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Продаж

1-, 2‑, 3‑, 4‑, 5‑кімн. кв., 
вул. Арцеулова, вул. Крав‑
чука, р‑н гіпермарке‑
ту «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, 
утеплений, зданий, гар‑
не планування, авт. опа‑
лення, стяжка, штукатур‑
ка. Тел. (095)586‑52‑70, 
(096)212‑30‑02.
1-, 2‑кімн. кв. у зданих но‑
вобудовах із авт. опа‑
ленням, середні повер‑
хи. Тел. (095)586‑52‑70, 
(096)212‑30‑02.
1-, 2‑кімн. кв., ЖК «Юпі‑
тер», новобудова, авт. опа‑
лення, стяжка, штукатур‑
ка, хороше планування, бу‑
динок зданий, комплек‑
сний благоустрій, 11500грн/
кв.м. Тел. (095)586‑52‑70, 
(096)212‑30‑02.
1-кімн. кв. під офіс, центр 
міста, 30кв.м, 465000грн, 
торг. Тел. (095)005‑89‑42.
1-кімн. кв., 2/9/Ц, 36кв.м, 
новий елітний будинок, авт. 
опалення, зручне місцероз‑
ташування, розвинена інф‑
раструктура, поруч мага‑
зин, школа, дитсадок. Адр.: 
www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242‑53‑44.
1-кімн. кв., 2/9/Ц, 49кв.м, 
євроремонт, авт. опален‑
ня, новий елітний будинок, 
зручне місцерозташування, 
розвинена інфраструкту‑
ра, поруч школа, дитсадок. 
Адр.: www. dom. ria. com. 
Тел. (050)242‑53‑44.
1-кімн. кв., 3/5/Ц, 31кв.м, 
хороший стан, недоро‑
го. Тел. (050)831‑75‑55, 
(097)101‑29‑13.

1-кімн. кв., 3/9/Ц, 40кв.м, 
ремонт, зручне місцерозта‑
шування, розвинена інф‑
раструктура, поруч школа, 
дитсадок, супермаркет, тер‑
міново. Адр.: www. dom. ria. 
com. Тел. (050)242‑53‑44.
1-кімн. кв., 3/9/Ц, 46кв.м, 
авт. опалення, новий еліт‑
ний будинок, зручне міс‑
церозташування, розви‑
нена інфраструктура, по‑
руч дитсадок, школа. Адр.: 
www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242‑53‑44.
1-кімн. кв., 3/9/Ц, 47кв.м, 
авт. опалення, новий, зовні 
утеплений будинок, сучас‑
не планування, зручне міс‑
церозташування, розвинена 
інфраструктура, терміново. 
Адр.: www. dom. ria. com. 
Тел. (050)242‑53‑44.
1-кімн. кв., 3/9/Ц, 51кв.м, 
новобудова, будинок уте‑
плений зовні, сучасне пла‑
нування, зручне місцерозта‑
шування, розвинена інфра‑
структура, терміново. Адр.: 
www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242‑53‑44.
1-кімн. кв., 34кв.м, косм. 
ремонт. Тел. (050)181‑49‑57, 
(067)124‑35‑82.
1-кімн. кв., 50кв.м, це‑
гляний будинок, авт. опа‑
лення, стяжка, штукатур‑
ка. Тел. (095)586‑52‑70, 
(096)212‑30‑02.
1-кімн. кв., вул. Арцеу‑
лова, 43кв.м, авт. опа‑
лення, ремонт, вмонто‑
вана кухня, ціна договір‑
на. Тел. (050)831‑75‑55, 
(097)101‑29‑13.
1-кімн. кв., вул. Ветера‑
нів, 3/9/Ц, 40кв.м, косм. 
ремонт, пласт. вікна, зруч‑
не місцерозташування, роз‑
винена інфраструктура, не‑
дорого, терміново. Адр.: 
www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242‑53‑44.
1-кімн. кв., вул. Винни‑
ченка, 4/5/‑, 30кв.м, 
євроремонт, меблі. 
Тел. (050)831‑75‑55, 
(097)101‑29‑13.
1-кімн. кв., вул. Винни‑
ченка, 4/5/Ц, 31/17/6, хо‑
роший ремонт, меблі. Тел. 
(063)407‑95‑39.

1-кімн. кв., вул. Винничен‑
ка, 51кв.м, новобудова, авт. 
опалення, сучасне плану‑
вання, зовні утеплений бу‑
динок, зручне місцерозта‑
шування, розвинена інфра‑
структура, терміново. Адр.: 
www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242‑53‑44.
1-кімн. кв., вул. Володи‑
мирська, 3/5/Ц, 36/‑/8, 
пласт. вікна, косм. ре‑
монт, балкон. Тел. 
(063)407‑95‑39.
1-кімн. кв., вул. Єршова, 
2/9/Ц, 51кв.м, авт. опален‑
ня, новий елітний будинок, 
зручне місцерозташування, 
розвинена інфраструкту‑
ра, 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, недо‑
рого. Тел. (095)586‑52‑70, 
(096)212‑30‑02.
1-кімн. кв., вул. Зацепи, 
4/10/Ц, 41кв.м, авт. опа‑
лення, стяжка, штукатур‑
ка. Тел. (050)831‑75‑55, 
(097)101‑29‑13.
1-кімн. кв., вул. І. Франка, 
51кв.м, новобудова, буди‑
нок цегляний, зовні утепле‑
ний, авт. опалення, сучас‑
не планування, зручне міс‑
церозташування, розвинена 
інфраструктура, терміново. 
Адр.: www. dom. ria. com. 
Тел. (050)242‑53‑44.
1-кімн. кв., вул. Конякі‑
на, 3/5/Ц, 32/‑/6, бал‑
кон, косм. ремонт. Тел. 
(063)407‑95‑39.
1-кімн. кв., вул. Конякіна, 
3/5/Ц, 32кв.м, косм. ре‑
монт. Тел. (050)181‑49‑57, 
(067)124‑35‑82.
1-кімн. кв., вул. Конякі‑
на, 8/9/П, 35/‑/8, пласт. 
вікна, косм. ремонт. Тел. 
(063)407‑95‑39.
1-кімн. кв., вул. Кравчука, 
1/9/Ц, 37/‑/8, пласт. вікна, 
косм. ремонт, балкон. Тел. 
(063)407‑95‑39.
1-кімн. кв., вул. Кравчука, 
2/9/П, 35кв.м, вмонтована 
шафа, хороший житловий 
стан. Тел. (050)831‑75‑55, 
(097)101‑29‑13.

1-кімн. кв., вул. Кравчу‑
ка, 2/9/Ц, 49кв.м, євроре‑
монт, авт. опалення, новий 
елітний будинок, зручне 
місцерозташування, розви‑
нена інфраструктура. Адр.: 
www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242‑53‑44.
1-кімн. кв., вул. Кравчу‑
ка, 3/9/Ц, 43кв.м, ново‑
будова, авт. опалення, ре‑
монт, частково вмебльо‑
вана. Тел. (050)181‑49‑57, 
(067)124‑35‑82.
1-кімн. кв., вул. Кравчу‑
ка, 35кв.м, косм. ремонт. 
Адр.: www. gelios. lutsk. 
ua. Тел. (095)150‑34‑83, 
(067)976‑86‑13.
1-кімн. кв., вул. Наливайка, 
5/5/Ц, 23кв.м, ремонт, ме‑
блі. 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, новобудо‑
ва, авт. опалення, простора 
кімната з 2 вікнами (можли‑
вість змоделювати 2‑кімн. 
кв.), будинок утепле‑
ний. Тел. (095)586‑52‑70, 
(096)212‑30‑02.
1-кімн. кв., вул. Рівнен‑
ська, 2/5/Ц, 38/19/11, но‑
вий сучасний будинок, авт. 
опалення, стяжка, штука‑
турка, територія огоро‑
джена, парковка, недоро‑
го. Тел. (095)586‑52‑70, 
(096)212‑30‑02.
1-кімн. кв., вул. Рівненська, 
2/5/Ц, 46,5/18,5/10,2, 
новий будинок, утепле‑
ний, сучасне плануван‑
ня, авт. опалення, стяж‑
ка, штукатурка, парков‑
ка, територія огородже‑
на. Тел. (095)586‑52‑70, 
(096)212‑30‑02.
1-кімн. кв., вул. Рівнен‑
ська, 2/5/Ц, 47,2/18/19,1, 
новобудова, авт. опален‑
ня, утеплені фасад та під‑
лога, зручне плануван‑
ня, будинок зданий, по‑
руч магазини, дитса‑
док. Тел. (095)586‑52‑70, 
(096)212‑30‑02.

1-кімн. кв., вул. Рівнен‑
ська, 2/5/Ц, 47/18/11,2, 
авт. опалення, утепле‑
ні фасад та підлога, су‑
часне планування, закри‑
та парковка, поруч дитса‑
док, магазини, 13700грн/
кв.м. Тел. (095)586‑52‑70, 
(096)212‑30‑02.
1-кімн. кв., вул. Рівнен‑
ська, 44кв.м, новобудо‑
ва, авт. опалення, вікна на 
2 сторони, ремонт, меблі, 
вмонтовані кухня та побут‑
техніка входять у ціну квар‑
тири. Тел. (095)586‑52‑70, 
(096)212‑30‑02.
1-кімн. кв., вул. Рівнен‑
ська, р‑н гот. «Лучеськ», 
4/5/Ц, 47/18/11,1, ново‑
будова, авт. опалення, хо‑
роше планування, буди‑
нок утеплений, зданий, ви‑
гідне місцерозташуван‑
ня. Тел. (095)586‑52‑70, 
(096)212‑30‑02.
1-кімн. кв., вул. Січова, 
5/5/Ц, 33/‑/6, пласт. вікна, 
косм. ремонт, балкон. Тел. 
(063)407‑95‑39.
1-кімн. кв., вул. Федорова, 
2/5/Ц, 38кв.м, лоджія (ме‑
талопластик), хороший ре‑
монт. Тел. (063)407‑95‑39.
1-кімн. кв., вул. Чорново‑
ла, 2/9/Ц, 46кв.м, авт. опа‑
лення, новий елітний бу‑
динок, зручне місцерозта‑
шування, розвинена інфра‑
структура, поруч дитсадок, 
школа. Адр.: www. dom. ria. 
com. Тел. (050)242‑53‑44.
1-кімн. кв., ЖК «Волошко‑
вий двір», 10/10, 47кв.м, 
авт. опалення, стяжка, 
штукатурка, будинок зда‑
ний. Тел. (050)831‑75‑55, 
(097)101‑29‑13.
1‑кімн. кв., ЖК «Волошко‑
вий дім», 6/10/Ц, 40кв.м, 
ремонт, авт. опалення, 
вмонтована кухня. Тел. 
(099)736‑03‑00.
1-кімн. кв., ЖК «Колі‑
зей», 3/10/Ц, 44кв.м, 
авт. опалення, вмонто‑
вані кухня та шафа‑купе. 
Тел. (050)831‑75‑55, 
(097)101‑29‑13.
1-кімн. кв., ЖК «Суперно‑
ва», 4/10/‑, 42кв.м, авт. 
опалення, ремонт, па‑
норамні вікна, соняч‑
на сторона, ціна договір‑
на. Тел. (095)586‑52‑70, 
(096)212‑30‑02.
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1-кімн. кв., ЖК «Фільва‑
рок», авт. опалення, це‑
гляний утеплений бу‑
динок, простора кімна‑
та з 2 вікнами (можли‑
вість змоделювати 2‑кімн. 
кв.), комплексний благоу‑
стрій. Тел. (095)586‑52‑70, 
(096)212‑30‑02.
1-кімн. кв., ЖК «Юпі‑
тер», 46кв.м, авт. опа‑
лення, будинок утепле‑
ний, зданий, зручне міс‑
церозташування, благоу‑
стрій території, 12750грн/
кв.м. Тел. (095)586‑52‑70, 
(096)212‑30‑02.
1-кімн. кв., новобудо‑
ва, вул. Рівненська, 5/10/‑, 
38/18/8, монолітно‑
каркасний будинок, утепле‑
ний, авт. опалення, стяж‑
ка, штукатурка, 12500грн/
кв.м. Тел. (095)586‑52‑70, 
(096)212‑30‑02.
1-кімн. кв., новобудова, 
ЖК «Карамель», 41,5кв.м, 
від забудовника. Тел. 
(068)888‑94‑00.
1-кімн. кв., просп. Відро‑
дження, 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. Відро‑
дження, 2/5/Ц, 39/18/8, 
хороший ремонт, меблі. 
Тел. (063)407‑95‑39.
1-кімн. кв., просп. Від‑
родження, 2/9/П, 
35кв.м, косм. ремонт, лі‑
чильники, терміно‑
во. Тел. (050)831‑75‑55, 
(097)101‑29‑13.
1-кімн. кв., просп. Відро‑
дження, 23кв.м, хороший 
ремонт, пласт. вікна, ме‑
блі. Тел. (050)831‑75‑55, 
(097)101‑29‑13.
1-кімн. кв., просп. Відро‑
дження, 3/5/Ц, 31кв.м, 
косм. ремонт, недоро‑
го. Тел. (050)181‑49‑57, 
(067)124‑35‑82.
1-кімн. кв., просп. Волі, 
2/5/Ц, 30/16/6, ло‑
джія (металопластик), 
хороший ремонт. Тел. 
(063)407‑95‑39.
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. Гру‑
шевського, 2/5/Ц, 
30кв.м, пласт. вікна, ре‑
монт. Тел. (050)831‑75‑55, 
(097)101‑29‑13.

1-кімн. кв., просп. Гру‑
шевського, 2/5/Ц, 
31кв.м, житловий стан. 
Тел. (050)181‑49‑57, 
(067)124‑35‑82.
1-кімн. кв., просп. Грушев‑
ського, 3/9/Ц, 39кв.м, ре‑
монт, зручне місцерозта‑
шування, розвинена інф‑
раструктура, поруч школа, 
дитсадок, супермаркет, не‑
дорого, терміново. Адр.: 
www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242‑53‑44.
1-кімн. кв., просп. Грушев‑
ського, 3/9/Ц, 45кв.м, авт. 
опалення, новий елітний 
будинок, зручне місцероз‑
ташування, розвинена інф‑
раструктура, ціна договірна. 
Адр.: www. dom. ria. com. 
Тел. (050)242‑53‑44.
1-кімн. кв., просп. Мо‑
лоді, 22кв.м, ремонт, ме‑
блі. Тел. (050)831‑75‑55, 
(097)101‑29‑13.
1-кімн. кв., просп. Моло‑
ді, 3/9/Ц, 38кв.м, пласт. 
вікна, хороша інфраструк‑
тура. Тел. (050)831‑75‑55, 
(097)101‑29‑13.
1-кімн. кв., просп. Со‑
борності, 2/5/Ц, 50кв.м, 
авт. опалення, новий еліт‑
ний будинок, зручне міс‑
церозташування, розви‑
нена інфраструктура, по‑
руч школа, дитсадок. Адр.: 
www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242‑53‑44.
1-кімн. кв., просп. Собор‑
ності, 2/9/Ц, 40кв.м, авт. 
опалення, новий елітний 
будинок, зручне місцероз‑
ташування, розвинена інф‑
раструктура, поруч мага‑
зин, школа, дитсадок. Адр.: 
www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242‑53‑44.
1-кімн. кв., просп. Собор‑
ності, 3/5/Ц, 49кв.м, новий 
елітний будинок, євроре‑
монт, авт. опалення, зруч‑
не місцерозташування, роз‑
винена інфраструктура, по‑
руч школа, дитсадок. Адр.: 
www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242‑53‑44.
1-кімн. кв., просп. Со‑
борності, 3/9/Ц, 46кв.м, 
авт. опалення, новий еліт‑
ний будинок, зручне міс‑
церозташування, розви‑
нена інфраструктура, по‑
руч школа, дитсадок. Адр.: 
www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242‑53‑44.

