-
ня, дрова, вивіз сміт-
тя. тел. (095)535-56-63, 
(097)751-64-30.
цегла, доставка. 
тел. (068)347-46-07, 
( 0 9 7 ) 9 0 8 - 5 9 - 9 6 , 
(095)874-21-73.
Щебінь, пісок, цегла, від-
сів, дрова, торфобрикет, 
торфокрихта, гній, дрова, 
вивіз будівельного сміт-
тя. тел. (097)187-90-50, 
(050)510-01-34.

купівля
Двері, міжкімнатні, соснові, б/в: 
0,83х2,1м, 0,87х2,0м, 0,83х2,1м. 
Тел. (066)265‑67‑45.

Продаж
колонка газова «Контра», Іспа‑
нія, б/в. Тел. (066)723‑89‑24.
котли твердопаливні «Кобзар», 
надійні, сучасні, прості у викорис‑
танні, сталь ‑ 4мм, термомеханіч‑
ний регулятор тяги, площа обі‑
гріву ‑ 100‑300кв.м, власне в‑во 
(Канівський механічний завод). 
Адр.: www. frezer. com. ua. Тел. 
(096)105‑91‑78, (047)363‑10‑62.
умивальник керамічний «Тюль‑
пан», білий. Тел. (050)974‑41‑78.
умивальник керамічний, голу‑
бий. Тел. (050)974‑41‑78.

купівля
радіатори чавунні, 1‑сек‑
ційні (10‑12 ребер), б/в. Тел. 
(066)872‑96‑25.

Продаж
Вішак з тумбою для взуття у при‑
хожу. Тел. 24‑91‑74.
Диван кутовий, темно‑зелений, 
спальне місце ‑ 1,4х2,0м, б/в, від‑
мінний стан. Тел. (066)941‑81‑75.
Диван, б/в, хороший стан. Тел. 
(050)990‑07‑33, (097)467‑15‑40.
кухня, довж. 2,55м, можли‑
вий продаж частинами. Тел. 
(098)895‑00‑18.
ліжка односпальні (два), 
210х100см, колір «вільха», матра‑
ци ортопедичні «Neolux» («Ла‑
гуна»), б/в, хороший стан, по 
350грн. Тел. (050)926‑23‑43.
м’яка частина (диван та 2 кріс‑
ла), б/в. Тел. (099)791‑53‑45, 
(067)831‑25‑25.
матрац до дерев’яного ліж‑
ка, 90х190см, віддам. Тел. 
(068)108‑89‑60.
матрац ортопедичний, новий, 
у заводській упаковці, недорого. 
Тел. (096)299‑09‑85.
меблі у вітальню, б/в, терміново, 
недорого. Тел. (050)765‑13‑36.

меблі: м’яка частина, стінка 
«Байкал», хороший стан, недоро‑
го. Тел. (050)974‑41‑78.
Парта зі стільцем для дитини мо‑
лодшого шкільного віку, висота 
регулюється, оснащена україн‑
ською і англійською музичними 
абетками та таблицею мір. Тел. 
(068)108‑89‑69.
стіл письмовий, шкільний, із 
тумбою та шухлядами, можливо 
для комп’ютера, недорого. Тел. 
(066)745‑59‑62.
стіл-тумба (розкладний). Тел. 
24‑91‑74.
стінка зі столом комп’ютерним, 
МДФ, світла, 3м, б/в. Тел. 
(095)543‑45‑60.
трельяж. Тел. (050)833‑14‑41, 
(097)314‑11‑39.
трюмо, дзеркала, картини. Тел. 
(095)409‑40‑77.
тумба під телевізор, ко‑
лір «горіх», недорого. Тел. 
(066)745‑59‑62.
тумбочка. Тел. (099)205‑14‑16.
шафа 2‑дверна. Тел. 
(099)205‑14‑16.
шафа 3‑дверна «Лілея». Тел. 
(095)204‑50‑45, (098)653‑65‑65.
шафа 3‑дверна, б/в, хо‑
роший стан, 700грн. Тел. 
(050)926‑23‑43.

купівля
крісло м’яке, в хорошо‑
му стані. Тел. (050)990‑07‑33, 
(097)467‑15‑40.

Продаж
Дублянка жіноча, чорна, р. 
46‑48. Тел. (050)833‑14‑41, 
(097)314‑11‑39.
колготи жіночі, чорні, 40 ден, 
нові. Тел. (098)128‑04‑92.
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.
Півчобітки жіночі, р. 36, темно‑
сірі. Тел. (098)128‑04‑92.
Пуховик чоловічий, новий; кос‑
тюм чоловічий, сірий, ціна до‑
говірна. Тел. (095)204‑50‑45, 
(098)653‑65‑65.
рукавички весільні (довж. 
до ліктя). Тел. 25‑31‑81, 
(098)128‑04‑92.
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.

Продаж
Велосипед «Ферарі», для ди‑
тини 8‑12р., майже новий. Тел. 
(068)108‑89‑69.
Велосипед 1‑колісний, Німеччи‑
на. Тел. (099)736‑67‑15.
Велосипед 2‑колісний, для ди‑
тини 5‑10р., фіолетовий, б/в, 
терміново, недорого. Тел. 
(095)543‑45‑60.

Велошолом для роликів та 
скейту (49‑56см), 100грн. Тел. 
(050)135‑44‑52, (068)370‑62‑77.
горщик. Тел. (098)128‑04‑92.
коляска літня «Джобі», б/в. Тел. 
(099)620‑01‑16.
коляска літня, бузкового кольо‑
ру. Тел. (050)770‑86‑40.
коляска літня. Тел. 
(098)128‑04‑92.
ліжечко, б/в, Польща. Тел. 
(098)128‑04‑92.
ліжко для дитини віком до 
5р., колір бірюзовий, б/в. Тел. 
(099)620‑01‑16.
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.

купівля
кісточки від абрикосів. Тел. 
(050)135‑44‑52, (068)370‑62‑77.

Продаж
масажер для очей, в‑во Ні‑
дерланди, 1100грн. Тел. 
(099)029‑97‑56.
Памперси, 1 упаковка (30шт., 
7 крапель), 200грн. Тел. 
(050)516‑12‑63.
Підгузники-труси «Тена», для 
дорослих, р. М, 3 упаковки. Тел. 
(095)543‑45‑60.

Продаж
килим, 2х3м, б/в. Тел. 
(050)833‑14‑41, (097)314‑11‑39.
килим, 3х2м, вишневий у квіти, 
ворсистий, б/в, недорого, термі‑
ново. Тел. (095)543‑45‑60.
килим, 3х2м. Тел. 
(050)990‑07‑33, (097)467‑15‑40.
килим, 4,50х2,60м, беже‑
вий з коричневим у квіти, 
б/в, недорого, терміново. Тел. 
(095)543‑45‑60.
Перина, 2х2м (2‑спальна), 4 
подушки, хороший стан, не‑
дорого. Тел. (050)990‑07‑33, 
(097)467‑15‑40.
Подушки з пір’я, 2шт., 60х60см, 
б/в, відмінний стан. Тел. 
(050)516‑12‑63.
Портфель, б/в; дипломат, б/в, 
40грн. Тел. (099)029‑97‑56.
розкладачка, б/в, хороший 
стан. Тел. (066)735‑29‑64.
розкладачка, б/в, хороший 
стан. Тел. (099)329‑98‑95.

Подарую
кошенята, у хороші руки. Тел. 
(098)478‑57‑97.

Продаж
Брикет, дрова твер-
дих порід, торфокрих-
та, чорнозем, грунт для 
вимощення, камінь бу-
товий, глина, гній. 
тел. (095)535-56-63, 
(097)751-64-30.

Віялки зернові, нові, 
220-380В, провіює всі 
види зерна (суше-
ну ягоду), легка та про-
ста у використанні, по-
вністю замінює решет-
ну віялку, відправка но-
вою Поштою, або ін-
тайм, фото на viber. 
тел. (095)440-93-23, 
(067)703-81-67, Віталій.
Дрова дубові в упаковках, до‑
ставка маніпулятором, послуги 
маніпулятором, в/п до 5т. Тел. 
(095)773‑49‑59, (067)960‑17‑66.
клітка металева. Тел. 
(050)990‑07‑33.
коза дійна зааненської породи, 
терміново. Тел. 72‑59‑62.
коза молочна, 2р. Тел. 72‑59‑62.
кози альпійські, недорого. Тел. 
(098)072‑55‑45, (099)521‑99‑63.