1-кімн. кв., просп. Со‑
борності, 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. Собор‑
ності, р‑н кафе «Мальві‑
на», 7‑й пов., 38кв.м, ме‑
блі, в кімнаті є ніша, поруч 
садок, ринок, можливий 
торг. Тел. (050)856‑58‑14, 
(098)178‑78‑05, Олена.
1-кімн. кв., р‑н 33кв., 
4/9/Ц, 40кв.м, косм. ре‑
монт, житловий стан, по‑
руч школа, дитсадок, ма‑
газин, зупинка. Адр.: 
www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242‑53‑44.
1-кімн. кв., р‑н гіпермар‑
кету «Там‑Там», 2/9/Ц, 
46кв.м, авт. опалення, но‑
вий елітний будинок, зруч‑
не місцерозташування, роз‑
винена інфраструктура, по‑
руч школа, дитсадок. Адр.: 
www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242‑53‑44.
1-кімн. кв., р‑н гіпермар‑
кету «Там‑Там», 3/5/Ц, 
47кв.м, новобудова, євро‑
ремонт, будинок утеплений 
зовні, зручне місцерозта‑
шування, розвинена інфра‑
структура, терміново. Адр.: 
www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242‑53‑44.
1-кімн. кв., р‑н залізн. вок‑
залу, 3/5/Ц, 31/17/6, хо‑
роший ремонт, меблі. Тел. 
(063)407‑95‑39.
1-кімн. кв., р‑н за‑
лізн. 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 ЛПЗ, 
3/9/Ц, 38/‑/7, пласт. вікна, 
балкон, косм. ремонт. Тел. 
(063)407‑95‑39.
1-кімн. кв., р‑н ЛПЗ, 
37кв.м, у цегляному бу‑
динку, нова проводка, 
пласт. вікна, підготовле‑
на до ремонту, недоро‑
го. Тел. (095)186‑70‑90, 
(096)277‑28‑37.

1-кімн. кв., р‑н ЛПЗ, це‑
гляний будинок, стяж‑
ка, штукатурка, авт. опа‑
лення, 0,01га, недоро‑
го. Тел. (095)586‑52‑70, 
(096)212‑30‑02.
1-кімн. кв., р‑н Теремне, 
4/4/Ц, 40/17/11, новобу‑
дова, авт. опалення, гар‑
не планування, хороше міс‑
церозташування, недоро‑
го. Тел. (095)586‑52‑70, 
(096)212‑30‑02.
1-кімн. кв., р‑н цу‑
крового з‑ду, 40кв.м, 
авт. опалення, терміно‑
во. Тел. (050)181‑49‑57, 
(067)124‑35‑82.
1-кімн. кв., центр міста, 
2/9/Ц, 40кв.м, авт. опален‑
ня, новий елітний будинок, 
зручне місцерозташування, 
розвинена інфраструкту‑
ра, поруч школа, дитсадок. 
Адр.: www. dom. ria. com. 
Тел. (050)242‑53‑44.
1-кімн. кв., центр міста, 
51кв.м, новобудова, авт. 
опалення, будинок утепле‑
ний зовні, зручне місце‑
розташування, розвинена 
інфраструктура, терміново. 
Адр.: www. dom. ria. com. 
Тел. (050)242‑53‑44.

2-, 3‑, 4‑, 5‑кімн. кв., вул. 
Арцеулова, вул. Крав‑
чука, р‑н гіпермарке‑
ту «Там‑Там», центр міста, 
64‑74кв.м, середні повер‑
хи, від 7500грн/кв.м. Адр.: 
www. dom. ria. com. Тел. 
20‑02‑19, (050)242‑53‑44.
2-кімн. кв., 2/9/Ц, 77кв.м, 
авт. опалення, новий еліт‑
ний будинок, зручне міс‑
церозташування, розвине‑
на інфраструктура, поруч 
школа, дитсадок, магазин. 
Адр.: www. dom. ria. com. 
Тел. (050)242‑53‑44.
2-кімн. кв., 4/5/Ц, по‑
ліпшене планування. Тел. 
(098)895‑00‑18.

2-кімн. кв., 4/9/Ц, 60кв.м, 
авт. опалення, новий еліт‑
ний будинок (зданий), 
зручне місцерозташуван‑
ня, поруч магазин, школа, 
дитсадок, недорого. Адр.: 
www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242‑53‑44.
2-кімн. кв., 50кв.м, 
без ремонту, недоро‑
го. Тел. (050)831‑75‑55, 
(097)101‑29‑13.
2-кімн. кв., 6/9/Ц, 64кв.м, 
авт. опалення, новий бу‑
динок, сучасне плануван‑
ня, зручне місцерозташу‑
вання, розвинена інфра‑
структура, недорого. Адр.: 
www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242‑53‑44.
2-кімн. кв., 6/9/Ц, 75кв.м, 
ремонт, зручне місцерозта‑
шування, розвинена інф‑
раструктура, поруч парк, 
дитсадок, недорого. Адр.: 
www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242‑53‑44.
2-кімн. кв., бульвар 
Дружби народів, 7/9/Ц, 
51/‑/8, косм. ремонт. Тел. 
(063)407‑95‑39.
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. Винничен‑
ка, 3/9/Ц, 77кв.м, авт. опа‑
лення, новий елітний буди‑
нок (зданий), зручне місце‑
розташування, розвинена 
інфраструктура, недорого. 
Адр.: www. dom. ria. com. 
Тел. (050)242‑53‑44.
2-кімн. кв., вул. Г. ‑Ар‑
темовського, 3/5/П, 
48кв.м, житловий стан. 
Тел. (050)831‑75‑55, 
(097)101‑29‑13.
2-кімн. кв., вул. Гор‑
діюк, 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. Горді‑
юк, р‑н Північного рин‑
ку, 50кв.м, не кутова, по‑
требує ремонту, недоро‑
го. Тел. (050)831‑75‑55, 
(097)101‑29‑13.
2-кімн. кв., вул. Єршо‑
ва, 2/5/Ц, 65/31/12, авт. 
опалення, будинок уте‑
плений, 896000грн. 
Тел. (095)586‑52‑70, 
(096)212‑30‑02.
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2-кімн. кв., вул. Єршова, 
3/10/П, 65/31/12, новий 
будинок, утеплений, авт. 
опалення, гарне плануван‑
ня, хороше місцерозташу‑
вання, парковка, 13500грн/
кв.м. Тел. (095)586‑52‑70, 
(096)212‑30‑02.
2-кімн. кв., вул. Єршо‑
ва, 4/5/Ц, 65кв.м, но‑
вобудова, авт. опален‑
ня, стяжка, штукатур‑
ка. Тел. (050)831‑75‑55, 
(097)101‑29‑13.
2-кімн. кв., вул. Єршо‑
ва, 6/10/П, 59/‑/13, новий 
будинок, утеплений, ого‑
роджений, зданий, гарне 
планування, авт. опалення, 
стяжка, штукатурка, пар‑
ковка. Тел. (095)586‑52‑70, 
(096)212‑30‑02.
2-кімн. кв., вул. Єршова, 
7/10/П, 60/23/11, сучасний 
будинок, зручне плануван‑
ня, утеплений фасад, авт. 
опалення, стяжка, штука‑
турка, 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. опален‑
ня, новий елітний будинок, 
зручне місцерозташуван‑
ня, розвинена інфраструк‑
тура, поруч магазин, школа. 
Адр.: www. dom. ria. com. 
Тел. (050)242‑53‑44.
2-кімн. кв., вул. Конякіна, 
4/9/Ц, 65кв.м, авт. опа‑
лення, новий елітний буди‑
нок (зданий), зручне місце‑
розташування, розвинена 
інфраструктура, недорого. 
Адр.: www. dom. ria. com. 
Тел. (050)242‑53‑44.
2-кімн. кв., вул. Коня‑
кіна, 5/10/Ц, 65кв.м, 
авт. опалення, ремонт, 
вмонтована шафа‑купе. 
Тел. (050)831‑75‑55, 
(097)101‑29‑13.
2-кімн. кв., вул. Конякі‑
на, 50кв.м, косм. ремонт. 
Адр.: www. gelios. lutsk. 
ua. Тел. (095)150‑34‑83, 
(067)976‑86‑13.
2-кімн. кв., вул. Конякі‑
на, 6/9/Ц, 64кв.м, новобу‑
дова, авт. опалення, сучас‑
не планування, зручне міс‑
церозташування, розвинена 
інфраструктура, недорого. 
Адр.: www. dom. ria. com. 
Тел. (050)242‑53‑44.

2-кімн. кв., вул. Кравчука, 
3/5/Ц, 53кв.м, косм. ре‑
монт, зручне місцерозта‑
шування, розвинена інф‑
раструктура, поруч парк, 
дитсадок, недорого. Адр.: 
www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242‑53‑44.
2-кімн. кв., вул. Крав‑
чука, 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. Кравчу‑
ка, 3/9/Ц, 70кв.м, ремонт, 
зручне місцерозташування, 
розвинена інфраструктура, 
поруч парк, дитсадок, недо‑
рого. Адр.: www. dom. ria. 
com. Тел. (050)242‑53‑44.
2-кімн. кв., вул. Кравчука, 
3/9/Ц, 74/‑/12, новобудо‑
ва, авт. опалення, сучасне 
планування, зовні утепле‑
ний будинок, зручне міс‑
церозташування, розвине‑
на інфраструктура. Адр.: 
www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242‑53‑44.
2-кімн. кв., вул. Кравчу‑
ка, 4/9/Ц, 64кв.м, новобу‑
дова, авт. опалення, сучас‑
не планування, зручне міс‑
церозташування, розвинена 
інфраструктура, недорого. 
Адр.: www. dom. ria. com. 
Тел. (050)242‑53‑44.
2-кімн. кв., вул. Крав‑
чука, 50кв.м, євроре‑
монт, балкон, лоджія. 
Тел. (050)831‑75‑55, 
(097)101‑29‑13.
2-кімн. кв., вул. Липинсько‑
го, 2/9/Ц, 63кв.м, авт. опа‑
лення, ремонт, вмонтована 
кухня. Тел. (050)831‑75‑55, 
(097)101‑29‑13.
2‑кімн. кв., вул. Потапо‑
ва, центр міста, 35кв.м, 
житловий стан, 0,006га, 
терміново, 375000грн. 
Тел. (095)186‑70‑90, 
(096)277‑28‑37.
2-кімн. кв., вул. Прасолів, 
4/4/Ц, 63,4кв.м, авт. опа‑
лення, стяжка, штукатурка, 
гарне планування, будинок 
новий, зданий, є все необ‑
хідне. Тел. (095)586‑52‑70, 
(096)212‑30‑02.
2-кімн. кв., вул. Рівненська, 
3/5/Ц, 44кв.м, житловий 
стан. Тел. (050)831‑75‑55, 
(097)101‑29‑13.

2-кімн. кв., вул. Рів‑
ненська, р‑н «Лучеськ», 
3/5/Ц, 63/30/13, новобу‑
дова, авт. опалення, уте‑
плені фасад та підлога, 
енергозберігаючі вікна, бу‑
динок зданий, недоро‑
го. Тел. (095)586‑52‑70, 
(096)212‑30‑02.
2-кімн. кв., вул. Чорново‑
ла, 2/5/Ц, 70кв.м, авт. опа‑
лення, новий елітний буди‑
нок (зданий), зручне міс‑
церозташування, розви‑
нена інфраструктура, по‑
руч школа, дитсадок. Адр.: 
www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242‑53‑44.
2-кімн. кв., вул. Чорново‑
ла, 3/9/Ц, 71кв.м, авт. опа‑
лення, новий елітний буди‑
нок (зданий), зручне місце‑
розташування, розвинена 
інфраструктура, недорого. 
Адр.: www. dom. ria. com. 
Тел. (050)242‑53‑44.
2-кімн. кв., ЖК «Суперно‑
ва», за вигідною ціною, від 
забудовника діють спеці‑
альні пропозиції щодо опла‑
ти. Тел. (095)586‑52‑70, 
(096)212‑30‑02.
2-кімн. кв., Київський м‑н, 
2/9/Ц, 72кв.м, новобудо‑
ва, авт. опалення, кімнати 
роздільні, розвинена інфра‑
структура, недорого, термі‑
ново. Адр.: www. dom. ria. 
com. Тел. (050)242‑53‑44.
2-кімн. кв., новобу‑
дова, вул. Рівненська, 
3/10/‑, 54/‑/9, монолітно‑
каркасний будинок, утепле‑
ний, авт. опалення, стяж‑
ка, штукатурка, 14300грн/
кв.м. Тел. (095)586‑52‑70, 
(096)212‑30‑02.
2-кімн. кв., просп. Відро‑
дження, 2/5/Ц, 50кв.м, 
житловий стан, пласт. ві‑
кна. Тел. (050)181‑49‑57, 
(067)124‑35‑82.
2-кімн. кв., просп. Відро‑
дження, 3/5/Ц, 46кв.м, 
пласт. вікна, терміново, не‑
дорого. Тел. (050)181‑49‑57, 
(067)124‑35‑82.
2-кімн. кв., просп. Відро‑
дження, 4/9/Ц, 70кв.м, авт. 
опалення, новий елітний 
будинок, зручне місцероз‑
ташування, поруч магазин, 
школа, дитсадок, недорого. 
Адр.: www. dom. ria. com. 
Тел. (050)242‑53‑44.

2-кімн. кв., просп. Від‑
родження, 50кв.м, чесь‑
кий проект, хороший стан, 
3 квартири на площад‑
ці, поруч школа, дитса‑
док. Тел. (050)831‑75‑55, 
(097)101‑29‑13.
2-кімн. кв., просп. Волі, 
2/5/Ц, 41кв.м, житло‑
вий стан, кімнати розділь‑
ні. Адр.: www. gelios. lutsk. 
ua. Тел. (095)150‑34‑83, 
(067)976‑86‑13.
2-кімн. кв., просп. Волі, 
2/5/Ц, 42кв.м, хороший 
ремонт, кімнати прохідні. 
Тел. (063)407‑95‑39.
2-кімн. кв., просп. Грушев‑
ського, 4/5/‑, 45кв.м, кім‑
нати прохідні, косм. ре‑
монт. Тел. (050)831‑75‑55, 
(097)101‑29‑13.
2-кімн. кв., просп. Моло‑
ді, 1/5/Ц, 51/‑/8, косм. ре‑
монт, високий цоколь. Тел. 
(063)407‑95‑39.
2-кімн. кв., просп. Моло‑
ді, 2/9/Ц, 50кв.м, ремонт, 
зручне місцерозташування, 
розвинена інфраструктура, 
поруч парк, дитсадок, недо‑
рого. Адр.: www. dom. ria. 
com. Тел. (050)242‑53‑44.
2-кімн. кв., просп. Молоді, 
2/9/Ц, 51кв.м, євроремонт, 
меблі. Тел. (050)181‑49‑57, 
(067)124‑35‑82.
2-кімн. кв., просп. Мо‑
лоді, 50кв.м, пласт. ві‑
кна. Тел. (050)831‑75‑55, 
(097)101‑29‑13.
2-кімн. кв., просп. Пе‑
ремоги, 10/10/Ц, 63кв.м, 
новобудова, авт. опа‑
лення, котел, радіато‑
ри, розпочато ремонт. Тел. 
(063)407‑95‑39.
2-кімн. кв., просп. Пе‑
ремоги, 44,8кв.м, вмон‑
тована кухня, житловий 
стан. Тел. (050)831‑75‑55, 
(097)101‑29‑13.
2-кімн. кв., просп. Пере‑
моги, 45кв.м, житловий 
стан. Тел. (050)181‑49‑57, 
(067)124‑35‑82.
2-кімн. кв., просп. Собор‑
ності, 3/5/Ц, 50кв.м, косм. 
ремонт, зручне місцероз‑
ташування, розвинена інф‑
раструктура, поруч парк, 
дитсадок, недорого. Адр.: 
www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242‑53‑44.
2-кімн. кв., просп. Собор‑
ності, 3/5/Ц, 50кв.м, косм. 
ремонт. Тел. (050)181‑49‑57, 
(067)124‑35‑82.