кози дійні. адр.: рівнен-
ська обл., млинівський 
р-н., с. острожець. тел. 
(097)926-89-85.
комплект: сідло, вуздечка, по‑
води, ножиці, підкови, гвіздки 
(Іспанія). Тел. (095)632‑88‑46, 
76‑60‑15.
корова тільна. Адр.: с. Шепель, 
Луцький р‑н, Волинська обл. Тел. 
(098)614‑08‑64, Оксана.
корова, молочна порода, вік 
7р., ціна за домовленістю. Тел. 
(095)816‑96‑80.
Плуг кінний. Тел. (099)701‑00‑49.
Пристрій для нагострюван‑
ня лопат, мотик, б/в. Тел. 
(095)416‑56‑46.
Пшениця, овес. Тел. 
(099)724‑03‑74.
сіно, солома у квадратних тюках. 
Тел. (099)365‑83‑51.
солома, кукурудза, пше‑
ниця, ціна договірна. Тел. 
(097)390‑59‑85.
телиця тільна (5міс.), Луцький 
р‑н. Тел. (099)072‑88‑16.
ячмінь, 0,5т. Тел. 
(066)528‑33‑90.

купівля

Худоба (дорізи): теля-
та, бики, лошата, коні, 
корови, тільки на за-
бій. тел. (097)412-15-16, 
( 0 9 3 ) 4 9 8 - 9 0 - 9 8 , 
Василь. 

Продаж
Банки скляні: 0,5л, 1л, 2л, 3л. 
Тел. (066)735‑29‑64.
Банки, 0,5л, 1л, 3л. Тел. 
(095)409‑40‑77.
Банки, 0,5л, 1л, 3л. Тел. 
(099)205‑14‑16.
Бутлі від мінеральної води, 6л. 
Тел. (050)804‑89‑30.
Вага настільна, 1984р. в., гирі 
до неї (20г‑2кг), Тулинівський 
завод металовиробів. Тел. 
(050)840‑12‑95, Тетяна.

Продаж
швейні машини «Чай‑
ка», «Зінгер», недорого. Тел. 
(095)102‑42‑48.

Продаж
е/соковижималка, хрінниця. 
Тел. (095)409‑40‑77.
м’сорубка електрична, б/в, від‑
мінний стан. Тел. (066)450‑49‑87.
морозильна камера «Ардо», 
б/в, відмінний стан. Тел. 
(095)300‑09‑84.
морозильна камера «Лібхер», 
б/в, ціна за домовленістю. Тел. 
(099)002‑55‑91.
Пилосос «Електросила», б/в. Тел. 
24‑91‑74.
Плита газова, 2‑конфоркова, без 
духовки, настільна, б/в, в хоро‑
шому стані. Тел. (050)974‑41‑78.
Плита газова, 3‑конфоркова, 
можна підключити під газовий 
балон. Тел. (099)271‑11‑84.
Пральна машина «Занус‑
сі», б/в, хороший стан. Тел. 
(066)941‑81‑75.
Холодильник «Атлант», б/в, хо‑
роший стан. Тел. (050)833‑14‑41, 
(097)314‑11‑39.
Холодильник «Беко», Туреч‑
чина, вис. 1,5м, б/в, відмін‑
ний стан. Тел. (050)990‑07‑33, 
(097)467‑15‑40.

купівля
колонки газові, котли, холо‑
дильники, морозильні камери 
(всіх видів), пральні машини, 
непрацюючі кондиціонери, ра‑
діодеталі, купуємо дорого. Тел. 
(096)340‑85‑25, 20‑18‑20.
Пральна машина «Інде‑
зіт», 800 обертів, 5‑6кг. Тел. 
(050)804‑89‑30.
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Холодильники, моро-
зильні камери, колон-
ки газові, котли, ра-
дянські телевізори, 
плити газові, чавун-
ні радіатори, каталіза-
тори; забираємо влас-
ним транспортом. тел. 
(050)070-10-45.

Продаж
корпуси до мобільних телефо‑
нів «Нокіа», «Самсунг», «Соні‑
Еріксон». Тел. (050)135‑44‑52, 
(068)370‑62‑77.
мобільний телефон «Но‑
кіа‑6500», слайдер, метале‑
вий корпус, відмінний стан. Тел. 
(050)990‑07‑33, (097)467‑15‑40.
Чохли до «Айфон 7, 7+», ко‑
робка до «Айфон 7+». Тел. 
(050)175‑52‑09.

Продаж
музичний центр «Айва», 5 комп. 
дисків, пульт, недорого. Тел. 
(050)990‑07‑33.
телевізор «Атланта», чорно‑
білий; медіаплеєр «Asus». Тел. 
(095)204‑50‑45.

Продаж
апарат зварювальний, мідна об‑
мотка. Тел. (093)528‑36‑38.

е/лобзик. Тел. (099)329‑98‑95.

каністри металеві, 10л, 20л. Тел. 
(099)329‑98‑95.

ключ розвідний 46‑H. Тел. 
(099)329‑98‑95.

Піддони, недорого. Тел. 
(099)315‑12‑98.

Прилад-тестер. Тел. 
(099)329‑98‑95.

Продаж
риштування, недорого. Тел. 
(099)315‑12‑98.

Продаж
ступа (соснова) та жорна (дубо‑
ві), з Полісся, 1930р., стан автен‑
тичний. Тел. (095)559‑01‑42.

купівля
ікони старовинні, картини Марка 
Гейка та ін. професійних худож‑
ників до 1995р., янтарне намис‑
то (250‑1500грн/1г), коралове 
намисто, книги видані до 1917р., 
коньяки СРСР та ін. предмети ста‑
ровини, дуже дорого, гарантую 
порядність, справедливу оцінку. 
Тел. (050)346‑60‑68.

Продаж
альбом вишивок Ксенії Ко‑
лотило. Тел. (068)700‑57‑28, 
(050)378‑23‑42.
енциклопедія благодійних фон‑
дів світу. Тел. (098)669‑40‑45.
книги (різні), по 20грн. Тел. 
(098)669‑40‑45.

Продаж
Баян «Атлант», 5‑рядний, хоро‑
ший стан. Тел. (095)613‑76‑75.
Баян «Креминне», хороший стан. 
Тел. (098)128‑04‑92.

Продаж
Велосипед гірський, 850грн. Тел. 
(050)135‑44‑52, (068)370‑62‑77.

гантелі суцільнолиті: 1шт. ‑ 10кг. 
Тел. (099)329‑98‑95.

тренажер-орбітрек, новий, не‑
дорого. Тел. (050)974‑41‑78.

циклювання, шпаклю-
вання, лакування парке-
ту, фарбованих дощок 
барабанними та плоско-
шліфувальними машина-
ми, без пилу, Др більше 
10р. тел. (099)642-72-74.

арочні роботи, перепланування, 
утеплення приміщень, гіпсокар‑
тонні, штукатурні, малярні, пли‑
точні роботи, нанесення деко‑
ративних штукатурок, настилан‑
ня ламінату, електрика, сантехні‑
ка, гарантія. Тел. (050)178‑84‑71, 
(067)152‑89‑03.

Будівельні роботи: кладка стін, 
цоколів, перегродок, вигріб‑
них ям, льохів (цегла, газобло‑
ки, шлакоблоки); бетонні роботи. 
Тел. (096)274‑86‑90.

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.
Будівельні роботи: шпаклюван‑
ня, монтаж ГПК різної складнос‑
ті, облицювання плиткою, накле‑
ювання шпалер, настилання ламі‑
нату та інше. Тел. (099)782‑59‑62.
Будівництво холодильних скла‑
дів, холодильних камер, хо‑
лодильного обладнання, кон‑
диціонерів; установка гараж‑
них воріт, ПП «Армакул». Адр.: 
www. armacool. in. ua Тел. 
(067)332‑53‑37.
Будівництво, виконання окре‑
мих будівельних та монтажних 
робіт, мурування цеглою, блока‑
ми, покрівельні роботи та ін. Тел. 
(063)620‑76‑94, (099)139‑69‑20.
Буріння ВОДЯНИХ СВЕРДЛО‑
ВИН (труби 50мл під міні‑башні 
та 125мл під глибинний насос), 
можливо у приміщенні та в міс‑
цях без електроенергії, вста‑
новлення ручних колонок. Тел. 
(050)692‑55‑02, (096)650‑31‑69.

Вкладання бруків-
ки різних складнос-
тей, професійною 
технікою, працює-
мо швидко і якісно. 
тел. (063)947-19-60, 
(095)448-58-32.

Вкладання бруківки, при‑
родний камінь, мон‑
таж перебриків, бордю‑
рів, планування та дизайн, 
швидко, якісно, гаран‑
тія. Тел. (099)353‑36‑49, 
(068)350‑96‑49.

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.
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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 роботи: мон-
таж гіпсокартону, шпа-
клювання, облицюван-
ня плиткою, настилан-
ня ламінату, наклеюван-
ня шпалер, ремонт елек-
трики, сантехніки та ін., 
якість, Др, гарантія. тел. 
(095)927-63-22.

Ворота в’їзні «під ключ», 
заливання фундамен-
ту під ворота, виготов-
лення воріт, монтаж ав-
томатики; гаражні воро-
та (секційні): заміри, до-
ставка, монтаж, вста-
новлення автомати-
ки. 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 будівельних 
робіт: будівництво бу-
динків, гаражів, дач, 
демонтаж старих буді-
вель, монтаж за новим 
проектом, консуль-
тація, складання ко-
шторису безкоштовно. 
тел. (050)145-48-52, 
(063)545-70-52.

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 
(внутрішні та зовнішні) 
виконує бригада бу-
дівельників, швидко, 
якісно, недорого. тел. 
(096)142-70-50, сергій. 

Всі види ремонтно‑
будівельних робіт: му‑
рування з цегли, бло‑
ків, бетонні роботи, ре‑
монт дахів, якісно, недо‑
рого. Тел. (099)409‑56‑53, 
(096)880‑63‑30.
Євроремонт: монтаж гіпсокарто‑
ну, вагонки, шпаклювання, шту‑
катурення, облицювання плит‑
кою, утеплення балконів, фасад‑
ні роботи: «короїд», «байрамікс», 
«баранек». Тел. (099)202‑06‑72, 
(068)052‑27‑12.

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.

мурування камінів, барбе‑
кю, печей, коптилень, оздо‑
блення. Тел. (050)337‑84‑55, 
(067)265‑64‑58.

Мурування огорож, за‑
ливання фундаментів під 
огорожі, власні щити на 
опалубку, ліси та бето‑
нозмішувач, облицюван‑
ня будинків цеглою. Тел. 
(050)616‑72‑69.
натяжні стелі, від 
150грн/кв.м, швид-
ко, якісно, гарантія. 
тел. (095)523-75-27, 
(067)683-42-65.
Перегородки у підвалах будин‑
ків. Тел. (096)274‑86‑90.

Правильне утеплення 
фасадів мінватою, пі-
нопластом, нанесення 
декоративних штука-
турок «Баранек», «ко-
роїд», «мозаїка», об-
шивання сайдингом, 
водовідливи, власні 
риштування, матеріал, 
або матеріал замов-
ника, великий досвід 
роботи, консультації. 
тел. (050)661-73-34, 
(068)840-37-75.

ремонт квартир: наклеюван‑
ня шпалер, шпаклювання, фар‑
бування стін, стель, відновлен‑
ня відкосів, монтаж багетів. Тел. 
(050)888‑50‑76, (098)303‑59‑13.
ремонт та заміна систем опа‑
лення, водопостачання, каналі‑
зації, сантехніки; ремонт та чи‑
щення бойлерів, обслуговуван‑
ня джакузі та інші роботи. Тел. 
(099)706‑21‑07, (097)445‑53‑17.

ремонтно-будівельні роботи у 
будинках, дачах, квартирах, ре‑
монт водопроводу, електрики, 
вкладання каменю, плитки, му‑
рування камінів, грубок, робота 
«під ключ». Тел. (050)102‑14‑30.
ремонтно-будівельні роботи: 
облицювання плиткою, штука‑
турення, шпаклювання, монтаж 
гіпсокартону, фарбування, на‑
стилання ламінату та інше. Тел. 
(066)623‑70‑74, (068)828‑25‑17.
ремонтно-покрівельні робо‑
ти (металочерепиця, профіль, 
ондулін, шифер), утеплення да‑
хів та обшивання коминів, мон‑
таж водостічних систем. Тел. 
(050)700‑43‑14, (067)877‑72‑30.
утеплення квартир, будинків 
(пінопласт, мінвата), нанесен‑
ня структури, фарбування. Тел. 
(066)626‑49‑67, (095)104‑34‑60.
утеплення фасадів (піно‑
пласт, мінвата), власне ришту‑
вання, швидко, якісно. Тел. 
(095)858‑80‑14.

штукатурення цементно-
вапняне, штука-
турною станцією 
«Putzmeister», європей-
ська якість, швидко, не-
дорого, ціна договір-
на. тел. (050)267-65-56, 
(097)698-09-99, Дмитро.
штукатурення, мурування, за‑
ливання стяжок, недорого. Тел. 
(068)569‑12‑42, (066)344‑60‑15.

Вантажні перевезення 
а/м Вольво (фургон бор-
товий, довж. причепа - 
14м), самоскидами (в/п 
1-35т), фурами, а/м Зіл; 
послуги з розвантаження 
та завантаження піддо-
нів. тел. (095)535-56-63, 
(097)751-64-30.
Вантажні перевезення по місту, 
області, Україні, Лт‑35, в/п 2,5т, 
17куб. м, Івеко‑65, в/п 5т, виве‑
зення будівельного сміття, ван‑
тажники. Тел. (066)733‑98‑84, 
(097)658‑84‑42.
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ремонт побутової тех-
ніки: телевізорів, праль-
них машин, мікрохви-
льових печей, холодиль-
ників та ін., доставка, 
гарантія, виїзд за міс-
то. тел. (099)118-62-80, 
( 0 6 3 ) 2 6 7 - 6 8 - 0 3 , 
(096)059-38-10.

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, підготовка 
до Зно та міжнародних 
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.

Чищення каналізацій, каналіза‑
ційних труб, видалення жиру та 
нальоту, професійне обладнання, 
гарантія. Тел. (050)736‑08‑05, 
(096)499‑61‑32.

Потрібні послуги доглядальниці, 
проживання безкоштовне. Тел. 
(095)424‑67‑30.
Потрібні послуги людини для 
встановлення розетки. Тел. 
(066)155‑89‑08.
Потрібні послуги майстра з ре‑
монту квартири (шпаклюван‑
ня стін та клеєння шпалер) у р‑ні 
Старе місто за помірну ціну. Тел. 
(050)299‑27‑16.
Потрібні послуги спеціаліста для 
очищення водяного бачка. Тел. 
(066)155‑89‑08.
Потрібні послуги столяра для 
встановлення дерев’яних рам. 
Тел. (066)155‑89‑08.

Пропоную
а/слюсар-ремонтник на СТО, 
з/п висока. Тел. (095)440‑91‑80.

адміністративна робо-
та в офісі інноваційної 
компанії, гнучкий гра-
фік роботи, можли-
вість кар’єрного рос-
ту, європейський дохід. 
тел. (098)757-07-67, 
(099)403-93-69.

адміністратор для ро-
боти у сфері послуг, 
Др бажаний, але не 
обов’язковий, графік 
роботи позмінний, ви-
плати щоденні. тел. 
(093)127-60-14.

Бармен, офіціант, кухонний пра‑
цівник. Тел. (050)238‑95‑91, 
(068)684‑69‑26.
Вантажник на приватне під‑
приємство буд. матеріалів. Тел. 
(099)756‑84‑92, (050)519‑82‑23.

Вантажник, графік змін-
ний, з 8.00 до 20.00. 
тел. (050)385-85-60, 
(050)487-97-17.

Вантажник, графік 
роботи: понеділок-
п’ятниця, з 9.00 
до 18.00, субота-
неділя - вихідні. тел. 
(099)448-76-57.

Вантажники на виробни-
цтво, доїзд безкоштов-
ний + харчування. тел. 
(067)332-14-35.

Вантажники, диспетче‑
ри, пекарі, водії, різ‑
норобочі у пекарню. 
Тел. (096)916‑38‑97, 
(050)172‑77‑26.

Вантажники, з/п за 

домовленістю. тел. 

(067)332-16-20.

Вантажники, підсобні робітники, 

роздільниці риби у рибне госпо‑

дарство, Київська обл., Бровар‑

ський р‑н, с. Гоголів, надаємо 

житло, безкоштовні обіди, спецо‑

дяг, оплатапроїзду, офіційне пра‑

цевлаштування, гідна з/п. Тел. 

(067)409‑85‑70.

Виконроби, керівники проек‑

тів, інженери, зварники, монтаж‑

ники парканів, різноробочі, буді‑

вельні бригади з утеплення, по‑

крівлі, укладальних та моноліт‑

них робіт у Рівненській, Волин‑

ській та Житомирській областях. 

Тел. (067)759‑34‑57.

Водії на вантажне авто для ро‑
боти на міжнародних маршрутах, 
висока з/п, офіційне працевла‑
штування, дружній колектив, ви‑
моги: наявність категорії Е, від‑
повідальність, порядність, кому‑
нікабельність, розглянемо варі‑
анти з хв. досвідом роботи. Тел. 
(067)460‑13‑82.

Водій вантажних а/м із 
напівпричепом, по украї-
ні, кругорейси, а/м вчас-
но обслуговуються, з/п 
2грн/км + 250грн/день. 
тел. (067)361-31-53.
Водій, кат. В, С. Тел. 
(050)228‑01‑90, (099)462‑21‑01.

Водій-експедитор, по-
чаток роботи о 4.00, 
з/п від 10000грн. 
тел. (050)385-85-60, 
(050)487-97-17, «терем-
но Хліб».
Водій-робітник. Тел. 
(067)332‑40‑67.