2-кімн. кв., просп. Со‑
борності, 4/5/Ц, 51/‑/8, 
косм. ремонт. Тел. 
(063)407‑95‑39.
2-кімн. кв., просп. Собор‑
ності, 4/9/Ц, 65кв.м, авт. 
опалення, новий елітний 
будинок (зданий), зручне 
місцерозташування, розви‑
нена інфраструктура, недо‑
рого. Адр.: www. dom. ria. 
com. Тел. (050)242‑53‑44.
2-кімн. кв., просп. Собор‑
ності, 5/9/Ц, 50кв.м, жит‑
ловий стан, кімнати розділь‑
ні. Адр.: www. gelios. lutsk. 
ua. Тел. (095)150‑34‑83, 
(067)976‑86‑13.
2-кімн. кв., просп. Собор‑
ності, 6/9/Ц, 70кв.м, ре‑
монт, зручне місцерозта‑
шування, розвинена інф‑
раструктура, поруч парк, 
дитсадок, недорого. Адр.: 
www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242‑53‑44.
2-кімн. кв., просп. Со‑
борності, р‑н гіпермар‑
кету «Там‑Там», 4/9/Ц, 
50кв.м, косм. ремонт. 
Тел. (050)831‑75‑55, 
(097)101‑29‑13.
2-кімн. кв., р‑н 33кв., 
2/9/Ц, 50кв.м, ремонт, 
зручне місцерозташування, 
розвинена інфраструктура, 
поруч парк, дитсадок, недо‑
рого. Адр.: www. dom. ria. 
com. Тел. (050)242‑53‑44.
2-кімн. кв., р‑н гіпермар‑
кету «Там‑Там», 2/9/Ц, 
64/‑/10, новобудова, авт. 
опалення, сучасне плану‑
вання, зручне місцерозта‑
шування, розвинена інфра‑
структура, недорого. Адр.: 
www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242‑53‑44.
2-кімн. кв., р‑н гіпермар‑
кету «Там‑Там», 2/9/Ц, 
74/‑/12, новобудова, авт. 
опалення, будинок зовні 
утеплений, зручне місце‑
розташування, розвинена 
інфраструктура, терміново. 
Адр.: www. dom. ria. com. 
Тел. (050)242‑53‑44.
2-кімн. кв., р‑н гіпермар‑
кету «Там‑Там», 3/9/Ц, 
65кв.м, авт. опален‑
ня, новий елітний буди‑
нок (зданий), зручне міс‑
церозташування, розвине‑
на інфраструктура. Адр.: 
www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242‑53‑44.
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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., р‑н гіпермар‑
кету «Там‑Там», 3/9/Ц, 
70кв.м, авт. опалення, но‑
вий елітний будинок, зруч‑
не місцерозташування, роз‑
винена інфраструктура. 
Адр.: www. dom. ria. com. 
Тел. (050)242‑53‑44.
2-кімн. кв., р‑н гіпермар‑
кету «Там‑Там», 5/9/Ц, 
60кв.м, новобудова, сучас‑
не планування, зручне міс‑
церозташування, розвинена 
інфраструктура, терміново. 
Адр.: www. dom. ria. com. 
Тел. (050)242‑53‑44.
2-кімн. кв., р‑н ЖК «Колі‑
зей», 2/9/Ц, 75/‑/14, но‑
вобудова, авт. опалення, 
ремонт, сучасне плануван‑
ня, зручне місцерозташу‑
вання, розвинена інфра‑
структура, недорого. Адр.: 
www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242‑53‑44.
2-кімн. кв., р‑н Завок‑
зального ринку, 4/9/Ц, 
62кв.м, ремонт, ме‑
блі. Тел. (050)181‑49‑57, 
(067)124‑35‑82.
2-кімн. кв., р‑н Завок‑
зального ринку, 5/9/Ц, 
67кв.м, новобудова, авт. 
опалення, ремонт, термі‑
ново. Тел. (050)181‑49‑57, 
(067)124‑35‑82.
2-кімн. кв., р‑н ЗОШ №5, 
2/2/Ц, 48/‑/9, авт. опа‑
лення, хороший ремонт, го‑
рище, окремий заїзд. Тел. 
(063)407‑95‑39.
2-кімн. кв., р-н ЗоШ №5, 
4/5/Ц, 60,8/34,5/-, пласт 
вікна, кімнати роздільні, 
лічильники на газ та воду, 
газова колонка, власник. 
тел. (098)406-28-58.
2-кімн. кв., р‑н ЛПЗ, 2/9/Ц, 
49кв.м, ремонт, пласт. ві‑
кна. Тел. (050)831‑75‑55, 
(097)101‑29‑13.
2-кімн. кв., р‑н Північ‑
ного ринку, 2‑й пов., 
49кв.м, житловий стан. 
Тел. (050)181‑49‑57, 
(067)124‑35‑82.
2-кімн. кв., р‑н просп. Від‑
родження, 3/5/Ц, 44кв.м, 
хороший ремонт, меблі. 
Тел. (063)407‑95‑39.
2-кімн. кв., р‑н просп. Від‑
родження, 3/5/Ц, 48кв.м, 
косм. ремонт, зручне міс‑
церозташування, розвине‑
на інфраструктура, поруч 
парк, дитсадок, недорого. 
Адр.: www. dom. ria. com. 
Тел. (050)242‑53‑44.

2-кімн. кв., р‑н просп. 
Відродження, 6/9/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. ре‑
монт, зручне місцерозта‑
шування, розвинена інф‑
раструктура, поруч парк, 
дитсадок, недорого. Адр.: 
www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242‑53‑44.
2-кімн. кв., р‑н РАЦСу, 
4/9/Ц, 48кв.м, ремонт, 
зручне місцерозташування, 
розвинена інфраструктура, 
поруч парк, дитсадок, недо‑
рого. Адр.: www. dom. ria. 
com. Тел. (050)242‑53‑44.
2-кімн. кв., р‑н РЦ «Про‑
мінь», 77кв.м, авт. опален‑
ня, новий елітний будинок, 
зручне місцерозташування, 
розвинена інфраструкту‑
ра, 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, розви‑
нена інфраструктура, недо‑
рого. Адр.: www. dom. ria. 
com. Тел. (050)242‑53‑44.
2-кімн. кв., р‑н ТРЦ «Порт‑
Сіті», 3/9/Ц, 65кв.м, авт. 
опалення, новий елітний 
будинок, зручне місцероз‑
ташування, розвинена інф‑
раструктура, 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, новий елітний 
будинок (зданий), зручне 
місцерозташування, розви‑
нена інфраструктура, недо‑
рого. 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, зручне місцероз‑
ташування, розвинена інф‑
раструктура, 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 дого‑
вірна. Тел. (095)586‑52‑70, 
(096)212‑30‑02.

2-кімн. кв., смт Іваничі, р‑н 
цукрового з‑ду, 1‑й пов., 
45кв.м, сонячна сторона, 
є льох, підвал, літня кух‑
ня, ціна договірна, термі‑
ново. Тел. (050)787‑63‑32, 
ВЛАСНИК.
2-кімн. кв., центр міста, 
2/9/Ц, 65кв.м, авт. опа‑
лення, новий елітний бу‑
динок, зданий, зручне міс‑
церозташування, розвине‑
на інфраструктура. Адр.: 
www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242‑53‑44.
2-кімн. кв., центр міс‑
та, 3/4/Ц, 45кв.м, 
косм ремонт, пласт. ві‑
кна. Тел. (050)181‑49‑57, 
(067)124‑35‑82.
2-кімн. кв., центр міста, 
3/9/Ц, 77кв.м, авт. опален‑
ня, новий елітний будинок, 
зручне місцерозташування, 
розвинена інфраструктура. 
Адр.: www. dom. ria. com. 
Тел. (050)242‑53‑44.

3-, 4‑, 5‑кімн. кв., вул. Ар‑
цеулова, Кравчука, р‑н гі‑
пермаркету «Там‑Там», 
центр міста, 75‑90кв.м, се‑
редні поверхи, від 7500грн/
кв.м. Адр.: www. dom. 
ria. com. Тел. 20‑02‑19, 
(050)242‑53‑44.
3-кімн. кв., 2/5/Ц, 70кв.м, 
чеський проект, не кутова, 
ремонт, поруч школа, мага‑
зин, розвинена інфраструк‑
тура, терміново, недорого. 
Адр.: www. dom. ria. com. 
Тел. (050)242‑53‑44.
3-кімн. кв., 2/5/Ц, новобу‑
дова, авт. опалення, євроре‑
монт. Тел. (050)831‑75‑55, 
(097)101‑29‑13.
3-кімн. кв., 2/9/Ц, 
100кв.м, авт. опалення, но‑
вий елітний будинок, зруч‑
не місцерозташування, роз‑
винена інфраструктура, по‑
руч магазин, школа, дитса‑
док. Адр.: www. dom. ria. 
com. Тел. (050)242‑53‑44.
3-кімн. кв., 2/9/Ц, 80кв.м, 
авт. опалення, елітний бу‑
динок, сонячна сторо‑
на, зручне місцерозташу‑
вання, розвинена інфра‑
структура, недорого. 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.  15000грн/кв.м
ЖК «Ферум», 3/10/Ц, 38/19/11, новобуд., авт. опал., ст., шт., буд. зд., утепл.  14300грн/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 ЛПЗ, стяж., штук., авт. опал., 0,01га ............................................................................недорого
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.........................14300грн/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 15000грн/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

3-кімн. кв., вул. Арцеуло‑
ва, 3/9/Ц, 85кв.м, авт. опа‑
лення, новий елітний буди‑
нок (зданий), зручне міс‑
церозташування, розвине‑
на інфраструктура. Адр.: 
www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242‑53‑44.
3-кімн. кв., вул. Бенделіа‑
ні, 4/9/П, 63кв.м, євроре‑
монт, лоджія та балкон за‑
склені, металопластикові ві‑
кна, паркет, дерев’яна сто‑
лярка, санвузол розділь‑
ний, ціна договірна. Тел. 
(066)648‑06‑00.
3-кімн. кв., вул. Ветера‑
нів, 3/9/Ц, 70кв.м, чеський 
проект, євроремонт, не ку‑
това, поруч школа, мага‑
зин, розвинена інфраструк‑
тура, недорого, терміново. 
Адр.: www. dom. ria. com. 
Тел. (050)242‑53‑44.
3-кімн. кв., вул. винни-
ченка, 5-й пов., 58кв.м, 
ремонт, нова сантехні-
ка, пласт. вікна, терміно-
во, ціна договірна. тел. 
(099)736-03-00.
3-кімн. кв., вул. Ви‑
нниченка, 60кв.м, 
косм. ремонт, недоро‑
го. Тел. (050)831‑75‑55, 
(097)101‑29‑13.
3-кімн. кв., вул. Г. ‑Ар‑
темовського, 6/9/‑, 
69кв.м, гарне плану‑
вання, потребує ремон‑
ту. Тел. (050)831‑75‑55, 
(097)101‑29‑13.
3-кімн. кв., вул. Горді‑
юк, 4/9/Ц, 70кв.м, чесь‑
кий проект, не кутова, косм. 
ремонт, поруч школа, ма‑
газин, розвинена інфра‑
структура, недорого. Адр.: 
www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242‑53‑44.
3-кімн. кв., вул. І. Франка, 
2/9/Ц, 77кв.м, авт. опален‑
ня, елітний будинок, зручне 
місцерозташування, розви‑
нена інфраструктура, недо‑
рого. Адр.: www. dom. ria. 
com. Тел. (050)242‑53‑44.
3-кімн. кв., вул. Конякіна, 
3/9/Ц, 90кв.м, авт. опа‑
лення, новий елітний буди‑
нок (зданий), зручне міс‑
церозташування, розвине‑
на інфраструктура. Адр.: 
www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242‑53‑44.
3-кімн. кв., вул. Коня‑
кіна, 4/9/Ц, 66кв.м, ре‑
монт, пласт. вікна. 
Тел. (050)181‑49‑57, 
(067)124‑35‑82.

3-кімн. кв., 2/9/Ц, 90кв.м, 

авт. опалення, новий еліт‑

ний будинок, зручне міс‑

церозташування, розвине‑

на інфраструктура, поруч 

магазин, школа, дитсадок. 

Адр.: www. dom. ria. com. 

Тел. (050)242‑53‑44.

3-кімн. кв., 3/3/Ц, 

84/48/12, ціна договір‑

на. Тел. (096)212‑30‑02, 

(095)586‑52‑70.

3-кімн. кв., 5/10/Ц, 
79/‑/13, стяжка, шту‑
катурка, недорого. 
Тел. (095)586‑52‑70, 
(096)212‑30‑02.
3-кімн. кв., 6/9/Ц, 76кв.м, 
ремонт, авт. опалення, но‑
вий елітний будинок, зруч‑
не місцерозташування, роз‑
винена інфраструктура, по‑
руч школа, дитсадок, ма‑
газин. Адр.: www. dom. ria. 
com. Тел. (050)242‑53‑44.
3-кімн. кв., 67кв.м, хоро‑
ший житловий стан, термі‑
ново. Тел. (095)150‑34‑83, 
(067)976‑86‑13.

3-кімн. кв., 3/9/Ц, 90кв.м, 
авт. опалення, новий еліт‑
ний будинок (зданий), 
зручне місцерозташування, 
розвинена інфраструкту‑
ра, поруч дитсадок, школа. 
Адр.: www. dom. ria. com. 
Тел. (050)242‑53‑44.

3-кімн. кв., 4/9/Ц, 64, 
косм. ремонт, пласт. вікна, 
брон. двері, нова вмонто‑
вана кухня, плитка, духо‑
вка, у під’їзді ремонт. Адр.: 
www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242‑53‑44.