Вчитель англійської мови у 
приватну школу, навчання ді‑
тей віком від 1 до 14 років. Тел. 
(050)195‑57‑80.

головний бухгал-
тер на виробництво. 
тел. (097)660-94-44, 
(050)172-77-26.
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електрик на харчо-
ве виробництво, офі-
ційне працевлаштуван-
ня. тел. (050)385-85-60, 
(050)487-97-17.

Запрошуємо на ро-
боту водія е/наван-
тажувача, вантажни-
ка, з/п висока. тел. 
(050)532-93-93.

Зварник, маляр у кузню. Тел. 
(067)924‑46‑57.

комірник на склад, 
доїзд безкоштов-
ний + харчування. тел. 
(067)332-14-35.

комірник, без Др, гра-
фік: 2 дні з 8.00 до 20.00, 
1 вихідний, 2 ночі з 
20.00 до 08.00, 3 вихід-
них. тел. (050)385-85-60, 
(050)487-97-17.

комплектувальники на 
взуттєвий склад, р-н 
вул. карбишева, гра-
фік роботи: 7.00-19.00, 
понеділок-п’ятниця, 
з/п 9400-11000грн. тел. 
(066)872-38-29.

Медсестра у стома‑
тологічний кабінет. 
Тел. (050)647‑64‑67, 
(097)808‑15‑55.
Мийник авто, 
б а р м е н ‑ о ф і ц і а н т . 
Тел. (095)896‑14‑11, 
(050)132‑01‑01.

мулярі на будівництво 
котеджів у литві, тер-
міново, офіційне пра-
цевлаштування, з/п від 
25000грн. наказ мсПу 
№1196 від 22.08.2018р. 
про вид. ліц. з посеред-
ництва у працевлашту-
ванні. тел. (068)942-34-95 
(Viber, WhatsApp); 
06-89-42-35-49 (Viber, 
WhatsApp).

охоронник на вироб-
ничу територію, графік 
роботи: доба через дві. 
тел. (050)156-34-59, 
ірина. 

охоронник, графік роботи: доба 

через три, офіційне працевлашту‑

вання. Тел. (050)861‑60‑52.

охоронники у м. Київ, вах‑

та: 30/15, 20/10, 15/15, з/п 

9000грн, харчування, проживан‑

ня за рахунок підприємства. Тел. 

(073)406‑99‑18, (095)285‑81‑19.

охоронники, виконавці робіт, 
монолітники, арматурники, мон‑
тажники, різноробочі, підсобні 
робітники в будівельну компа‑
нію на постійну роботу, м. Київ, 
без шкідливих звичок, з/п до‑
говірна (висока), в разі необ‑
хідності житло надається. Тел. 
(067)329‑73‑39.

охоронники, доїзд без-
коштовний + харчування. 
тел. (067)332-14-35.
Пакувальники продукції, об‑
робники риби, водій наванта‑
жувача, вантажники на рибопе‑
реробне підприємство, Київська 
обл., з/п від 11000грн (виплата 
з/п по завершенню вахти), без‑
коштовне житло та обіди. Тел. 
(097)810‑18‑48, (050)953‑10‑32.

Підсобний робітник, 
прибиральниця, слю-
сар кіП, електрик, бу-
дівельники, цукерни-
ки, кондитери, бух-
галтер у тоВ «Вест-
конд», офіційне пра-
цевлаштування. тел. 
(066)928-19-57, ан-
тоніна іванівна, 
(095)207-24-42, Вячес-
лав Володимирович. 

Підсобні робітники для 
вкладання бруківки. тел. 
(095)827-97-57.
Працевлаштування легальне: 
будівельники, водії, різноробо‑
чі, сільськогосподарські робо‑
ти; доглядальниці, робочі запро‑
шення, шенгенвізи; будівельни‑
ки, ПП «Кетліс». Ліц. МПСПУ АВ 
№519064 від 26.03.2010р. Адр.: м. 
Луцьк, вул. Кафедральна, 25. Тел. 
(099)346‑93‑81, (093)672‑38‑69, 
72‑37‑38.

Працівник для роботи за 
тістомісильною машиною 
у булочному цеху, без Др, 
графік: 2 дні (08.00-20.00), 
1 вихідний, 2 ночі 
(20.00-08.00), 3 вихід-
них. тел. (050)385-85-60, 
(050)487-97-17.
Працівники для виготовлен‑
ня бруківки, графік роботи по‑
змінний, з/п від 10000грн. Тел. 
(050)430‑25‑25, (098)666‑68‑68.

Працівники на збір городини, 
Херсонська обл., надаємо гурто‑
житок, 3‑разове харчування, з/п 
гарантована, завозимо на місце 
призначення. Тел. (096)127‑29‑30.

Працівники на збір 
ягід, сортування, па-
кування, бригадири 
польового контролю, 
оплата 470-770грн/
день, безкоштовне 
проживання, пільгове 
харчування. адр.: ки-
ївська обл., макарів-
ський р-н, с. небелиця. 
тел. (068)685-99-21.

Працівники на млин 
та пекарню, досвід ро-
боти не обов’язковий, 
з/п від 500грн/зміна. 
тел. (067)265-15-34.

Працівники та вантаж-
ники на автоматизо-
вану лінію з виробни-
цтва піддонів, з/п висо-
ка. тел. (067)332-83-73, 
( 0 5 0 ) 2 6 8 - 3 4 - 2 3 , 
(099)548-82-37.

Працівники у кон-
дитерський цех, з/п 
від 350грн/зміна. 
тел. (099)235-73-39, 
(097)671-50-78, Вадим 
Юрійович. 

Працівники у котельню 
на приватне підприєм-
ство, без шкідливих зви-
чок, графік роботи: доба 
через дві, з/п за домов-
леністю (від 7000грн). 
тел. (050)817-98-37, 
(050)703-68-05.

Працівники, без шкід-
ливих звичок, робота на 
постійній основі: авто-
матизоване виробни-
цтво дров паливних (ко-
лун), з/п від виробіт-
ку, від 10000грн. адр.: м. 
луцьк, вул. мамсурова, 
10д. тел. (050)817-98-37, 
(050)703-68-05.
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Керівні посади
Керівник гуртівні ДР в торгівлі З/П – 20 000 ГРН.

Бухгалтерія
Головний бухгалтер ДР в с/г господарстві З/П – 15 000  ГРН.
Головний бухгалтер ДР, часткова зайнятість З/П – 11 000 ГРН
Головний бухгалтер Робота на півдня З/П – 10 000 ГРН.
Головний бухгалтер Київський філіал, ДР З/П – 10 000 ГРН.
Обліковець Основи 1С З/П – ВІД 7 000 ГРН.
Бухгалтер рядовий ДР З/П – 9 000 ГРН.
Бухгалтер-початківець 1С, можна без ДР З/П – 6000 ГРН.

Офіс
Механік ДР З/П – 15 000 ГРН.
Логіст Можна без ДР З/П – ВІД 6000 ГРН.  
Асистент керівника ВО, ПК З/П – 9 000 ГРН.
Консультант в офіс ПК З/П – 6000 ГРН.
Менеджер ЗЕД Англ. мова З/П – 10 000 ГРН.  + %
Оператор-обліковець Можна без ДР З/П – 5000 ГРН.
Менеджер в офіс канцелярія З/П – 6000 ГРН + %

Торгівля

Менеджер з продажу ДР від 2 років, оптова 
торгівля, офісна робота З/П – 20 000 ГРН.

Менеджер по закупці ДР З/П – 10 000 ГРН
Регіональний 
менеджер ДР в торгівлі З/П – 20 000 ГРН + %

Менеджер в офіс по 
автозапчастинах ДР бажано З/П – 14 000 ГРН.

Менеджер Оптова торгівля, офісна 
робота З/П – ВІД 8000 ГРН.

Інші
Менеджер з продажу ДР від 2 років, оптова 

торгівля, офісна робота З/П – 20 000 ГРН.

Менеджер по закупці ДР З/П – 10 000 ГРН
Регіональний 
менеджер ДР в торгівлі З/П – 20 000 ГРН + %
Менеджер  в офіс по 
автозапчастинах ДР бажано З/П – 14 000 ГРН.

Менеджер Оптова торгівля, офісна 
робота З/П – ВІД 8000 ГРН.

Інші

Помічник кондитера Відповідна освіта, можна 
без ДР З/П – СТАВКА 6000 ГРН. + %

Водій Права кат В, С З/П – 10-12 000 ГРН.

Продавець Можна без ДР, з 10 до 22 
год. З/П – 6000 ГРН.