3-кімн. кв., бульвар 
дружби народів, р-н ЛПЗ, 
9/9П, 68,6кв.м, чеський 
проект, роздільні кім-
нати та санвузол, не ку-
това, якісний ремонт, 
власник, без посередни-
ків. тел. (066)870-41-12, 
(050)771-75-85.
3-кімн. кв., вул. Арцеуло‑
ва, 1/10/Ц, 80кв.м, ново‑
будова, авт. опалення, су‑
часний ремонт, меблі. Тел. 
(063)407‑95‑39.
3-кімн. кв., вул. Арцеуло‑
ва, 2/9/Ц, 77кв.м, авт. опа‑
лення, дизайнерський ре‑
монт. Тел. (050)831‑75‑55, 
(097)101‑29‑13.
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1-кімнатні квартири
Арцеулова, 5/9/Ц, 43/‑/‑, авт. опал., рем., частк. меблі ...................... ціна договірна
Винниченка, 4/5/‑, 30/‑/‑, єврорем., меблі .......................................... 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», 10/10/‑, 47/‑/‑, авт. опал., ст., шт., буд. зданий ціна договірна
ЖК «Колізей», 3/9/Ц, 43,7/‑/‑, авт. опал., рем., вмонт. кухня ............. ціна договірна
Зацепи, 4/10/Ц, 41/‑/‑, авт. опал., стяж., штук. ..................................... ціна договірна
Конякіна, 3/5/Ц, 30/‑/‑, не кутова, косм. рем. ...................................... ціна договірна
Кравчука, 2/9/П, 35/‑/‑, житл. стан, вмонт. шафа‑купе ....................... ціна договірна
Молоді, 1/9/Ц, 22/‑/‑, рем., меблі ......................................................... ціна договірна
Молоді, 3/9/Ц, 38/‑/‑, ніша, житл. стан ................................................ ціна договірна
Ш.Руставелі, 3/9/Ц, 38/‑/‑, ніша, пласт. вікна ....................................... ціна договірна

2-кімнатні квартири
Бенделіані, 2/9/Ц, 48/‑/‑, єврорем., пласт. вікна, частк. меблі ............ ціна договірна
Відродження, 6/9/Ц, 48/‑/‑, пласт. вікна ............................................   ціна договірна
Г.‑Артемовського, 3/5/П, 48/‑/‑, житл. стан ......................................... ціна договірна
Гордіюк, 2/9/П, 48/‑/‑, частк. пласт. вікна ............................................ 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, 1/9/П, 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. прохідні, вмонт. кухня ........... ціна договірна
Соборності, 4/9/Ц, 48/‑/‑, пласт. вікна, косм. рем. .............................. 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
Молоді, 3/5/Ц, 70/‑/‑, єврорем., вмонт. кухня ..................................... ціна договірна
Молоді, 8/9/Ц, 66/‑/‑, пласт. вікна, нова кухня, косм. рем. ................ 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
Сухомлинського, 2/5/Ц, 68/‑/‑, авт. опал., рем. ................................... ціна договірна
Федорова, 3/5/‑, 73/‑/‑, авт. опал., єврорем., меблі ............................ 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

3-кімн. кв., вул. Конякіна, 
5/5/Ц, 70кв.м, авт. опален‑
ня, ремонт, вмонтовані ме‑
блі. Тел. (050)831‑75‑55, 
(097)101‑29‑13.
3-кімн. кв., вул. Конякі‑
на, 6/9/Ц, 70кв.м, бал‑
кон та лоджія засклені, хо‑
роший ремонт, меблі. Тел. 
(063)407‑95‑39.
3-кімн. кв., вул. Кравчу‑
ка, 1/5/Ц, 97кв.м, новобу‑
дова, євроремонт, авт. опа‑
лення. Тел. (095)150‑34‑83, 
(067)976‑86‑13.
3-кімн. кв., вул. Кравчу‑
ка, 2/9/Ц, 73кв.м, чеський 
проект, не кутова, косм. ре‑
монт, розвинена інфра‑
структура, поруч школа, 
магазин, недорого. Адр.: 
www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242‑53‑44.
3-кімн. кв., вул. Кравчука, 
2/9/Ц, 90кв.м, авт. опален‑
ня, новий елітний будинок, 
зручне місцерозташування, 
розвинена інфраструкту‑
ра, поруч школа, дитсадок. 
Адр.: www. dom. ria. com. 
Тел. (050)242‑53‑44.
3-кімн. кв., вул. Кравчу‑
ка, 3/5/Ц, 70кв.м, чеський 
проект, не кутова, ремонт, 
поруч школа, магазин, роз‑
винена інфраструктура, не‑
дорого, терміново. Адр.: 
www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242‑53‑44.
3-кімн. кв., вул. Кравчу‑
ка, 3/9/Ц, 70кв.м, чесь‑
кий проект, не кутова, єв‑
роремонт, розвинена інф‑
раструктура, поруч школа, 
магазин, недорого, термі‑
ново. Адр.: www. dom. ria. 
com. Тел. (050)242‑53‑44.
3-кімн. кв., вул. Кравчу‑
ка, 3/9/Ц, 90кв.м, авт. опа‑
лення, новий елітний буди‑
нок (зданий), зручне міс‑
церозташування, розвине‑
на інфраструктура. Адр.: 
www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242‑53‑44.
3-кімн. кв., вул. Крав‑
чука, 4/9/Ц, 80кв.м, єв‑
роремонт, будинок 2011 
року. Тел. (095)150‑34‑83, 
(067)976‑86‑13.
3-кімн. кв., вул. Крав‑
чука, 5/9/П, 61кв.м, 
косм. ремонт, меблі. Тел. 
(063)407‑95‑39.
3-кімн. кв., вул. Кравчу‑
ка, 68кв.м, не кутова, ре‑
монт, меблі, побутова тех‑
ніка. Тел. (050)831‑75‑55, 
(097)101‑29‑13.

3-кімн. кв., вул. Набереж‑
на, 2/9/Ц, 90кв.м, авт. опа‑
лення, новий елітний буди‑
нок (зданий), зручне міс‑
церозташування, розвине‑
на інфраструктура. Адр.: 
www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242‑53‑44.
3-кімн. кв., вул. Набе‑
режна, 4/10/‑, 75кв.м, ре‑
монт, меблі, сонячна сто‑
рона, вікна виходять на 2 
сторони, 5хв до центру міс‑
та. Тел. (095)586‑52‑70, 
(096)212‑30‑02.
3-кімн. кв., вул. Рівнен‑
ська, 1/5/‑, 59кв.м, не ку‑
това, розпочатий ре‑
монт. Тел. (050)831‑75‑55, 
(097)101‑29‑13.
3-кімн. кв., вул. Рівнен‑
ська, 3/5/Ц, 78/39/12,3, 
новобудова, авт. опален‑
ня, утеплені фасад та під‑
лога, енергозберігаю‑
чі вікна, будинок зда‑
ний, парковка, 15000грн/
кв.м. Тел. (095)586‑52‑70, 
(096)212‑30‑02.
3-кімн. кв., вул. Федоро‑
ва, 3/5/Ц, 73кв.м, авт. опа‑
лення, ремонт, частково 
меблі. Тел. (050)831‑75‑55, 
(097)101‑29‑13.
3-кімн. кв., вул. Федоро‑
ва, 3/9/Ц, 90кв.м, авт. опа‑
лення, новий елітний буди‑
нок (зданий), зручне міс‑
церозташування, розвине‑
на інфраструктура. Адр.: 
www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242‑53‑44.
3-кімн. кв., вул. Федоро‑
ва, 5/9/Ц, 90кв.м, ремонт, 
авт. опалення, новий еліт‑
ний будинок, зручне міс‑
церозташування, розвине‑
на інфраструктура. Адр.: 
www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242‑53‑44.
3-кімн. кв., вул. Федо‑
рова, 65кв.м, пласт. ві‑
кна, косм. ремонт, або 
обмін на дві 1‑кімн. кв. 
Тел. (050)831‑75‑55, 
(097)101‑29‑13.
3-кімн. кв., вул. Чорно‑
вола, 4/9/Ц, 90кв.м, авт. 
опалення, новий еліт‑
ний будинок, зручне міс‑
церозташування, розви‑
нена інфраструктура, по‑
руч школа, дитсадок. Адр.: 
www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242‑53‑44.

3-кімн. кв., ЖК «Парко‑
вий», р‑н 33кв., 8/10/Ц, 
101/63/19, новобудова, 
авт. опалення, стяжка, шту‑
катурка, парковка, огоро‑
джена територія, недоро‑
го. Тел. (095)586‑52‑70, 
(096)212‑30‑02.
3-кімн. кв., ЖК «Ферум», 
3/5/Ц, 95,4/80,5/42,8, 
новобудова, гарне плану‑
вання, авт. опалення, пар‑
ковка, будинок утепле‑
ний, зданий, огородже‑
на територія, недоро‑
го. Тел. (095)586‑52‑70, 
(096)212‑30‑02.
3-кімн. кв., Київський 
м‑н, 7/9/Ц, 100кв.м, авт. 
опалення, новий еліт‑
ний будинок, зручне міс‑
церозташування, розви‑
нена інфраструктура, по‑
руч школа, дитсадок. Адр.: 
www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242‑53‑44.
3-кімн. кв., просп. Відро‑
дження, 1/2/Ц, 52/‑/7,3, 
416500грн. Адр.: www. 
dom. ria. com. Тел. 
(050)242‑53‑44.
3-кімн. кв., просп. Від‑
родження, 5/9/Ц, 
65кв.м, житловий стан. 
Тел. (050)181‑49‑57, 
(067)124‑35‑82.

3-кімн. кв., просп. волі, 
«сталінка», дорого. 
тел. (050)378-11-13.

3-кімн. кв., просп. Волі, 
2/5/Ц, 64кв.м, жит‑
ловий стан, пласт. ві‑
кна. Тел. (050)181‑49‑57, 
(067)124‑35‑82.
3-кімн. кв., просп. Мо‑
лоді, 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, 7/9/Ц, 61кв.м, косм. ре‑
монт, балкон та лоджія за‑
склені. Тел. (063)407‑95‑39.
3-кімн. кв., просп. Мо‑
лоді, 8/9/Ц, 66кв.м, 
пласт. вікна, ремонт. 
Тел. (050)831‑75‑55, 
(097)101‑29‑13.
3-кімн. кв., просп. Собор‑
ності, 2/9/Ц, 65кв.м, чесь‑
кий проект, не кутова, ре‑
монт, поруч школа, мага‑
зин, розвинена інфраструк‑
тура, недорого, терміново. 
Адр.: www. dom. ria. com. 
Тел. (050)242‑53‑44.

3-кімн. кв., просп. Со‑
борності, 2/9/Ц, 68кв.м, 
косм. ремонт, поруч зу‑
пинка, школа, дитса‑
док. Тел. (050)831‑75‑55, 
(097)101‑29‑13.
3-кімн. кв., просп. Собор‑
ності, 2/9/Ц, 70кв.м, чесь‑
кий проект, не кутова, косм. 
ремонт, поруч школа, ма‑
газин, розвинена інфра‑
структура, недорого. Адр.: 
www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242‑53‑44.
3-кімн. кв., просп. Со‑
борності, 2/9/Ц, 90кв.м, 
авт. опалення, новий еліт‑
ний будинок, зручне міс‑
церозташування, розви‑
нена інфраструктура, по‑
руч школа, дитсадок. Адр.: 
www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242‑53‑44.

3-кімн. кв., просп. Со‑
борності, 4/5/Ц, 61/‑/8, 
косм. ремонт. Тел. 
(063)407‑95‑39.

3-кімн. кв., просп. Со‑
борності, 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. Собор‑
ності, 5/9/Ц, 67кв.м, ре‑
монт. Тел. (050)831‑75‑55, 
(097)101‑29‑13.

3-кімн. кв., просп. Со‑
борності, 6/9/П, 67кв.м, 
косм. ремонт, недоро‑
го. Тел. (095)150‑34‑83, 
(067)976‑86‑13.
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1-кімнатні квартири
Винниченка, 4/5/Ц, 31/16/5, косм. рем., балкон заскл. ..................................ціна договірна
Відродження, 3/5/Ц, 23/‑/6, пласт. вікна, косм. рем., балкон заскл. .........  ціна договірна
Волі, 4/5/Ц, 32/17/5, косм. рем., балкон заскл. ...............................................ціна договірна
Коновальця, 3/5/Ц, 33/16/6,5, косм. рем. .......................................................ціна договірна
Конякіна, 3/5/Ц, 32/‑/6, косм. рем. ..................................................................ціна договірна
Конякіна, 6/9/Ц, 37/‑/8, косм. рем. .................................................................ціна договірна
Молоді, 2/5/Ц, 33/‑/6, хорош. рем. .................................................................ціна договірна
Р‑н ЛПЗ, 5/9/Ц, 34/19/5, косм. рем. .................................................................ціна договірна
Соборності, 3/9/Ц, 35/‑/8, пласт. вікна, косм. рем. .......................................ціна договірна

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

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

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

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

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

З повним переліком об’єктів можна ознайомитись за тел. (095)2198511

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 33кв. 

(«Аверс»), 4/9/П, 65,7кв.м, 

не кутова, кімнати розділь‑

ні, лоджія з кухні та спаль‑

ні, паркет, ремонт, власник. 

Тел. (097)625‑69‑50, Воло‑

димир.

3-кімн. кв., р‑н гіпермар‑

кету «Там‑Там», 2/9/Ц, 

90кв.м, авт. опалення, но‑

вий елітний будинок, зруч‑

не місцерозташування, роз‑

винена інфраструктура. 

Адр.: www. dom. ria. com. 

Тел. (050)242‑53‑44.

3-кімн. кв., р‑н гіпермар‑
кету «Там‑Там», 3/9/Ц, 
106кв.м, новобудова, єв‑
роремонт, сучасне плану‑
вання, зручне місцерозта‑
шування, розвинена інфра‑
структура, поруч зупинка. 
Адр.: www. dom. ria. com. 
Тел. (050)242‑53‑44.
3-кімн. кв., р‑н гіпермар‑
кету «Там‑Там», 4/5/Ц, 
100кв.м, авт. опалення, 
елітний будинок, зручне 
місцерозташування, розви‑
нена інфраструктура, недо‑
рого. Адр.: www. dom. ria. 
com. Тел. (050)242‑53‑44.
3-кімн. кв., р‑н гот. «Лу‑
чеськ», 1/2/Ц, 52кв.м, кух‑
ня ‑ 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. 
опалення, ціна договір‑
на. Тел. (095)586‑52‑70, 
(096)212‑30‑02.
3-кімн. кв., р‑н РЦ «Про‑
мінь», 4/9/Ц, 85кв.м, 
авт. опалення, новий еліт‑
ний будинок, зручне міс‑
церозташування, розвине‑
на 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 (зданий), зручне 
місцерозташування, розви‑
нена інфраструктура. Адр.: 
www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242‑53‑44.

3-кімн. кв., р‑н ТРЦ «Порт‑
Сіті», 3/9/Ц, 85кв.м, авт. 
опалення, новий еліт‑
ний будинок, зручне міс‑
церозташування, розвине‑
на інфраструктура. Адр.: 
www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242‑53‑44.
3-кімн. кв., р‑н ТРЦ «Порт‑
Сіті», 4/9/Ц, 90кв.м, ре‑
монт, авт. опалення, новий 
елітний будинок, зручне 
місцерозташування, розви‑
нена інфраструктура. Адр.: 
www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242‑53‑44.
3-кімн. кв., р‑н ТРЦ 
«Порт‑Сіті», 73кв.м, єв‑
роремонт, меблі, по‑
бутова 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 дого‑
вірна. Тел. (096)212‑30‑02, 
(095)586‑52‑70.
3-кімн. кв., центр міста, 
4/9/Ц, 77кв.м, елітний бу‑
динок, авт. опалення, со‑
нячна сторона, зручне міс‑
церозташування, розвине‑
на інфраструктура. Адр.: 
www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242‑53‑44.
3-кімн. кв., центр міста, 
7/9/Ц, 100кв.м, авт. опа‑
лення, новий елітний бу‑
динок, зручне місцероз‑
ташування, розвине‑
на інфраструктура. Адр.: 
www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242‑53‑44.

4-кімн. кв., вул. Архі‑
тектора Метельницького, 
4/9/Ц, 83/55/9, ціна дого‑
вірна. Тел. (096)212‑30‑02, 
(095)586‑52‑70.
4-кімн. кв., вул. Во‑
лодимирська. Тел. 
(099)215‑59‑58.
4-кімн. кв., вул. Горді‑
юк, 1/5/Ц, 74кв.м, лоджія, 
косм. ремонт, 2 кварти‑
ри на площадці, недоро‑
го. Тел. (050)831‑75‑55, 
(097)101‑29‑13.
4-кімн. кв., вул. Конякі‑
на, р‑н ЗОШ №11, 78кв.м, 
косм. ремонт, терміно‑
во. Тел. (050)181‑49‑57, 
(067)124‑35‑82.

квартира 2‑пов., вул. 
Огієнка, 2а, центр міста, 
85кв.м, дизайнерський ре‑
монт, ціна договірна, влас‑
ник. Тел. (098)118‑62‑26.
квартира великогабарит‑
на, 2‑рівнева, вул. Чор‑
новола, 150кв.м, євроре‑
монт, авт. опалення, піді‑
грів підлоги, ціна договір‑
на, дешево, можливий об‑
мін на квартиру меншої 
площі, з доплатою. Тел. 
(099)700‑25‑35.