Продавець в новий 
магазин Канцтовари З/П – 6-7 000 ГРН

Завсклад Досвід роботи З/П – 8000 ГРН

Домашній персонал

Гувернантка ДР з дітьми (двоє 4 і 2 роки) З/П – 10000 ГРН.
Домогосподарка ДР обов’язково З/П – 500 ГРН/ДЕНЬ

Няня Педагогічна освіта, ДР З/П – 5000 ГРН + 
ПРЕМІАЛЬНІ

Повар ДР З/П – 10000 ГРН

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

Прибиральник виробни-
чих приміщень, без Др, 
графік: 8.00-17.00, су-
бота, неділя - вихід-
ні. тел. (050)385-85-60, 
(050)487-97-17.

Прибиральниці виробни-
чих приміщень на вироб-
ництво, доїзд безкоштов-
ний + харчування. тел. 
(067)332-14-35.

Прибиральниці у 
зв’язку з відкриттям 
супермаркету, гра-
фік роботи: позмін-
ний, гідна з/п. тел. 
(099)926-87-30.

Прибиральниця, с. Під‑
дубці, графік роботи: 2/4 
доби, з/п 4000грн + %. Тел. 
(050)884‑75‑14.

Продавець продоволь-
чих товарів у цілодобо-
вий магазин (на день), 
офіційне працевла-
штування, 14 робо-
чих днів, 14 вихідних. 
тел. (099)188-89-75, 
(099)660-99-94.

Продавець продоволь-
чих товарів, касир тор-
гового залу, обвалю-
вальник м’яса, охорон-
ник, офіційне працев-
лаштування, з/п висо-
ка, дружній колектив. 
тел. (099)926-85-94, 
(093)715-30-86.

Продавець у продукто-
вий магазин, р-н Бал-
ка, просп. Відроджен-
ня, можливо без Др. 
тел. (095)471-55-31.

Продавець, касир у зв’язку 
з відкриттям супермар-
кету, офіційне працев-
лаштування, з/п висока. 
тел. (099)926-87-30.
Продавці у зв’язку з відкриттям 
магазину «Равлик», с. Липини, 
офіційне працевлаштування, гра‑
фік роботи позмінний: 2/2, з 8.00 
до 22.00, з/п 450грн/день. Тел. 
(050)774‑03‑87.
Продавці у магазин секонд‑
хенду, з/п 5000грн. Тел. 
(050)901‑08‑68, Лариса.

Продавці у павільйо-
ни «теремно», робо-
та за касовим апара-
том, графік: 5 робочих 
днів (8.00-20.00), 5 вихід-
них. тел. (050)385-85-60, 
(050)487-97-17.
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Продавці у продук-
товий магазин, з/п 
9900-11400грн/21 ро-
бочий день «чисти-
ми», офіційне пра-
цевлаштування, зруч-
ний графік роботи. тел. 
(095)704-44-94.

різноробочий у дере-
вообробний цех. тел. 
(050)511-66-80.
різноробочі на будівництво у Рів‑
ненській, Волинській, Хмельниць‑
кій та Житомирській областях; де‑
тальна інформація по телефону. 
Тел. (067)759‑34‑57.
робота для будівельних бригад 
(фасад, мурування, моноліт, по‑
крівля, внутрішні роботи), з/п ви‑
сока, жодних передплат чи коштів 
наперед, щотижнева оплата на 
руки, довезення до місця роботи; 
робота біля моря на кухні для ку‑
харів. Тел. (096)454‑31‑05.

робота у пекарні для ак-
тивних людей: форму-
вальник тіста, пекар, 
графік роботи:16 робо-
чих днів, 7.00-19.00, з/п 
5000-5600грн. адр.: м. 
луцьк, вул. конякіна,14. 
тел. (066)393-50-94, 
(073)207-93-73.
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, візова 
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, вакансії від пря‑
мого роботодавця, безкоштовні, 
з/п 18000‑43000грн, можливо без 
знання мови, навчання на місці. 
Лiц. МСПУ №978 вiд 09.07.2018р. 
Тел. в Польщі +4‑85‑36‑01‑29‑43, 
Viber, +4‑85‑37‑75‑83‑55, Viber, в 
Києві +38‑09‑65‑56‑81‑81, Viber.

сантехнік у ремонт-
ну бригаду підприєм-
ства, графік: 5 робочих 
днів (8.00-17.00), 2 вихід-
них. тел. (050)385-85-60, 
(050)487-97-17.

слюсар-ремонтник у су-
харний цех, без Др. 
тел. (050)385-85-60, 
(050)487-97-17.

слюсар-ремонтник, ре-
монт, профілактика ви-
робничого обладнання 
(печі, пакувальні машини 
та ін.), офіційне працев-
лаштування, з/п від роз-
ряду. тел. (050)385-85-60, 
(050)487-97-17.
спеціалісти та різноробочі на ро‑
боту в Польщу, Німеччину, Ізра‑
їль, оформлення та доїзд за наш 
рахунок, з/п від 30000грн до 
80000грн. Ліц. МСПУ №636 від 
04.05.18р. newwork. com. ua Тел. 
(066)585‑90‑90, (068)585‑90‑90, 
(063)585‑90‑90.

столяр (для виготов-
лення офісних меблів) 
та підсобний робітник 
(для виготовлення ме-
талевих конструкцій). 
тел. (050)649-11-13.

столяр, різноробочий, 
спеціальних знань та на-
вичок не вимагаємо, мож-
ливе навчання, кар’єрний 
ріст, з/п 8000-10000грн. 
тел. (067)799-09-09, 
(050)183-24-66.
сторож/охоронник. Тел. 
(066)963‑33‑70.

сторож/охоронник. тел. 
(099)279-85-02.
студенти на будівництво у Рів‑
ненській, Волинській, Хмельниць‑
кій та Житомирській областях; де‑
тальна інформація по телефону. 
Тел. (067)759‑34‑57.

тоВ «луцьктехно-
буд» запрошує на ро-
боту працівників бу-
дівельних спеціаль-
ностей, підсобних ро-
бітників, бетонярів, 
малярів-штукатурів, 
каменярів, інженера з 
проектно-кошторисної 
роботи, терміно-
во. тел. 78-70-20, 
(068)233-82-05.

Ф а р б у в а л ь н и к -
шліфувальник фасад-
них виробів, графік 
роботи: понеділок-
п’ятниця з 9.00 до 18.00, 
субота-неділя - ви-
хідні, з/п від виробіт-
ку. тел. (050)156-34-59, 
ірина. 

Формувальниці хлібобу-
лочних виробів, без Др, 
графік: 2 дні (8.00-20.00), 
1 вихідний, 2 ночі 
(20.00-08.00), 3 вихід-
них. тел. (050)385-85-60, 
(050)487-97-17.
швачка в ательє, терміно-
во. тел. (095)889-06-21.

швачки для збиран-
ня в’язаних виробів у 
швацький цех, м. Хар-
ків, гідна зарплата, за-
безпечуємо житлом. 
тел. (066)778-95-98, 
(096)192-34-42.

швачки на роботу в 
Польщу (м. лодзь), 
надаємо всі необхід-
ні документи, жит-
ло. наказ мсПу №1452 
від 02.10.2018р. тел. 
(050)376-42-84.

шукаю
роботу з догляду за дитиною ві‑
ком 1‑10р., 2‑3 дні на тиждень, до‑
свід роботи у дитсадку та сім’ях. 
Тел. (050)911‑47‑05.
роботу за кордоном, є біометрич‑
ний паспорт. Тел. (050)135‑44‑52, 
(068)370‑62‑77.
роботу після 17.00, можливо 
прибиральниці, жінка, 55р. Тел. 
(066)131‑01‑12.
роботу прибиральниці на не‑
повний робочий день. Тел. 
(050)140‑39‑41.
роботу різноробочого. Тел. 
(099)137‑95‑63, (068)916‑57‑02.
роботу різноробочого. Тел. 
(095)751‑81‑54.
роботу у масажному салоні. Тел. 
(050)140‑39‑41.

Хлопець, 30р., маю вади зору, 
захоплююсь музикою, займаюсь 
спортом, шукаю дівчину для сер‑
йозних стосунків 20‑35р., можли‑
во з дитиною, готовий до спілку‑
вання. e‑mail: maestro332@bigmir. 
net.

Втрачене посвідчення дитини з 
багатодітної сім’ї, видане на ім’я 
Зволинського Ярослава, вважати 
недійсним.

Втрачене свідоцтво про право на 
спадщину за заповітом №974, по‑
свідчене державним нотаріусом 
Дацюк С. Г. від 01.02.2008р., від 
імені Гаврилюк В. М. вважати не‑
дійсним.
Втрачені картки водія для цифро‑
вого тахографа, Koban Mykola UAD 
0000083041000, Tkachuk Leonid 
UAD 0000143399000, Poruchnik 
Anatoliy UAD 0000114569000, вва‑
жати недійсними.