квартири у новобудовах 
м. Луцьк пропонує «Бюро 
нерухомості», професій‑
ний підбір + юридичний 
супровід за ціною 2500грн. 
Тел. (095)586‑52‑70, 
(096)212‑30‑02.
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1-кімнатні квартири
Б.Хмельницького, косм. рем., меблі, побуттех. ..........................................................4500грн
Волі, єврорем., меблі, побуттех., для сім’ї .....................................5000грн + комун. платежі
Грушевського, хорош. рем., меблі, побуттех. ...............................3000грн + комун. платежі
Дубнівська, косм. рем., вмебл., побуттех. ....................................  2500грн + комун. платежі
Задворецька, свіж. рем., меблі, побуттех. .....................................4000грн + комун. платежі
К.‑Карого, косм. рем., вмебл., холодил. .......................................3500грн + комун. платежі
К.‑Карого, хорош. рем., вмебл., холодил. ............................................... 3000грн + лічильн.
Ковельська, косм. рем., меблі, побуттех., для прац. ....................2500грн + комун. платежі
Коновальця, хорош. рем., вмонт. кухня ......................................................................4000грн
Кравчука, новобуд., хорош. рем., меблі ........................................5500грн + комун. платежі
Огієнка, косм. рем., меблі, побуттех. .............................................4000грн + комун. платежі
Потапова, косм. рем., частк. вмебл., без побуттех. ......................2800грн + комун. платежі
Потебні, є всі необх. меблі та побуттех. .........................................4500грн + комун. платежі
Р‑н гот. «Лучеськ», косм. рем., меблі, побуттех. ...........................3500грн + комун. платежі
Р‑н просп.Соборності, новобуд., рем., меблі, побуттех. ..............3500грн + комун. платежі
Соборності, новобуд., рем., меблі, побуттех. ................................5500грн + комун. платежі
Станіславського, хорош. рем., повн. вмебл., побуттех. ...............3000грн + комун. платежі
Стрілецька, вмебл., є вся необх. побуттех. ....................................3000грн + комун. платежі
Шевченка, єврорем., вмебл., побуттех. .........................................3000грн + комун. платежі
Шопена, хорош. рем., вмебл., побуттех. .......................................3300грн + комун. платежі

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

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

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

Будинки
Відродження, гарний рем., є всі зручн. ..........................................3000грн + комун. платежі
Ковельська, авт. опал., єврорем., меблі ........................................3000грн + комун. платежі
Макарова, 1/2 буд., рем., меблі, побуттех. ...................................3500грн + комун. платежі
Потебні, косм. рем., меблі, побуттех., для 1 людини .....................1500грн + комун. платежі
Рівненська, рем., вмебл., побуттех. ................................................2000грн + комун. платежі
Р‑н Вишків, всі зручн. в будинку .....................................................2000грн + комун. платежі
Р‑н гіпермаркету «Нова лінія», меблі, побуттех.............................3200грн + комун. платежі
Сагайдачного, авт. опал., рем., меблі, побуттех. ..........................5000грн + комун. платежі
Чернишевського, 1кімн., рем., меблі, побуттех. ............................2500грн + комун. платежі
Чернишевського, гарний рем., меблі, побуттех. ..........................4200грн + комун. платежі

купівля
1-, 2‑, 3‑кімн. кв. 
Тел. (095)150‑34‑83, 
(067)976‑86‑13.
1-, 2‑, 3‑кімн. кв., ре‑
монт. 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 новобу‑
дові. Тел. (095)586‑52‑70, 
(096)212‑30‑02.
1-, 2‑кімн. кв., серед‑
ні поверхи, авт. опален‑
ня, розгляд усіх варіан‑
тів. Тел. (095)586‑52‑70, 
(096)212‑30‑02.
1-кімн. кв., вул. Крав‑
чука, Конякіна, Федоро‑
ва, Гордіюк, крім першо‑
го та останього пов., до 
400000грн, не агентство. 
Тел. (066)145‑22‑67, Свя‑
тослав Васильович.
1-кімн. кв., р‑н 33кв. 
(просп. Соборності, просп. 
Молоді, вул. Кравчука, вул. 
Конякіна, вул. Ветеранів). 
Тел. (063)407‑95‑39.
2-кімн. кв., м. Луцьк, роз‑
гляд будь‑яких варіантів. 
Тел. (063)407‑95‑39.

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 сім’ї, просп. 
Перемоги, житловий стан, 
4000грн + комунальні пла‑
тежі. Тел. (095)649‑69‑39.
1-кімн. кв., вул. 8 Березня, 
ремонт, меблі, холодиль‑
ник, газова плита, 3000грн 
+ комунальні платежі. Тел. 
(099)158‑36‑64, Ольга Іва‑
нівна.
1-кімн. кв., вул. 8 Берез‑
ня, хороший ремонт, ме‑
блі, пральна машина, га‑
зова плита, 2500грн + ко‑
мунальні платежі. Тел. 
(099)315‑86‑23, Дмитро.
1-кімн. кв., вул. Ветера‑
нів, вмебльована, є все 
необхідне для проживан‑
ня, Інтернет, 3500грн. Тел. 
(098)471‑77‑19.
1-кімн. кв., вул. Ветеранів, 
косм. ремонт, є меблі та по‑
буттехніка, 6000грн. Тел. 
(068)729‑04‑29.

1-кімн. кв., вул. Ветеранів, 
косм. ремонт, меблі, холо‑
дильник, мікрохвильова піч 
та газова плита, для моло‑
дої пари, 3500грн із враху‑
ванням усіх платежів. Тел. 
(099)619‑51‑75, Наталія.
1-кімн. кв., вул. Вете‑
ранів, р‑н гіпермарке‑
ту «Там‑Там», централь‑
не опалення, вмебльована, 
3000грн + комунальні пла‑
тежі. Тел. (096)466‑48‑77, 
(099)151‑61‑08.
1-кімн. кв., вул. Ветера‑
нів, хороший косм. ре‑
монт, вмебльована, холо‑
дильник, 2000грн + ко‑
мунальні платежі. Тел. 
(096)466‑48‑77.
1-кімн. кв., вул. Винничен‑
ка, косм. ремонт, меблі, по‑
бутова техніка, оплата за 
перший та останній місяці, 
3000грн + комунальні пла‑
тежі. Тел. (099)056‑78‑63, 
Ольга.
1-кімн. кв., вул. Воїнів‑
інтернаціоналістів, р‑н РАЦ‑
Су, косм. ремонт, 1300грн 
+ комунальні платежі. Тел. 
(099)435‑35‑51.
1-кімн. кв., вул. Вороні‑
хіна, 15, р‑н просп. Від‑
родження, «малосімей‑
ка», євроремонт, 2500грн 
+ комунальні плате‑
жі. Тел. (099)934‑20‑10, 
(098)471‑77‑19.
1-кімн. кв., вул. Горді‑
юк, 29, 3/9/‑, меблі, по‑
бутова техніка, 3000грн + 
комунальні платежі. Тел. 
(096)466‑48‑77.
1-кімн. кв., вул. Гордіюк, 
гарний ремонт, повністю 
укомплектована, 4000грн. 
Тел. (050)437‑73‑73.
1-кімн. кв., вул. Грибоєдо‑
ва, житловий стан, частко‑
во меблі, побутова техніка, 
2600грн + комунальні пла‑
тежі. Тел. (098)060‑02‑20.
1-кімн. кв., вул. Д. Галиць‑
кого, вмебльована, холо‑
дильник, 2000грн + ко‑
мунальні платежі. Тел. 
(099)768‑38‑66.
1-кімн. кв., вул. Дань‑
шина, 1, є меблі, побуто‑
ва техніка, все необхідне 
для проживання, 3000грн 
+ комунальні платежі. Тел. 
(096)466‑48‑77.
1-кімн. кв., вул. Даньши‑
на, є все необхідне для 
проживання, 3000грн. Тел. 
(050)438‑69‑69, Даніела.

1-кімн. кв., вул. Доро‑
шенка, меблі та побуто‑
ва техніка, 4000грн + ко‑
мунальні платежі. Тел. 
(066)755‑53‑04.
1-кімн. кв., вул. Загоро‑
дня, р‑н просп. Відроджен‑
ня, косм. ремонт, Інтернет, 
2500грн + комунальні пла‑
тежі. Тел. (099)934‑20‑10.
1-кімн. кв., вул. Зацепи, 
гарний ремонт, меблі, по‑
буттехінка, 5500грн. Тел. 
(096)520‑62‑88.
1-кімн. кв., вул. І. Франка, 
євроремонт, меблі, побу‑
това техніка, все необхідне 
для проживання, 2400грн 
+ комунальні платежі. Тел. 
(093)226‑96‑39.
1-кімн. кв., вул. Іващенка. 
Тел. (050)438‑21‑12.
1-кімн. кв., вул. К. ‑Каро‑
го, 11, 2‑й пов., вмебльо‑
вана, кабельне ТБ, 4000грн 
+ комунальні платежі. Тел. 
(099)151‑61‑08.
1-кімн. кв., вул. Конякіна, 
37а, ремонт, вмебльова‑
на, є холодильник, пральна 
машина, Інтернет, 2500грн 
+ комунальні платежі. Тел. 
(093)226‑96‑36.
1-кімн. кв., вул. Конякі‑
на, косм. ремонт, меблі, 
частково побутова техніка, 
4000грн + комунальні пла‑
тежі. Тел. (050)437‑71‑77.
1-кімн. кв., вул. Кравчу‑
ка, косм. ремонт, є вся не‑
обхідна побутова техніка, 
вмебльована, перевага на‑
дається сімейним людям, 
3000грн + комунальні пла‑
тежі. Тел. (099)619‑51‑75, 
Ольга.
1-кімн. кв., вул. Крав‑
чука, хороший косм. ре‑
монт, вмебльована, є по‑
бутова техніка, 2500грн + 
комунальні платежі. Тел. 
(099)151‑61‑08.
1-кімн. кв., вул. Липин‑
ського, євроремонт, меблі, 
побутова техніка, 5500грн 
+ комунальні платежі. Тел. 
(050)378‑41‑14.
1-кімн. кв., вул. Липин‑
ського, р‑н гіпермарке‑
ту «Там‑Там», авт. опален‑
ня, холодильник, праль‑
на машина, лічильники, те‑
левізор, Інтернет, 3300грн 
+ комунальні платежі. Тел. 
(093)120‑69‑39.
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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. Набереж‑
на, авт. опалення, євроре‑
монт, меблі, побутова техні‑
ка. Адр.: www. gelios. lutsk. 
ua. Тел. (095)150‑34‑83, 
(067)976‑86‑13.

1-кімн. кв., вул. Наливайка, 
косм. ремонт, меблі, побу‑
това техніка, 3500грн. Тел. 
(098)392‑34‑43.

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

1-кімн. кв., вул. Писарев‑
ського, гарний ремонт, є 
меблі, побутова техніка, 
3500грн + комунальні пла‑
тежі. Тел. (095)649‑57‑77.

1-кімн. кв., вул. Привок‑
зальна, косм. ремонт, є 
меблі та побутова техніка, 
3000грн + комунальні пла‑
тежі. Тел. (099)619‑51‑75, 
Тетяна.
1-кімн. кв., вул. Січова, 
гарний ремонт, меблі, по‑
бутова техніка, 3000грн + 
комунальні платежі. Тел. 
(098)392‑33‑90.
1-кімн. кв., вул. Федо‑
рова, 2, 3/9/‑, хороший 
косм. ремонт, 3200грн 
+ комунальні плате‑
жі. Тел. (093)226‑96‑39, 
(099)435‑35‑51.
1-кімн. кв., вул. Федорова, 
р‑н 40кв., 9/9/‑, хороший 
стан, для сім’ї, 5000грн. 
Тел. (067)709‑12‑34.

1-кімн. кв., вул. Черни‑
шевського, косм. ремонт, 
меблі, побутова техніка, 
для працюючих, 2500грн 
+ комунальні платежі. Тел. 
(099)158‑36‑64, Надія.
1-кімн. кв., вул. Чехова, 2, 
вмебльована, є все необ‑
хідне для проживання. Тел. 
(096)466‑48‑77.
1-кімн. кв., вул. Ш. Руста‑
велі, р‑н ЛПЗ, вмебльова‑
на, є холодильник, 2500грн 
+ комунальні платежі. Тел. 
(093)226‑96‑39.
1-кімн. кв., вул. Шопена, 
ремонт, меблі, для сімейних 
людей. Тел. (097)021‑32‑92, 
Єва Андріївна.
1-кімн. кв., Київський м‑н, 
є все необхідне для про‑
живання, 3000грн. Тел. 
(050)437‑72‑77.
1-кімн. кв., просп. Відро‑
дження, є меблі, побуто‑
ва техніка, 4000грн. Тел. 
(096)737‑64‑88.
1-кімн. кв., просп. Відро‑
дження, косм. ремонт, є 
холодильник, 3500грн + 
комунальні платежі. Тел. 
(067)709‑12‑18.
1-кімн. кв., просп. Волі, єв‑
роремонт, меблі, побуто‑
ва техніка, 6000грн. Тел. 
(096)974‑47‑45.
1-кімн. кв., просп. Волі, 
косм. ремонт, є всі необхід‑
ні меблі та побутова техніка, 
2800грн + комунальні пла‑
тежі. Тел. (099)158‑36‑64, 
Катерина.
1-кімн. кв., просп. Грушев‑
ського, 1, укомплектова‑
на, хороший косм. ремонт, 
3200грн + комунальні пла‑
тежі. Тел. (096)466‑48‑77, 
(099)151‑61‑08.
1-кімн. кв., просп. Гру‑
шевського, є меблі, побу‑
това техніка, 5000грн + 
комунальні платежі. Тел. 
(050)378‑35‑77.
1-кімн. кв., просп. Грушев‑
ського, косм. ремонт, ме‑
блі, побуттехніка, перевага 
надається сімейним людям, 
2500грн + комунальні пла‑
тежі. Тел. (099)315‑86‑23, 
Алла.
1-кімн. кв., просп. Моло‑
ді, 23, хороший косм. ре‑
монт, можливість підклю‑
чення пральної машини, 
2300грн + комунальні пла‑
тежі. Тел. (099)934‑20‑10, 
(098)471‑77‑19.

1-кімн. кв., просп. Мо‑
лоді, вмебльована, холо‑
дильник, балкон, підвал, 
1600грн + комунальні пла‑
тежі. Тел. (098)471‑77‑19.
1-кімн. кв., просп. Моло‑
ді, євроремонт, вмонтована 
кухня, меблі, побуттехніка, 
для працюючих людей без 
шкідливих звичок, 3500грн 
+ комунальні платежі. Тел. 
(068)136‑45‑81, Аліна.
1-кімн. кв., просп. Моло‑
ді, житловий стан, меблі, 
побутова техніка, 4500грн 
+ комунальні платежі. Тел. 
(067)709‑12‑38.
1‑кімн. кв., просп. Перемо‑
ги, 3/5/Ц, ремонт, меблі, 
побутова техніка, терміно‑
во. Тел. (099)736‑03‑00.
1-кімн. кв., просп. Пере‑
моги, косм. ремонт, вмеб‑
льована, є холодиль‑
ник, пральна машина, 
2500грн + комунальні пла‑
тежі. Тел. (099)435‑35‑51, 
(098)471‑76‑64.
1-кімн. кв., просп. Собор‑
ності, євроремонт, меблі, 
побутова техніка, 5000грн. 
Тел. (050)377‑31‑77, Діана.
1-кімн. кв., просп. Собор‑
ності, косм. ремонт, ме‑
блі, побуттехніка, для сі‑
мейної пари, 2500грн + 
комунальні платежі. Тел. 
(063)669‑85‑30, Ольга Ан‑
дріївна.
1-кімн. кв., просп. Собор‑
ності, свіжий ремонт, част‑
ково вмебльована, побу‑
това техніка, для працюю‑
чих людей або студентів, 
2600грн + комунальні пла‑
тежі. Тел. (099)158‑36‑64, 
Віталій.
1-кімн. кв., р‑н автозаводу. 
Тел. (050)585‑81‑97.
1-кімн. кв., р‑н гіпермар‑
кету «Там‑Там», авт. опа‑
лення, меблі, побутова тех‑
ніка. Тел. (050)831‑75‑55, 
(097)101‑29‑13.
1-кімн. кв., р‑н гіпермар‑
кету «Там‑Там», новобудо‑
ва, авт. опалення, євроре‑
монт, меблі, побутова техні‑
ка. Адр.: www. gelios. lutsk. 
ua. Тел. (095)150‑34‑83, 
(067)976‑86‑13.
1-кімн. кв., р‑н ЛПЗ, є ме‑
блі, холодильник, праль‑
на машина, для 2‑х ді‑
вчат, 3000грн. Тел. 
(050)371‑71‑37.

1-кімн. кв., р‑н Північно‑
го ринку, новобудова, авт. 
опалення, євроремонт, 
частково меблі, 4500грн + 
комунальні платежі. Тел. 
(098)009‑90‑09.
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. опа‑
лення, вмебльована, є по‑
бутова техніка, 3200грн + 
комунальні платежі. Тел. 
(099)435‑35‑51.
1-кімн. кв., центр міста, єв‑
роремонт, меблі, побуто‑
ва техніка, 5000грн. Тел. 
(067)709‑12‑31.
2 кімнати, вул. Хурсенка, 
р‑н просп. Відродження, 
свіжий ремонт, є меблі, по‑
буттехніка, для платоспро‑
можних людей без тварин, 
2600грн + комунальні пла‑
тежі. Тел. (099)619‑51‑75, 
Віра Андріївна.
2-кімн. кв. для дівчат, 
просп. Волі, з ремонтом та 
меблями, 4500грн + ко‑
мунальні платежі. Тел. 
(066)550‑47‑41.
2-кімн. кв. для сім’ї, вул. 
Кравчука, хороший ремонт, 
меблі та холодильник, 
4000грн + комунальні пла‑
тежі. Тел. (096)520‑62‑69.
2-кімн. кв. для сімей‑
них людей, вул. Арцеуло‑
ва, косм. ремонт, меблі, 
побуттехніка, поруч дитса‑
док, школа, супермаркети, 
3000грн + комунальні пла‑
тежі. Тел. (099)056‑78‑63, 
Ольга.
2-кімн. кв., авт. опалення, 
ремонт, меблі, побутова тех‑
ніка. Тел. (050)831‑75‑55, 
(093)918‑26‑54.
2-кімн. кв., бульвар Друж‑
би народів, гарний ремонт, 
меблі, побутова техніка, 
3900грн + комунальні пла‑
тежі. Тел. (067)709‑12‑34.
2-кімн. кв., вул. Бенделіа‑
ні, меблі, побутова техніка, 
4500грн + комунальні пла‑
тежі. Тел. (096)737‑64‑88.
2-кімн. кв., вул. Ветеранів, 
косм. ремонт, всі зручності, 
4400грн + комунальні пла‑
тежі. Тел. (067)709‑12‑18.
2-кімн. кв., вул. Винни‑
ченка, 49, хороший ре‑
монт, вмебльована, є холо‑
дильник, Інтернет, балкон, 
4000грн + комунальні пла‑
тежі. Тел. (099)934‑20‑10.
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2-кімн. кв., вул. Винни‑
ченка, гарний ремонт, ме‑
блі, побутова техніка. Тел. 
(050)378‑41‑14.
2-кімн. кв., вул. Винни‑
ченка, євроремонт, вмеб‑
льована, є посуд, побутова 
техніка, Інтернет, 5000грн. 
Тел. (098)471‑76‑64, 
(099)435‑35‑51.
2-кімн. кв., вул. Володи‑
мирська, житловий стан, 
3000грн + комунальні пла‑
тежі. Тел. (050)437‑71‑77.
2-кімн. кв., вул. Горді‑
юк, євроремонт, меблі, по‑
бутова техніка, 4500грн + 
комунальні платежі. Тел. 
(097)473‑35‑27.
2-кімн. кв., вул. Дека‑
бристів, р‑н просп. Відро‑
дження, вмебльована, по‑
бутова техніка, 2500грн + 
комунальні платежі. Тел. 
(099)435‑35‑51.
2-кімн. кв., вул. Зацепи, 
3/9/Ц, 65кв.м, авт. опа-
лення, євроремонт, су-
часні меблі, інтернет, по-
буттехніка, на довготри-
валий термін, власник, 
7000грн +комунальні пла-
тежі. тел. (095)789-17-71.
2-кімн. кв., вул. Ковель‑
ська, ЖК «Небосхил», хо‑
роший ремонт, укомплек‑
тована, є побутова техніка, 
3300грн + комунальні пла‑
тежі. Тел. (098)471‑76‑64.
2-кімн. кв., вул. Ковель‑
ська, косм. ремонт, меблі, 
побутова техніка, 3000грн 
+ комунальні платежі. Тел. 
(099)619‑51‑75, Катерина.
2-кімн. кв., вул. Ковель‑
ська, косм. ремонт, меблі, 
побуттехніка, нова сантех‑
ніка, для сімейних людей, 
3000грн + комунальні пла‑
тежі. Тел. (099)315‑85‑87, 
Любов.
2-кімн. кв., вул. Козакова, 
гарний ремонт, меблі, побу‑
това техніка, авт. опалення, 
4500грн + комунальні пла‑
тежі. Тел. (096)107‑86‑17.
2-кімн. кв., вул. Коноваль‑
ця, 1, вмебльована, є побу‑
това техніка, 4500грн. Тел. 
(099)768‑38‑66.
2-кімн. кв., вул. Коноваль‑
ця, для дівчат, 4000грн + 
комунальні платежі. Тел. 
(095)657‑41‑10.
2-кімн. кв., вул. Конякіна, 
37, р‑н ТЦ «Слон», меблі, 
вся необхідна побутова тех‑
ніка. Тел. (099)934‑20‑10.

2-кімн. кв., вул. Конякі‑
на, 7/9/‑, вмебльована, є 
холодильник, телевізор, 
4500грн + комунальні пла‑
тежі. Тел. (099)768‑38‑66, 
(093)120‑69‑39.
2-кімн. кв., вул. Кравчу‑
ка, меблі, побутова тех‑
ніка, для сім’ї, 3500грн + 
комунальні платежі. Тел. 
(050)437‑72‑77.
2-кімн. кв., вул. Кравчу‑
ка, р‑н автостанції, євро‑
ремонт, частково вмебльо‑
вана, є вся необхідна по‑
бутова техніка, 2500грн + 
комунальні платежі. Тел. 
(098)471‑77‑19.
2-кімн. кв., вул. Кравчу‑
ка, ремонт, меблі, побуто‑
ва техніка, 5000грн + ко‑
мунальні платежі. Тел. 
(099)319‑55‑56.
2-кімн. кв., вул. Л. Укра‑
їнки, 4500грн + ко‑
мунальні платежі. Тел. 
(098)009‑90‑09.
2-кімн. кв., вул. Ли‑
пинського, 7, новобудо‑
ва, авт. опалення, євроре‑
монт, вмебльована, є по‑
бутова техніка, 3500грн + 
комунальні платежі. Тел. 
(099)435‑35‑51.
2-кімн. кв., вул. Набе‑
режна, новобудова, єв‑
роремонт, меблі, побуто‑
ва техніка, 5000грн + ко‑
мунальні платежі. Тел. 
(050)437‑73‑73, Надія.
2-кімн. кв., вул. Наливай‑
ка, для сім’ї, меблі та хо‑
лодильник, 3300грн + ко‑
мунальні платежі. Тел. 
(096)785‑47‑32, Олена.
2-кімн. кв., вул. Наливай‑
ка, євроремонт, меблі, по‑
бутова техніка, 3500грн + 
комунальні платежі. Тел. 
(067)709‑12‑31.
2-кімн. кв., вул. Новочер‑
чицька, 13, є меблі, побу‑
това техніка, все необхідне 
для проживання, 3500грн 
+ комунальні платежі. Тел. 
(099)934‑20‑10.
2-кімн. кв., вул. Рівнен‑
ська, 107, вмебльована, 
є побутова техніка: холо‑
дильник, пральна машина, 
газова колонка, 2200грн + 
комунальні платежі. Тел. 
(099)435‑35‑51.

2-кімн. кв., вул. Рівнен‑
ська, євроремонт, сучас‑
ні меблі, нова побуттехніка, 
для працюючої пари, бажа‑
но без шкідливих звичок, 
2500грн + комунальні пла‑
тежі. Тел. (099)158‑36‑64, 
Олеся.
2-кімн. кв., вул. Станіслав‑
ського, гарний ремонт, для 
сім’ї. Тел. (050)371‑71‑37.
2-кімн. кв., вул. Станіслав‑
ського, є все необхідне для 
проживання, підготовле‑
на до заселення, 4500грн 
+ комунальні платежі. Тел. 
(050)026‑68‑31.
2-кімн. кв., вул. Стрілець‑
ка, меблі, побутова техніка, 
3500грн + комунальні пла‑
тежі. Тел. (093)226‑96‑39.
2-кімн. кв., вул. Федорова, 
новобудова, авт. опалення, 
4500грн + комунальні пла‑
тежі. Тел. (096)974‑47‑45.
2-кімн. кв., вул. Чайков‑
ського, р‑н центру міста, у 
кімнатах свіжий косм. ре‑
монт, є 2 балкони, холо‑
дильник, 4500грн + ко‑
мунальні платежі. Тел. 
(096)466‑48‑77.
2-кімн. кв., вул. Чернишев‑
ського, меблі, побутова тех‑
ніка, гарний стан, для сім’ї, 
3200грн + комунальні пла‑
тежі. Тел. (050)438‑69‑69.
2-кімн. кв., вул. Чорно‑
вола, 44, новобудова, єв‑
роремонт, вмебльована, 
побутова техніка, телеві‑
зор, Інтернет, 3300грн + 
комунальні платежі. Тел. 
(099)435‑35‑51.
2-кімн. кв., просп. Відро‑
дження, 10, навпроти пі‑
церії «Соло», вмебльова‑
на, ремонт, склопакети, 
паркет, вмонтована кухня, 
3400грн + комунальні пла‑
тежі. Тел. (099)435‑35‑51, 
(098)471‑76‑64.
2-кімн. кв., просп. Від‑
родження, гарний ре‑
монт, вмебльовна, побу‑
това техніка, 3900грн + 
комунальні платежі. Тел. 
(066)499‑52‑34.
2-кімн. кв., просп. Від‑
родження, косм. ремонт, 
4500грн + комунальні пла‑
тежі. Тел. (098)891‑52‑77.
2-кімн. кв., просп. Відро‑
дження, косм. ремонт, ме‑
блі, побутова техніка, пе‑
ревага надається сімей‑
ним людям або дівчатам, 
3000грн + комунальні пла‑
тежі. Тел. (068)136‑45‑81, 
Юлія.

2-кімн. кв., просп. Волі, 
22, хороший косм. ре‑
монт, 3800грн. Тел. 
(099)435‑35‑51.
2-кімн. кв., просп. Моло‑
ді, хороші умови для сім’ї, 
3300грн + комунальні пла‑
тежі. Тел. (066)550‑47‑43.
2-кімн. кв., просп. Пере‑
моги, 10, р‑н ЗОШ №5, ме‑
блі, побутова техніка, по‑
руч зупинка, 3500грн + 
комунальні платежі. Тел. 
(099)934‑20‑10.
2-кімн. кв., просп. Со‑
борності, 4500грн + ко‑
мунальні платежі. Тел. 
(066)550‑50‑31.
2-кімн. кв., р‑н Київського 
м‑ну, вмебльована, частко‑
во побутова техніка.
Тел. (066)550‑46‑77.
2-кімн. кв., р‑н ЛПЗ, ре‑
монт, меблі, побутова техні‑
ка. Адр.: www. gelios. lutsk. 
ua. Тел. (095)150‑34‑83, 
(067)976‑86‑13.
2-кімн. кв., р‑н просп. 
Відродження, житловий 
стан, меблі, побутова тех‑
ніка. Тел. (050)181‑49‑57, 
(067)124‑35‑82.
2-кімн. кв., с. Липини, вул. 
Шкільна, ремонт, вмебльо‑
вана, є побутова техніка, 
4500грн + комунальні пла‑
тежі. Тел. (098)471‑77‑29.
3-кімн. кв., вул. Г. ‑Арте‑
мовського, меблі, побуто‑
ва техніка, 5000грн + ко‑
мунальні платежі. Тел. 
(099)319‑55‑56.
3-кімн. кв., вул. Братко‑
воського, євроремонт, ме‑
блі, побутова техніка, 
5500грн + комунальні пла‑
тежі. Тел. (096)785‑47‑32.
3-кімн. кв., вул. Горді‑
юк, євроремонт, меблі, по‑
бутова техніка, 5000грн + 
комунальні платежі. Тел. 
(096)520‑62‑69.
3-кімн. кв., вул. Зацепи, 
гарний ремонт, меблі, по‑
бутова техніка, 5200грн + 
комунальні платежі. Тел. 
(095)657‑41‑10.
3-кімн. кв., вул. Ковель‑
ська, євроремонт, меблі, 
побутова техніка, 4500грн 
+ комунальні платежі. Тел. 
(098)891‑52‑77.
3-кімн. кв., вул. Конякі‑
на, косм. ремонт, є все не‑
обхідне для проживання, 
3800грн + комунальні пла‑
тежі. Тел. (096)107‑86‑17.

3-кімн. кв., вул. Конякі‑
на, ремонт, меблі, 4200грн 
+ комкнальні платежі. Тел. 
(050)026‑68‑31.
3-кімн. кв., вул. Крило‑
ва, хороший ремонт, меблі, 
побутова техінка, 4000грн 
+ комунальні платежі. Тел. 
(097)473‑35‑27.
3-кімн. кв., вул. Рівнен‑
ська, кухня‑студія, 2 кімна‑
ти, хороший ремонт, меблі, 
побутова техніка, 5500грн 
+ комунальні платежі. Тел. 
(063)407‑95‑39.
3-кімн. кв., вул. С. Банде‑
ри, косм. ремонт, меблі, по‑
буттехніка, поруч головний 
корпус СНУ, можливо для 
студентів або працюючих, 
3000грн + комунальні пла‑
тежі. Тел. (099)158‑36‑64, 
Олеся.
3-кімн. кв., вул. Сагай‑
дачного, хороший ре‑
монт, є все, 4000грн. Тел. 
(066)550‑46‑77.
3-кімн. кв., вул. Стрілець‑
ка, хороший стан, є все не‑
обхідне для проживання, 
4000грн + комунальні пла‑
тежі. Тел. (066)550‑50‑31.
3-кімн. кв., ЖК «Коста‑
Брава», хороший ремонт, 
меблі, побутова техінка, 
4400грн + комунальні пла‑
тежі. Тел. (066)550‑47‑43.
3-кімн. кв., новобудо‑
ва, авт. опалення, євроре‑
монт, меблі, побутова техні‑
ка. Адр.: www. gelios. lutsk. 
ua. Тел. (095)150‑34‑83, 
(067)976‑86‑13.
3-кімн. кв., просп. Від‑
родження, косм. ремонт, 
меблі, побутова техніка, 
4000грн + комунальні пла‑
тежі. Тел. (098)392‑34‑43.
3-кімн. кв., просп. Волі, єв‑
роремонт, меблі, побуто‑
ва техніка, 5000грн + ко‑
мунальні платежі. Тел. 
(066)550‑47‑41, Людмила.
3-кімн. кв., просп. Собор‑
ності, євроремонт, меблі, 
побутова техніка, 5500грн 
+ комунальні платежі. Тел. 
(050)438‑21‑12.
3-кімн. кв., р‑н гіпермар‑
кету «Нова лінія», косм. 
ремонт, меблі, побуто‑
ва техніка, 4500грн + ко‑
мунальні платежі. Тел. 
(098)392‑33‑90.
3-кімн. кв., р‑н ЛНТУ, гар‑
ний ремонт, меблі, побу‑
това техніка, можливо для 
студентів, 6000грн. Тел. 
(050)377‑31‑77.
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кімнати (дві) для студен‑
тів, вул. Шевченка, євроре‑
монт, є всі необхідні меблі 
та побутова техніка, вели‑
ка лоджія, балкон, 1000грн 
+ комунальні платежі. Тел. 
(099)158‑36‑64, Анна.
кімнати окремі (дві), вул. 
Огієнка, проживання без 
власників, 1400грн/кімна‑
та. 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. 
( 0 5 0 ) 8 3 1 ‑ 7 5 ‑ 5 5 , 
(097)101‑29‑13.
1-, 2‑кімн. кв. у власника. 
Тел. (050)279‑01‑27.
1-, 2‑кімн. кв., м. Луцьк. 
Тел. (063)407‑95‑39.
квартира для моло‑
дої сімейної пари, цен‑
тральний р‑н міста. Тел. 
(063)407‑95‑39.