гарантована допомога в оформ‑
ленні кредиту пенсіонерам та не‑
працевлаштованим, оформлен‑
ня від 5000 до 500000грн, без 
довідок, застави та поручителів; 
виводимо з чорних списків. Тел. 
(068)901‑95‑86, (050)868‑20‑05.

інформація про робо-
ту в росії для токаря-
фрезерувальника на кон-
дитерській фабриці «Диво 
Хлеб», м. луга, ленінград-
ська обл., робота постій-
на, можливо вахта. адр.: 
www. absolutenature. ru 
тел. +7-91-10-35-14-25, 
WhatsApp, (095)151-40-95.

Позика з мінімальним 
пакетом документів, 
працюємо по украї-
ні. тел. (063)746-67-41, 
(068)854-59-24.

Догляну людину похилого віку 
або хвору. Тел. (050)140‑39‑41.
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Продаж

Приватизовану кімна-
ту у гуртожитку 12.1 м. 
кв., 3 поверх, цегла. ту-
алет, душ, кухня загаль-
ного користування. Поруч 
ринок, стадіон, дитячий 
садок, школа. ціна 5500. 
торг. тел. (097)450-70-83.

Продаж квартир в но-
вобудові по вулиці 
гайдамацька, 13б, це-
гляний будинок, вве-
дений в експлуатацію. 
можливе розтерміну-
вання до 3 років. сайт 
mzhk. com. ua. тел. 
(097)847-47-30.

Продаж квартир в но-
вобудові, по вул. с. 
Дем’янчука, 1а, цегля-
ний будинок, авто-
номне опалення, вве-
дений в експлуата-
цію. можливий кредит 
до 5 років. сайт www. 
rivbud. com. ua. тел. 
(067)362-22-20.

Продам або обміняю 4‑кімнат‑

ну квартиру в м. Миргород Пол‑

тавської обл. на 3‑кімнатну або 

приватний сектор в м. Рівне. Тел. 

(097)244‑47‑66, (093)969‑26‑10.

купівля

Хата в с. Березолуки 
рожищенського р-ну 
Волинської обл., пло-
ща 5х10, дерев’яна, 
обложена цеглою 
тел. (097)352-53-14, 
(098)809-72-80.

Здам
Здам кімнату або ліжко‑місце в 

квартирі по вул. Дем’янчука, 1а, 

біля Радіозаводу. Ремонт, ме‑

блі, автономне опалення. Тел. 

(067)362‑22‑20.

кімнату в будин-
ку. район Боярки. тел. 
(095)104-94-65.

Продаж

Дачну ділянку 
кам’яногірськ 0,10га. 
Є 2-ох поверховий 
дерев’яний будинок 
з опаленням (грубка, 
плита, камін), з освіт-
ленням. З держактом 
тел. (097)506-44-40.

Добротний будинок с. 
миколаївка млинів-
ського району. цегля-
ний, утеплений, два 
спарених котли, твер-
допалевний та на 
газ, господарські бу-
дівлі, 47 соток. тел. 
(098)224-62-22.

Земельна ділянка 0.15га, Вели‑
кий Олексин, під забудову. Тел. 
(068)022‑38‑83.

Земельна ділянка з будин‑
ком, приватизована. Площа 
0,25га., оренда паю 4,5 га., с. 
Працюки,(Нивецька сільська 
рада), Дубровицького району. 
Тел. (097)551‑77‑51.

Земельна ділянка під забудову, 
0.30 га, в с. Кустин, 15 км від м. 
Рівне. Світло проведене до стов‑
па, газ за 10м до підключення. Ра‑
йон обжитий. Поруч ліс, луг. Є 
фундамент 10х11м, двохярусний. 
Ціна 130 000грн. Власник. Тел. 
(096)805‑74‑08.

Земельна ділянка с. 
гориньград,1, 0,40 га. 
з двома будинками. 
один старий та ново-
будова без внутріш-
ніх робіт. колодязь, 
поблизу ліс та став. 
ціна договірна. тел. 
(063)594-36-26.

Продам або обміняю на одно‑
кімнатну квартиру земельну ді‑
лянку 17.5 соток, Рівненська обл., 
Рівненський р‑н, с. Тайкури. Тел. 
(068)729‑11‑40.

Продаж

крамниця в с. Жор-
нів, Дубенського ра-
йону, вул. централь-
на, 39, площа 138.1кв.м. 
тел. (066)853-02-32, 
(096)993-05-42.

Продаж або оренда 
(120 грн/кв.м) з пра-
вом викупу торгово-
офісних приміщень, 
вул. с. Дем’янчука, 1а, 
біля радіозаводу. сайт 
www. rivbud. com. ua 
тел. (067)362-22-20.

Здам
Здаємо в оренду складські про‑
мислові приміщення вул. Дво‑
рецька, по 25 грн. /кв.м. СП “Ме‑
хагробуд”. Тел. (068)932‑29‑57, 
(066)735‑76‑06.
Здається в оренду стоянка для 
автомобілів на Нижньодворець‑
кій, 31. Тел. (068)932‑29‑57, 
(066)735‑76‑06.
Здам бeнзозаправку в 
орeнду ємністю 160 т. на вул. 
Нижньодворeцькій. Тел. 
(068)932‑29‑57, (066)735‑76‑06.

купівля

автовикуп: будь 
яких марок; в будь 
якому стані; піс-
ля ДтП; нерозмитне-
ні; проблемні. Доро-
го тел. (098)483-32-32, 
(063)016-22-55.

Продам
авто Москвич по запчастинах. 
Тел. (095)138‑55‑14.
авто Форд (Гранада) по запчас‑
тинах. Тел. (095)138‑55‑14.
Поршнева група «Мотордеталь» 
(м. Кострома), гільзи (м. Коно‑
топ), поршні, поршневі кільця, 
р/к прокладок, ГТВ, вкладиші (м. 
Тамбов), ДЗВ, запчастини до а/м 
КамАЗ, МАЗ, МТЗ, ЮМЗ, ГАЗ, 
ВАЗ, доставка «Новою поштою», 
«Інтайм». Тел. (067)570‑22‑02, 
(050)719‑00‑74.

Продам
Прес-підбирачі, ком-
байни зернозбираль-
ні, бурякозбираль-
ні, картоплезбираль-
ні та ін., можлива до-
ставка, часткове креди-
тування. www. rustexno. 
com. ua, rustexno2@gmail. 
com. тел. (050)924-26-13, 
( 0 5 0 ) 5 1 5 - 8 5 - 8 5 , 
(067)904-00-66.

Продам комбайни кар-
топлезбиральні «анна», 
прес-підбирачі різних 
марок, трактори т-25, 
т-82, плуги оборотні, 
інша с/г техніка, Поль-
ща. тел. (097)474-22-11, 
(097)474-22-72.
техніка від виробника: сівал‑
ки (нові): СУПН‑6(8), УПС‑6(8)‑
посил. рама, 2‑к привід; куль‑
тиватор (новий): КСО‑4,0, ‑6,0, 
‑8,0, КРН‑5,0, ‑6,0; дискова бо‑
рона (нова): АГ‑2,1, ‑2,4, ‑2,7, 
‑3,1; сівалка (після кап. ремон‑
ту): СЗ‑3,6, СЗ‑5,4, Тодак‑8. Тел. 
(067)780‑14‑39.

Продаж

Бетон, розчин, пісок, 
пісок річковий, від-
сів, камінь, щебінь 
(граніт, базальт), чор-
нозем, глина, тор-
фокрихта, будівель-
не сміття, вивіз сміт-
тя. тел. (050)435-42-19, 
(067)124-61-62.

Бруківка, плитка троту-
арна, фасадна, бордю-
ри, сходинка, відливи, 
вази, кришки на стовп-
чики та парапети (не-
стандартні розміри). 
тел. (067)382-41-95, 
43-08-12, 61-32-20.

Відсів, пісок, бетон, щебінь, ка‑
мінь, торфокрихта, глина, пі‑
сок митий, чорнозем, розчин 
цементний, вапняний (достав‑
ка а/м ЗІЛ), вивезення сміт‑
тя та будівельних відходів. Тел. 
(095)807‑01‑12, (096)276‑30‑65.

камінь, щебінь, відсів 
та блоки з відсіву. До-
ставка камаЗ та ДаФ 
тел. (097)141-80-46, 
(066)768-69-22.

круги колодязні та для 
септиків. копання та 
повний монтаж септи-
ків. тел. (097)159-23-07.

Пиломатеріали: об-
різні, необрізні, сухі, 
сирі. Доска підло-
ги, вагонка, фальш 
- брус, налічка, плін-
тус, рейка. З доставкою 
тел. (066)913-17-54, 
(097)559-40-29.

Пісок, відсів, щебінь, гли-
на, цемент, мертель, 
вапно, цегла будівель-
на, цегла вогнетрив-
ка. Доставка. Вантажни-
ки. тел. (098)866-01-99, 
(050)563-61-36.