Продаж

1/2 будинку (незалежна), 
р‑н Старе місто, 62кв.м, 
3 окремі кімнати, котел 
2‑контурний, пласт. ві‑
кна, Інтернет, високі сте‑
лі, надвірні споруди, при‑
ватизована земельна ді‑
лянка, ціна договірна. Тел. 
(066)509‑53‑59.
1/2 будинку, вул. По‑
тебні, цегляний, 43кв.м, 
2 кімнати, кухня, санву‑
зол, косм. ремонт, льох. 
Тел. (050)181‑49‑57, 
(067)124‑35‑82.
1/2 будинку, р‑н вул. Львів‑
ської, 45кв.м, 2 кімнати, є 
місце для добудови. Тел. 
26‑08‑49, (063)878‑87‑75.
Будинок (коробка), с. За‑
бороль, новозбудований, 
накритий металочерепи‑
цею, пласт. вікна, стяжка, 
штукатурка, підведене світ‑
ло, 0,10га, асфальтований 
доїзд. Тел. (067)451‑80‑64.
Будинок 1,5‑пов., 10км 
від м. Луцьк, навпроти ко‑
теджного містечка, ново‑
будова, 90кв.м, 0,10га, у 
селі є лікарня, школа. Тел. 
(067)761‑46‑07.

3-кімн. кв., р‑н ЛПЗ, є 
все необхідне для про‑
живання, 5500грн. Тел. 
(050)378‑35‑77.
Житло, вул. Львівська, хо‑
роші умови, є все для ком‑
фортного проживання, 
місце для авто (якщо по‑
трібно), 3000грн + ко‑
мунальні платежі. Тел. 
(099)056‑78‑63, Ольга.
квартира для сім’ї або ді‑
вчат, Інтернет безліміт‑
ний, цифрове ТБ, 1100грн/
особа (разом із кому‑
нальними платежами). 
Тел. (050)680‑79‑90, 
(099)608‑32‑27.
квартира для сім’ї, просп. 
Перемоги, косм. ремонт, є 
всі необхідні меблі та по‑
бутова техніка, 3500грн + 
комунальні платежі. Тел. 
(063)669‑85‑30, Анна.
квартира, вул. Ветеранів, 
косм. ремонт, меблі, по‑
бутова техніка, 2800грн + 
комунальні платежі. Тел. 
(099)315‑86‑23, Дмитро.
квартира, вул. Зацепи, но‑
вобудова, свіжий ремонт, 
є меблі, побуттехніка, 3‑й 
пов., велика лоджія, на три‑
валий термін, 3000грн + 
комунальні платежі. Тел. 
(068)136‑45‑81, Тетяна.
квартира, вул. Чорново‑
ла, євроремонт, меблі, по‑
бутова техніка, авт. опален‑
ня, балкон, для платоспро‑
можних людей, 3000грн + 
комунальні платежі. Тел. 
(068)136‑45‑81, Ніна.
кімната для 1‑2 ді‑
вчат, просп. Моло‑
ді, р‑н РАЦСу, вмебльо‑
вана, є побутова техні‑
ка, без господарів, 870грн. 
Тел. (099)934‑20‑10, 
(098)471‑77‑19.
кімната для 1‑2 хлоп‑
ців, вул. Конякіна, всі умо‑
ви для проживання, без 
господарів, 1600грн. Тел. 
(099)315‑85‑87, Олег.
кімната для 1‑2 хлопців, 
вул. Кравчука, проживан‑
ня без господарів, 1400грн. 
Тел. (095)567‑30‑74, Олег 
Олександрович.
кімната для 2‑х хлопців, 
вул. Гущанська, 2000грн. 
Тел. (050)438‑69‑69.
кімната для дівчат, вул. 
Воїнів‑інтернаціоналістів, 
хороший ремонт, меблі, 
побутова техніка, 1000грн. 
Тел. (096)974‑47‑45.

кімната для дівчат, вул. М. 
Крушельницької, 800грн. 
Тел. (050)371‑71‑37.
кімната для дівчат, просп. 
Грушевського, всі зручнос‑
ті, проживання без госпо‑
дарів, 1500грн із враху‑
ванням усіх платежів. Тел. 
(063)669‑85‑30, Алла.
кімната для дівчини, вул. 
Винниченка, меблі та по‑
бутова техніка, 1300грн + 
комунальні платежі. Тел. 
(067)709‑12‑18.
кімната для дівчини, вул. 
Кравчука, проживання без 
власників, 1500грн. Тел. 
(099)619‑51‑75, Вікторія.
кімната для дівчини, вул. 
Львівська, без господарів, 
1000грн + комунальні пла‑
тежі. Тел. (050)378‑41‑14.
кімната для дівчини, на 
підселення, просп. Со‑
борності, р‑н гіпермар‑
кету «Там‑Там», із гос‑
подинею, 850грн. 
Тел. (099)435‑35‑51, 
(098)471‑76‑64.
кімната для дівчини, 
просп. Волі, проживання 
без власників, 1500грн. Тел. 
(099)619‑51‑75, Анна Юрі‑
ївна.
кімната для дівчини, 
просп. Волі, ремонт, є по‑
бутова техніка, 1000грн + 
комунальні платежі. Тел. 
(050)437‑73‑73.
кімната для дівчини, 
просп. Грушевського, р‑н 
залізн. вокзалу, 1300грн. 
Тел. (099)435‑35‑51, 
(098)471‑76‑64.
кімната для дівчи‑
ни, 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 
зручності, 2000грн. Тел. 
(099)056‑78‑63, Ольга.
кімната для молодої пари, 
вул. Л. Українки, проживан‑
ня без господарів, 1500грн 
із врахуванням усіх плате‑
жів. Тел. (095)567‑30‑74, 
Ірина.
кімната для молодої пари, 
просп. Молоді, 1800грн. 
Тел. (097)021‑32‑92, 
Андрій.

кімната для працюю‑
чих людей, вул. С. Бан‑
дери, 800грн. Тел. 
(098)009‑90‑09.
кімната для працюючо‑
го хлопця, вул. Кравчука, 
косм. ремонт, меблі, по‑
буттехніка, 1500грн. Тел. 
(099)158‑36‑64, Катерина.
кімната для працюю‑
чої дівчини або студент‑
ки, всі зручності, про‑
живання з господарем, 
1500грн (включно з кому‑
нальними платежами). Тел. 
(063)407‑95‑39.
кімната для працюю‑
чої, охайної дівчини, р‑н 
центру, є все необхід‑
не для проживання, без 
господарів, 1600грн. Тел. 
(095)567‑30‑74, Софія.
кімната для студентки, вул. 
Л. Українки, косм. ремонт, 
вмебльована, 1000грн. Тел. 
(099)315‑85‑87, Андрій.
кімната для хлопців, 
вул. Львівська, хороший 
стан, проживання без гос‑
подарів, 2000грн. Тел. 
(067)709‑12‑34.
кімната для хлопця (мож‑
ливо студента), Київ‑
ський м‑н, 1200грн. Тел. 
(099)315‑85‑87, Олег.
кімната для хлопця, вул. 
Г. ‑Артемовського, про‑
живання без господарів, 
850грн + комунальні плате‑
жі. Тел. (067)709‑12‑31.
кімната для хлопця, вул. 
І. Франка, 1500грн. Тел. 
(096)737‑64‑88.
кімната для хлопця, вул. 
Рівненська, 1200грн + ко‑
мунальні платежі. Тел. 
(050)378‑35‑77.
кімната для хлопця, р‑н 
40кв., без господарів, 
820грн. Тел. (099)151‑61‑08, 
(096)466‑48‑77.
кімната для хлоп‑
ця, р‑н вул. Львів‑
ської, ЛНТУ, 700грн. 
Тел. (096)466‑48‑77, 
(099)151‑61‑08.
кімната для хлопця, р‑н 
залізн. вокзалу, 1200грн. 
Тел. (099)435‑35‑51, 
(098)471‑76‑64.
кімната на підселення для 
акуратної дівчини, до СНУ 
900м, всі зручності, меблі, 
холодильник, мікрохвильо‑
ва піч, 1000грн, власник. 
Тел. (098)504‑15‑96.
кімната окрема для 
2‑х дівчат, просп. Мо‑
лоді, 2000грн. Тел. 
(098)392‑33‑90.

кімната окрема для ді‑
вчини, вул. Словаць‑
кого, 2000грн. Тел. 
(050)377‑31‑77.
кімната окрема у кварти‑
рі, вул. Кравчука, 9, для лю‑
дини без шкідливих зви‑
чок, проживає ще одна 
дівчина (не власниця), 
1200грн (включно із кому‑
нальними платежами). Тел. 
(099)619‑51‑75, Тетяна.
кімната окрема, вул. Ко‑
някіна, косм. ремонт, є всі 
необхідні меблі та побуто‑
ва техніка, 1000грн + ко‑
мунальні платежі. Тел. 
(099)158‑36‑64, Євгеній.
кімната окрема, вул. Су‑
хомлинського, 1500грн. 
Тел. (099)158‑36‑64, Анна.
кімната окрема, просп. 
Волі, 1400грн. Тел. 
(099)619‑51‑75, Тетяна.
кімната у гуртожитку сі‑
мейного типу, просп. Волі, 
р‑н РЦ «Сіті‑Парк», для 
пари без дітей, 1500грн. 
Тел. (099)768‑38‑66, 
(098)471‑77‑29.
кімната у гуртожитку, вул. 
Конякіна, косм. ремонт, 
меблі, побутова техніка, 
для сімейних людей, фік‑
сована ціна 2000грн. Тел. 
(068)136‑45‑81, Тетяна.
кімната у гуртожитку, 
просп. Молоді, 1200грн 
+ комунальні плате‑
жі. Тел. (096)466‑48‑77, 
(099)151‑61‑08.
кімната у квартирі для 2‑х 
хлопців, вул. Чорновола, 
1300грн + комунальні пла‑
тежі. Тел. (050)437‑71‑77.
кімната, вул. Кравчу‑
ка, меблі, побутова техні‑
ка, 1200грн з людини. Тел. 
(050)438‑21‑12.
кімната, вул. Кравчука, 
свіжий ремонт, меблі, по‑
бутова техніка, для працю‑
ючих людей, 1200грн. Тел. 
(063)669‑85‑30, Сергій.
кімната, вул. Шопена, 
вмебльована, є побутова 
техніка та меблі, 1000грн. 
Тел. (098)392‑34‑43.
кімната, просп. Волі, 
косм. ремонт, є всі не‑
обхідні меблі та побуто‑
ва техніка, 1300грн. Тел. 
(063)669‑85‑30, Ілона.
кімната, р‑н ТЦ «Гло‑
бус», меблі, побутова тех‑
ніка, проживання без 
власнника, 1000грн. Тел. 
(050)437‑72‑77.
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Будинок 1,5‑пов., Липин‑
ський масив, 180кв.м, це‑
гляний, утеплений, огоро‑
джений, зручне місцероз‑
ташування, всі комуніка‑
ції, зданий в експлуатацію. 
Адр.: www. dom. ria. com. 
Тел. (050)242‑53‑44.
Будинок 1,5‑пов., неза‑
вершений, с. Забороль, 
240кв.м, свердловина, світ‑
ло, каналізація, хороший 
доїзд, ціна договірна. Тел. 
(095)828‑56‑98.
Будинок 1‑пов., м. Ківерці, 
або обмін на квартиру, м. 
Луцьк. Тел. (050)974‑41‑78.
Будинок 1‑пов., м. Ківер‑
ці, житловий стан, шифер, 
всі комунікації, хороше міс‑
це, вигідне транспортне 
сполучення, недорого. Тел. 
(050)974‑41‑78.
Будинок дачний, с. Стру‑
мівка, 2‑пов., 9х8м, 
0,07га, 405000грн, торг, 
з правом реєстрації. Тел. 
(095)183‑56‑53.
Будинок дерев’яний, с. 
Богушівка, Луцький р‑н, 
5км від м. Луцьк, кри‑
ниця, водопровід, поруч 
газ, 0,40га, зручний до‑
їзд. Тел. (066)509‑65‑85, 
(067)195‑24‑78.
Будинок дерев’яний, с. 
Олександрівка (Копачівська 
сільська рада), вул. Дач‑
на, 21, газ, світло, сверд‑
ловина, поруч незавер‑
шена новобудова, 0,36га. 
Тел. (050)198‑82‑74, 
(050)208‑19‑73.

Будинок дерев’яний, 
с. Омельне, 30км від м. 
Луцьк, 52,3кв.м, 3 кімна‑
ти, підведений газ, є комо‑
ра, льох, 0,26га, 135000грн, 
торг, можливо на виплату. 
Тел. (066)060‑40‑08.
Будинок житловий, біля м. 
Луцьк, всі зручності, 0,52га, 
асфальтований доїзд. Тел. 
(066)795‑36‑79.
Будинок житловий, с. Ми‑
луші, 3 кімнати, житловий 
стан, пласт. вікна, газ, у 
дворі гараж, сарай, погріб, 
0,14га. Тел. (067)675‑58‑21, 
Тетяна.
Будинок новозбудований, 
с. Струмівка, вул. Яблуне‑
ва, стяжка, штукатурка, ко‑
тел, частково облицювальні 
роботи, всі комунікації, те‑
плі підлоги, ціна договірна. 
Тел. (067)332‑22‑50, Воло‑
димир.
Будинок старий, с. Дерно, 
0,50га, поруч ліс, 25км від 
м. Луцьк, 140000грн. Тел. 
(095)015‑85‑73.
Будинок цегляний, 1,5‑
пов., 12км від м. Луцьк, но‑
вий масив, 10,5х8,5м, ко‑
робка накрита, 0,15га, 
комунікації за 60м, 
100000грн, обмін на а/м. 
Тел. (066)797‑19‑84.
Будинок цегляний, 17км 
від м. Луцьк, 102кв.м, га‑
зифікований, гаряча та хо‑
лодна вода, санвузол роз‑
дільний, надвірні спору‑
ди, 0,25га, 600000грн, 
або обмін на 2‑кімн. кв. 
Тел. (095)480‑06‑36, 
(098)901‑71‑22.

Будинок цегляний, 2‑пов., 
р‑н просп. Відроджен‑
ня, 4 кімнати, гараж, 
0,10га, огороджений. Тел. 
(099)600‑82‑28.
Будинок цегляний, 2км від 
м. Луцьк, новозбудований, 
мансардного типу, метало‑
черепиця, гараж, усі кому‑
нікації. Тел. (050)974‑41‑78.
Будинок цегляний, 98кв.м, 
авт. опалення, 0,01га, недо‑
рого. Тел. (095)586‑52‑70, 
(096)212‑30‑02.
Будинок цегляний, р‑н вул. 
Чернишевського, 1,5‑пов., 
210кв.м, стяжка, штука‑
турка, авт. опалення, світ‑
ло, прибудований гараж, 
0,10га. Тел. (050)831‑75‑55, 
(097)101‑29‑13.
Будинок цегляний, с. Ча‑
руків, 20км від м. Луцьк, 
4 кімнати, веранда, заг. 
пл. 55кв.м, всі комунікації, 
0,07га, надвірні споруди. 
Тел. (095)062‑65‑47.
Будинок шлаковий, с. Стру‑
мівка, надвірні споруди, 
траса Луцьк‑Рівне, 86кв.м, 
0,15га. Тел. (098)771‑69‑82.
Будинок, 2/2/‑, вул. Лесі 
Українки, 10,5х11м, окре‑
мий вхід, 2 власники. Тел. 
(066)638‑67‑49.
Будинок, 20км від м. 
Луцьк, газ, світло, при‑
ватизовано, 300000грн, 
торг. Тел. (093)288‑88‑06, 
(063)56‑15‑15‑91.
Будинок, 6км від м. Луцьк, 
напрямок м. Ковель, 
82кв.м, всі зручності, гос‑
подарські будівлі,120кв.м, 
0,30га. Тел. (095)241‑99‑81.
Будинок, вул. Божен‑
ка, 70кв.м, косм. ре‑
монт, надвірні споруди, 
0,10га Тел. (050)181‑49‑57, 
(067)124‑35‑82.
Будинок, вул. Володимир‑
ська, 43кв.м, цегляний, 
без зручностей, є світло та 
газ у будинку, 0,09га. Тел. 
(067)451‑80‑64.
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. Копер‑
ника, 160кв.м, 3 кімна‑
ти, введений в експлуата‑
цію у 2018р., авт. опален‑
ня, тепла підлога на 1‑му 
поверсі, гараж, 0,03га. 
Тел. (095)586‑52‑70, 
(096)212‑30‑02.