Продаж
котли твердопаливні «Кобзар», 
надійні, сучасні, прості у викорис‑
танні, сталь‑4мм, термомеханіч‑
ний регулятор тяги, площа обо‑
гріву 100‑300кв.м., власне ви‑
робництво («Канівський механіч‑
ний завод»). Адр.: www. frezer. 
com. ua Тел. (096)105‑91‑78, 
(047)363‑10‑62.

Продаж
Продам стінку «Львів» в хо‑
рошому стані, недорого. Тел. 
(098)459‑14‑56.

Продаж
туфлі шкіряні жіночі, розмір 38. 
Недорого. Тел. (097)923‑01‑56, 
26‑83‑77.
Чоловічий костюм, імпортний, 
роз. 50‑52. Спортивний костюм 
роз. 50‑52. Тел. (097)923‑01‑56, 
26‑83‑77.

Продаж
Дитячий костюм, розмір 26, ім‑
портний. Тел. (097)923‑01‑56, 
26‑83‑77.

купівля
ковдри байкові, можна б/в, 
поштучно, в тому числі радян‑
ського вир‑ва, дорого. Тел. 
(050)888‑48‑80, (068)507‑77‑77.

Продаж
Продам 4 килими, 2х3м. Ціна 
договірна. Тел. (067)339‑53‑72.

купівля
ковдри байкові, можли‑
во б/в, поштучно, в т. ч. ра‑
дянського вир‑ва, дорого. Тел. 
(050)888‑48‑80, (068)507‑77‑77.
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Продаж
Продам пшеницю та ячмінь. 
Тел. (096)014‑61‑05.

Продаж
телевізори та холодильники, 
б/в. Тел. (095)138‑55‑14.

купівля
купляємо дорого газові колон‑
ки, котли, холодильники, мо‑
розильні камери, (всіх видів), 
пральні машини, непрацюю‑
чі кондиціонери, радіодеталі. 
Тел. (096)775‑90‑11, 63‑14‑85, 
40‑41‑40.

купівля
Пластмаса, відходи метало‑
пластикових вікон, текстоліт. 
Тел. (067)990‑54‑33.

Будівельна бригада виконує всі 
види внутрішніх та зовнішніх ро‑
біт. Тел. (068)702‑21‑20.
Здам в оренду будівель‑
ні люльки для фасаду 2, 4, 
6м Тел. (068)944‑85‑43, 
( 0 9 6 ) 0 9 8 ‑ 0 0 ‑ 7 1 , 
(093)200‑74‑36.

кваліфікований ремонт теле‑
візорів: плазмових, рідкокрис‑
талічних, кінескопних. Ремонт 
мікрохвильових печей. Тел. 
(067)682‑43‑50.

Послуги сантехніка, дрібний ре‑
монт Тел. (067)216‑23‑00.
якісний ремонт холодильників 
Тел. (096)775‑90‑11, 63‑14‑85, 
40‑41‑40.

Пропоную

адміністратор для ро-
боти у сфері послуг, до-
свід роботи бажаний, 
але не обов’язковий, 
графік роботи позмін-
ний, виплати щоденні. 
тел. (093)127-60-14.

В будівельну компанію на по‑
стійну роботу в м. Києві потріб‑
ні: охоронники, виконавці робіт, 
монолітники, арматурники, мон‑
тажники, різноробочі, підсобні 
робітники, без шкідливих зви‑
чок, з/п договірна (висока); в 
разі необхідності житло надаєть‑
ся. Тел. (067)329‑73‑39, Олек‑
сандр Миколайович.
Вантажники (з/п 11000грн), 
комплектувальники (з/п від 
9500грн та вище), бригадир‑
будівельник (з/п від 19000грн), 
різноробочі (з/п від 12000грн та 
вище), робота у м. Київ, надає‑
мо житло. Тел. (068)636‑96‑45, 
( 0 9 9 ) 4 0 8 ‑ 3 5 ‑ 9 6 , 
(093)388‑61‑90.

Вантажники, екс-
педитори та водії 
з власним вантаж-
ним авто. інформа-
ція за телефоном. тел. 
(067)239-13-92.

Виконроби, керівники проектів, 
інженери, зварники, монтажни‑
ки парканів, різноробочі, буді‑
вельні бригади з утеплення, по‑
крівлі, укладальних та моноліт‑
них робіт у Рівненській, Волин‑
ській та Житомирській областях. 
Тел. (067)759‑34‑57.
Водії вантажних авто для робо‑
ти на міжнародних маршрутах, 
висока з/п, офіційне працевла‑
штування, дружній колектив; ви‑
моги: наявність категорії Е, від‑
повідальність, порядність, кому‑
нікабельність, розглянемо варі‑
анти з хв. досвідом роботи. Тел. 
(067)460‑13‑82.
Водії з власним авто (від 1,5 т), 
з/п від 20000грн та вище; водії 
категорій В, С, з/п від 10000грн 
та вище, робота у м. Київ, нада‑
ємо житло. Тел. (068)636‑96‑45, 
( 0 9 9 ) 4 0 8 ‑ 3 5 ‑ 9 6 , 
(093)388‑61‑90.
Доглядальниця з проживанням 
в м. Київ, вахтовий метод робо‑
ти. Тел. (067)291‑01‑43.

на роботу потрі-
бен реабілітолог для 
інсультно-хворого чо-
ловіка в Закарпаття. 
тел. (096)098-00-71.

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.
Потрібен бетоняр. Тел. 
(096)124‑20‑95.
Потрібен кошторис‑
ник. Тел. (096)098‑00‑71, 
(093)200‑74‑36.
Потрібен програмість SEO 
для просування будівельно‑
го сайту. Тел. (096)098‑00‑71, 
(093)200‑74‑36.
Потрібен продавець для роботи 
в кіоску, можна пенсіонера. Тел. 
(095)494‑69‑02.
Потрібен тракторист на екска‑
ватор. СП «Мехагробуд». Тел. 
(068)932‑29‑57, (066)735‑76‑06.
Потрібні кладчи‑
ки. Тел. (096)098‑00‑71, 
(093)200‑74‑36.

Потрібні різноробочі на будів‑
ництво. Тел. (096)124‑20‑95.
Працівники на збір городини, 
Херсонська обл., надаємо гур‑
тожиток, 3‑разове харчуван‑
ня, з/п гарантована, завози‑
мо на місце призначення. Тел. 
(096)127‑29‑30.
Працівники на збір ягід, сор‑
тування, пакування, бригади‑
ри польового контролю, опла‑
та 470‑770грн/день, безкоштов‑
не проживання, пільгове харчу‑
вання. Адр.: Київська обл., Ма‑
карівський р‑н, с. Небелиця. Тел. 
(068)685‑99‑21.
Працівники у м. Київ, запрошує 
швейцарський виробник «Глас 
Трьош Київ», графік роботи 
5‑денний, можливо без ДР, офі‑
ційне працевлаштування з пер‑
шого дня, надаємо житло. Тел. 
(067)496‑90‑50.
рибному господарству (Київ‑
ська обл., Броварський р‑н, с. 
Гоголев) потрібні: вантажники, 
підсобні робітники, роздільни‑
ці риби. Надаємо житло, безко‑
штовні обіди, спец. одяг, розве‑
зення служ. транспортом. Оф. 
працевлаштування. Гідні ЗП. Тел. 
(067)409‑85‑70.
рибопереробному підприєм‑
ству (Київська область) потріб‑
ні пакувальники продукції, об‑
робники риби, водій наванта‑
жувача, вантажники, з/п від 
11000грн. (виплата з/п по завер‑
шенню вахти), безкоштовне жит‑
ло і обіди. Тел. (097)810‑18‑48, 
(050)953‑10‑32.
різноробочі на будівництво у 
Рівненській, Волинській, Хмель‑
ницькій та Житомирській облас‑
тях; детальна інформація по те‑
лефону. Тел. (067)759‑34‑57.

робітники для 
р е м о н т н о -
оздоблювальних робіт 
у квартирах в м. київ, 
з/п від 25000грн. тел. 
(097)296-93-41.

робота в Польщі. Всі ва‑
кансії безкоштовні, від пря‑
мого роботодавця. Зарпла‑
та 18000‑43000грн. Мож‑
на без знаючи мови, навчан‑
ня на місці. Лiц. МСПУ 9978 
вiд 09.07.2018. Т. в Польщі. 
Тел. +4‑85‑36‑01‑29‑43 viber, 
+4‑85‑37‑75‑83‑55 viber, в Киє‑
ві (096)556‑81‑81 viber.

робота для будівельних бри‑
гад (фасад, мурування, моно‑
літ, покрівля, внутрішні робо‑
ти), висока з/п, жодних перед‑
плат чи коштів наперед, щотиж‑
нева оплата на руки, довезен‑
ня до місця роботи; робота біля 
моря на кухні для кухарів. Тел. 
(096)454‑31‑05.

робота у Польщі та Єв-
ропі: робітники буді-
вельних спеціальнос-
тей, зварники, слюса-
рі, столяри, працівни-
ки на склади, фабри-
ки, висока з/п, переві-
рені роботодавці, візова 
підтримка, довіз до міс-
ця роботи. ліц. мсПу аВ 
№585198 від 23.07.2012р. 
тел. (096)956-37-96, 
(066)799-53-22.
студенти на будівництво у Рів‑
ненській, Волинській, Хмель‑
ницькій та Житомирській облас‑
тях; детальна інформація по те‑
лефону. Тел. (067)759‑34‑57.

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.

тоВ «Бк «су -39» за-
прошує працівників 
для роботу: викона-
вець робіт; монтажник 
з монтажу сталевих та 
залізобетонних кон-
струкцій; електрозвар-
ник ручного зварюван-
ня. тел. (0362)67-10-50, 
(067)364-38-99.

Фінансовий консуль-
тант. Вільний графік /
Безкоштовне навчан-
ня/ Достойна оплата/ 
кар’єрний ріст/ офі-
ційне працевлашту-
вання. Всі подроби-
ці при співбесіді. тел. 
(067)549-00-85 Юрій. 

швачки для збиран-
ня в’язаних виро-
бів у швацький цех м. 
Харків, гідна з/п, за-
безпечення житлом. 
тел. (066)778-95-98, 
(096)192-34-42.

швачки запрошують-
ся в Польщу (лодзь), 
надаємо необхід-
ні документи та жит-
ло. наказ №1452 від 
02.10.18р. мсПу. тел. 
(050)376-42-84.

шукаю няню для дітей, про‑
живання в сім’ї. Оплата хоро‑
ша. Всі умови по телефону. Тел. 
(096)657‑91‑14.

шукаю
Домогосподарки, няні. Тел. 
(068)850‑37‑53.
Продавця, касира, бариста або 
схожу. Тел. (068)850‑37‑53.

Чоловік, педагог в/к, 
пенсіонер матеріаль-
но забеспечен. Запро-
шує жінку до 55 ро-
ків, яка має пробле-
ми з житлом, бажано 
з дітьми до 13 років, на 
квартиру, безкоштов-
но, з правом успад-
кування. київська 
обл . ,Бородянський 
р-н, смт. Песковка, вул 
Щаслива,5. леонід. тел. 
(068)334-95-87.

Втрачена чіп карта водія, ви‑
дана на ім’я Бабука О. А. за № 
UAD 0000145069000, вважати 
не дійсним.
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Втрачено Книгу обліку та дохо‑
дів фізичної особи підприємця, 
на ім’я Завестяєва Галина Воло‑
димирівна, видана ДФС м, Рів‑
не, вважати недійсним.
Втрачено Посвідчення учасни‑
ка бойових дій серія АБ №117802 
видане Дубенським ОМВК Рів‑
ненської обл., на ім’я Гутай Во‑
лодимир Васильович, вважати 
недійсним.
Втрачено Сертифікат на пра‑
во на земельну частку(пай) 
РВ0246706 на території Мало‑
шпаківської сільської ради, ви‑
даний на ім’я Северинчук Вячес‑
лав Михайлович, вважати не‑
дійсним.
Втрачено студентський квиток, 
виданий університетом НУВГП у 
2017 році, на ім’я Полюхович Ва‑
лентина Федорівна, вважати не‑
дійсним.

27.07.2019р. орієнтов-
но в районі автовокза-
лу м. рівне було втра-
чено особисті докумен-
ти (паспорт, посвідчен-
ня в/службовця та ін.) 
на ім’я моісеєва андрія 
анатолійовича. того, 
хто знайде згубу, про-
шу зателефонувати. тел. 
(099)647-07-90.

Вам потрібна польська 
віза – тоді вам до нас! 
Допоможемо сформу-
вати необхідний пакет 
документів для подачі 
у візовий центр! Запро-
шення робочі, сезон-
ні, від воєводи; страху-
вання; анкети. низькі 
ціни, короткі терміни! 
тел. (098)379-32-62, 
(096)423-54-29.

Позика з мінімаль-
ним пакетом до-
кументів, працює-
мо з усією україною. 
тел. (063)746-67-41, 
(068)854-59-24.

гарантована допомога в 
оформленні кредиту пенсіо‑
нерам та непрацевлаштова‑
ним, оформлення від 5000 до 
500000грн, без довідок, застави 
та поручителів, виводимо з чор‑
них списків. Тел. (068)901‑95‑86, 
(050)868‑20‑05.
Догляну жінку похилого віку з 
правом успадкування житла, в 
Рівному. Молода жінка з дити‑
ною. Тел. (097)891‑82‑00.
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Краще знизити активність і плисти за течією. 
З’явиться можливість поліпшити відносини з 
колегами по роботі. Постарайтеся не планувати 
нічого серйозного. Ви можете розраховувати на 
підтримку з боку начальства. Вам доведеться 
переглянути свої звички й постаратися 
пристосуватися до мінливої ситуації. 

Бажано не відкладати завершення важливих 
справ на роботі й, нарешті,  прийняти 
остаточне рушення стосовно особистго 
життя. Постарайтеся реально оцінювати свої 
можливості, і не засмучуватися у випадку 
можливої невдачі, просто виправте допущені 
помилки, і ви обов’язково досягнете мети.

Постарайтеся зібратися, оскільки саме зараз 
ви зможете вирішити навіть найнепереборніші 
проблеми в професійній сфері. Якщо, звичайно, 
не будете витрачати час і сили на критику 
навколишніх і жалість до себе. Питайтеся фахівця, 
перш ніж почати втілювати в життя новий план, не 
виключено, що вас убережуть від помилки.

Зберіться із силами та змиріться з тим, що 
відбувається. Змінити ситуацію ви поки не 
можете. Незроблені справи та невдоволення 
начальства можуть ускладнити вам життя. 
Постарайтеся не приймати серйозних рішень, 
особливо на емоціях. У вихідні дні можуть 
виникнути проблеми в сімейнім житті.

Вам може стати складно перемикатися 
з вирішення своїх проблем на проблеми 
навколишніх. Не варто плутати роботу й дружбу. 
Постарайтеся не спілкуватися з людьми, які не 
викликають у вас симпатії. І взагалі поменше 
витрачайте час на порожню балаканину. У 
вихідні дні не виключені проблеми.

Спробуйте викинути з голови все, що не 
сприяє вашому розвитку. Не чіпляйтеся за старе, 
від змін, у тому числі різких і несподіваних, ви 
тільки виграєте. Традиційний підхід до вирішення 
проблем може виявитися невдалим, можливо, 
вам варто переглянути свої погляди. Сприятливий 
день ‑ четвер.

У вас з’явиться реальний шанс одержати бажане, 
саме те, чого ви сильно прагнете. Це стосується 
й особистого життя. Вам навіть не прийдеться 
додавати особливих зусиль. Найкраще трапиться 
зненацька й буде саме тем, що вам зараз найбільше 
потрібно. У діловій сфері у вас усе також складається 
досить успішно.

Ви зможете добитися успіху,  нехай 
проміжного, але він виявиться для вас 
не менш коштовним, ніж інше велике 
досягнення. Прийдеться багато працювати, 
щоб довести свою спроможність. Сил і енергії 
значно додасться і з’явиться можливість 
використовувати капризи долі у своїх інтересах.

Є ймовірність, що завдяки припливу творчих 
сил вам удасться знайти нестандартне рішення у 
складній справі, придумати щось оригінальне, 
що викличе схвалення начальства. Цей час 
доброчинний для вашого професійного росту. 
У вихідні ймовірні зустрічі з друзями, обмін 
досвідом і враженнями. 

Настройтеся на серйозні й рішучі дії, але 
врахуйте, що безрозсудний ризик може 
зашкодити. Ретельний аналіз ситуації просто 
необхідний. Якщо ви будете просуватися у 
вірному напрямку, то навколишні стануть у 
всьому підтримувати вас, і справи підуть, як 
по маслу. Ви можете одержати гарні звістки.

Ви можете розраховувати на успіх практично 
у всіх сферах життя. Наступає час високої 
активності. І на вас очікує солідний прибуток. 
Але постарайтеся, щоб робочі питання не 
заслонили особисте життя, воно теж обіцяє вам 
чимало задоволень. Треба лише знайти більше 
часу для себе.

Перед вами можуть відкритися нові 
можливост і  в  профес ійн ій  сфер і .  Не 
в ідмовляйтеся  в ід  п ідписання угод і 
налагодження потрібних і корисних контактів. 
Намагайтеся більше спілкуватися й не звертайте 
уваги на незначні проблеми. У вихідні можливі 
карколомні зустрічі зі старими друзями.
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