Будинок, вул. Рівнен‑
ська, 105кв.м, є всі зруч‑
ності, зручний доїзд. Тел. 
(099)327‑09‑11.
Будинок, м. Луцьк, 4 кім‑
нати, потребує ремонту, 
0,07га, недорого, власник, 
або обміняю на 2‑кімн. кв., 
1‑й пов. чи 1/2 будинку з 
ремонтом, терміново. Тел. 
(066)155‑89‑08.
Будинок, м. Луцьк, 4 кім‑
нати, потребує ремонту, є 
газ, вода, гараж, 0,06га, 
можливий обмін на жит‑
ло меньшої площі, влас‑
ник. Тел. (066)155‑89‑08, 
(095)185‑95‑52.
Будинок, р‑н Вишків, 
55кв.м, 3 кімнати, кух‑
ня, веранда, санвузол, 
газ, гараж, сарай, льох, 
колодязь, бетонна ого‑
рожа, без посередни‑
ків. 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. Ковель‑
ської, 1‑пов., цегляний, 
2 входи, житловий стан, 
пласт. вікна, всі зручності, 
гараж, літня кухня, 0,12га. 
Тел. (067)451‑80‑64.
Будинок, р‑н вул. Ко‑
перника, 0,12га. Адр.: 
www. gelios. lutsk. ua. 
Тел. (095)150‑34‑83, 
(067)976‑86‑13.
Будинок, с. Боголюби, ко‑
робка цегляна, накрита ме‑
талочерепицею, всі кому‑
нікації поруч, 0,10га (ку‑
това), 470000грн. Тел. 
(067)451‑80‑64.
Будинок, с. Воютин, Луць‑
кий р‑н, терміново. Тел. 
(099)750‑14‑07.
Будинок, с. Доросині, Ро‑
жищенського р‑ну, надвір‑
ні споруди, всі комунікації, 
0,25га. Тел. (098)567‑45‑41.

Будинок, с. Комарове, Рат‑
нівський р‑н, 70кв.м, га‑
зифікований, 0,60га, 
центр села, поруч ліс, річ‑
ка. Тел. (095)180‑90‑90, 
(068)821‑30‑25.
Будинок, с. Кошів, 
47,4кв.м, надвірні спору‑
ди, льох, криниця, світло, 
0,50га. Тел. (096)161‑83‑93.
Будинок, с. Крупа, 60кв.м, 
дерев’яний, обмурований 
білою цеглою, є газ, вода, 
льох, 0,25га, поруч зупин‑
ка, 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, 
житловий стан, на‑
двірні споруди, 0,15га. 
Тел. (050)181‑49‑57, 
(067)124‑35‑82.
Будинок, с. Небіжка, 
160кв.м, новозбудова‑
ний, ремонт, комуніка‑
ції, облицювальна цегла, 
пласт. вікна, недорого. Тел. 
(067)451‑80‑64.
Будинок, с. олександрія, 
біля м. ківерці, 3 кімна-
ти, 0,40га, ціна договірна. 
тел. (068)354-17-89.

Будинок, с. Сирники, 
100кв.м, надвірні спору‑
ди, всі комунікації, 0,20га, 
все приватизовано. Тел. 
(095)848‑64‑00.
Будинок, с. Старий Чорто‑
рийськ, Маневицький р‑н, 
3 кімнати, надвірні споруди. 
Тел. (095)338‑27‑53.
Будинок, с. Струмівка, 
160кв.м, стяжка, штукатур‑
ка, всі комунікації підведе‑
ні, 0,30га, асфальтований 
доїзд. Тел. (050)831‑75‑55, 
(097)101‑29‑13.
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Будинок, с. Хрінники, 
155/85/25, утеплений, 
гарне планування та ди‑
зайн, ремонт, є гараж, те‑
раса з виглядом на во‑
дойму, 0,15га, хороша 
ціна. Тел. (095)586‑52‑70, 
(096)212‑30‑02.
Будинок, с. Чаруків, є льох, 
літня кухня, поруч ста‑
вок, можливі варіанти. Тел. 
(050)573‑15‑33.
Будинок, с. Ярославичі, 
18км від м. Луцьк, 4 кімна‑
ти, літня кухня, хлів, гараж, 
0,40га, або обмін на 1‑кімн. 
кв. Тел. (050)678‑48‑16.
Будинок, центр с. Жиди‑
чин, Ківерцівський р‑н, 
розпочате будівництво, 
0,285га, приватизовано, 
або обмін на квартиру в м. 
Луцьк, ціна договірна, роз‑
гляд інших варіантів. Тел. 
(096)582‑55‑92.

дача, масив «Калина» (с. 
Промінь), 0,06га, контей‑
нер металевий, 2х3м, пло‑
дові дерева, є вода, світ‑
ло поруч, 80000грн, торг, 
можливо на виплату. Тел. 
(066)060‑40‑08.
дача, масив «Лаврів», 
0,12га, будинок 2‑пов., 
6х7м, сад, город, вода. Тел. 
(099)701‑00‑49.
дача, масив «Промінь», 
будинок цегляний, 40кв.м, 
піч 2‑конфоркова, перего‑
родки, внутрішні роботи, 
вода, світло, підвал, камін, 
недорого. Тел. 76‑77‑06, 
(099)518‑79‑04.
дача, масив «Струмів‑
ка», будинок 6х6м, надвір‑
ні споруди, огорожа, вода, 
світло, 0,06га, кущі, дерева. 
Тел. (099)329‑98‑95.
дача, р‑н обласної лікар‑
ні, с. Боголюби, 9км від м. 
Луцьк, є цегляний будинок, 
0,7га, доїзд маршрутом 
№31. Тел. (095)105‑65‑57, 
Володимир.
дача, с. Лаврів, 5‑лінія, об‑
роблена, є плодові дерева 
та кущі. Тел. 25‑33‑73.

Земельна ділянка з дво‑
ма будинками, вул. Рівнен‑
ська, будинки завершені, 
нові, гарні проекти, огоро‑
жа, сад, бруківка, можли‑
вий продаж окремо. Тел. 
(099)327‑09‑11.

Земельна ділянка на ху‑
торі поблизу с. Богу‑
шівка, 0,6га, мальовни‑
че місце, 168000грн. Тел. 
(050)861‑60‑52.
Земельна ділянка під за‑
будову багатоквартирно‑
го будинку, 1,14га, у межах 
міста, ціна договірна. Тел. 
(067)451‑80‑64.
Земельна ділянка під забу‑
дову, м. Луцьк, р‑н подат‑
кової, 0,08га, всі комуні‑
кації вздовж ділянки. Тел. 
(067)451‑80‑64.
Земельна ділянка під за‑
будову, р‑н ТЦ «Глобус», 
0,20га, хороше місце під 
комерційну діяльність. Тел. 
(067)451‑80‑64.
Земельна ділянка під за‑
будову, р‑н ТЦ «Глобус», 
0,49га. Тел. (050)175‑52‑09.
Земельна ділянка під забу‑
дову, с. Боголюби, 0,10га, 
новий масив, 112000грн. 
Тел. (067)451‑80‑64.
Земельна ділянка під за‑
будову, с. Всеволодівка, 
0,12га. Тел. (099)215‑59‑58.
Земельна ділянка під за‑
будову, с. Гаразджа, 0,15га, 
понад дорогою, можливо 
під комерційну діяльність. 
Тел. (067)451‑80‑64.
Земельна ділянка під за‑
будову, с. Забороль, 
0,12га, новий масив, біля 
лісу, з правого боку. Тел. 
(067)451‑80‑64.
Земельна ділянка під за‑
будову, с. Княгининок, біля 
об’їзної на с. Жидичин, 
0,10га, приватизована, є всі 
документи, 120000грн. Тел. 
(096)476‑95‑69.
Земельна ділянка під забу‑
дову, с. Княгининок, прива‑
тизована, 0,30га, комуніка‑
ції поруч, асфальтований 
доїзд, ціна за домовленіс‑
тю, можливий поділ на 2 ді‑
лянки. Тел. (050)722‑73‑21.
Земельна ділянка під забу‑
дову, с. Кульчин, 0,10га, не‑
дорого, терміново, власник. 
Тел. (050)720‑48‑90.

Земельна ділянка під за‑
будову, с. Милуші (берег р. 
Стир), 0,64га, поруч кому‑
нікації. Тел. (050)238‑90‑77.
Земельна ділянка під забу‑
дову, с. Милуші, 0,12га, ко‑
мунікації вздовж ділянки. 
Тел. (067)451‑80‑64.

Земельна ділянка під 
забудову, с. милуші, 
0,12га, комунікації по-
руч, ціна договірна. 
тел. (050)438-14-00.

Земельна ділян‑
ка під забудову, с. Но‑
востав, 0,15га, недоро‑
го. Тел. (099)234‑11‑98, 
(095)313‑09‑68.
Земельна ділянка під забу‑
дову, с. Рованці, біля шко‑
ли, 0,10га, недорого. Тел. 
(050)977‑72‑73.
Земельна ділянка під за‑
будову, с. Тарасове, р‑н 
вул. Квітневої, 0,10га. Тел. 
(067)451‑80‑64.
Земельна ділянка під забу‑
дову, центр с. Лище, Луць‑
кий р‑н, 0,12га, ціна дого‑
вірна. Тел. (096)582‑55‑92.
Земельна ділянка при‑
ватизована, дачний ма‑
сив «Маяк», 0,12га, є 
дерев’яний будинок, світло, 
вода. Тел. (050)519‑00‑57.
Земельна ділянка с/г при‑
значення (можливо зроби‑
ти під забудову), с. Липи‑
ни, Луцький р‑н, 0,17га, по‑
руч об’їзна дорога та гіпер‑
маркет «Епіцентр», або об‑
мін на квартиру в м. Луцьк. 
Тел. (095)512‑69‑47.
Земельна ділянка с/г при‑
значення, с. Жидичин, 
0,13га, можливо під за‑
будову, недорого, тер‑
міново, власник. Тел. 
(050)720‑48‑90.
Земельна ділянка, 0,14га, 
для ведення с/г, Ли‑
пинська сільська рада. 
Тел. (095)480‑06‑36, 
(098)901‑71‑22.
Земельна ділянка, 0,35га, 
віддам у користування (без‑
коштовно), або продаж. 
Тел. (066)795‑36‑79.

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, дач‑
на, 10км від м. Луцьк. Тел. 
(097)753‑96‑51.

Земельна ділянка, дачна, 
масив «Струмівка», 0,06га, 
газ, вода, світло поруч. Тел. 
(095)182‑88‑95.
Земельна ділянка, дачна, 
с. Гаразджа, 0,06га, біля 
лісу. Тел. (095)347‑07‑09.
Земельна ділянка, дачна, 
с. Гаразджа, 0,06га. Тел. 
(098)771‑69‑82.
Земельна ділянка, м. Усти‑
луг, поруч нова об’їздна 
дорога, 300м до КПП 
«Устилуг», 0,11га. Тел. 
(050)519‑00‑57.
Земельна ділянка, під за‑
будову, 0,11га, всі комуні‑
кації, с. Лаврів (10км від 
м. Луцька, напрямок Хрін‑
ницького водосховища), 
навпроти котеджного міс‑
течка. Тел. (066)797‑19‑84.
Земельна ділянка, р‑н вул. 
Львівської, 0,12га, прива‑
тизована, для будівництва 
та обслуговування житло‑
вого будинку, комунікації 
поруч, асфальтований до‑
їзд. Тел. (050)831‑75‑55, 
(097)101‑29‑13.
Земельна ділянка, р‑н 
просп. Відродження, при‑
ватний сектор, 0,07га, усі 
комунікації, огороджена, 
доїзд асфальтований. Тел. 
(099)600‑82‑28.
Земельна ділянка, с. Баїв, 
5км від м. Луцьк, 0,23га, 
будинок старий, газ, світло. 
Тел. (098)961‑41‑73.
Земельна ділянка, с. Ба‑
ківці, Луцький р‑н, 0,43га, 
є льох цегляний, коло‑
дязь, сад, поруч зупин‑
ка, церква, магазин. Тел. 
(095)559‑01‑42.
Земельна ділянка, с. Бого‑
люби, 0,45га, приватизова‑
на. Тел. (099)701‑00‑49.
Земельна ділянка, с. Богу‑
шівка, 0,20га, приватизова‑
на. Тел. (095)345‑29‑21.
Земельна ділянка, с. Бо‑
гушівка, 0,29га, 5км 
від м. Луцьк, комуніка‑
ції поруч, зручний до‑
їзд, тверде покрит‑
тя. Тел. (066)509‑65‑85, 
(067)195‑24‑78.

Земельна ділянка, с. Бора‑
тин, 0,12га, з виглядом на р. 
Стир. Тел. (066)414‑66‑60.
Земельна ділянка, с. Бора‑
тин, біля дороги, є комуні‑
кації, 0,12га, ціна договірна. 
Тел. (095)042‑64‑99.
Земельна ділянка, с. 
В. Омеляник (за зна‑
ком «Луцьк»), 0,10га, рів‑
на, комунікації поруч. Тел. 
(067)451‑80‑64.
Земельна ділянка, с. 
Воротнів, 0,24га. Тел. 
(095)559‑99‑10.
Земельна ділянка, с. Го-
лишів, 0,127га, світло, газ, 
вода поруч, хороший до-
їзд, рівна місцевість. тел. 
(050)998-94-84.

Земельна ділянка, с. За‑
бороль, 0,10га. Тел. 
(095)479‑21‑86.
Земельна ділянка, с. Зго‑
рани, Любомльський р‑н, 
0,14га, 200м до оз. Вели‑
ке Згоранське, 50м до лісу. 
Тел. (095)559‑01‑42.
Земельна ділянка, с. Змії‑
нець, масив вул. Чернишев‑
ського, 0,10га, комунікації 
поруч. Тел. (067)451‑80‑64.
Земельна ділянка, с. Кони‑
ще, Ратнівський р‑н, 0,38га. 
Тел. (095)180‑90‑90, 
(068)821‑30‑25.
Земельна ділянка, с. 
Кульчин, біля лісу, 0,12га, 
з документами. Тел. 
(097)268‑97‑25.
Земельна ділянка, с. Лище, 
0,29га, приватизована. Тел. 
(099)724‑03‑74.
Земельна ділянка, с. Не‑
біжка, 0,12га, комунікації. 
Тел. (097)253‑49‑22.
Земельна ділянка, с. Не‑
біжка, 0,16га, комунікації. 
Тел. (097)888‑00‑79.
Земельна ділянка, с. Но‑
востав, газ, вода, 0,172га, 
асфальтований доїзд. Тел. 
76‑60‑15, (095)632‑88‑46.
Земельна ділянка, с. Озер‑
це, 0,14га, біля озера, тер‑
міново, недорого. Тел. 
(050)077‑42‑48.
Земельна ділянка, с. 
озерце, центр села, 5км 
від м. Луцьк, 0,09га, із 
фундаментом, 50м до 
центральної дороги та до 
зупинки, асфальтований 
доїзд, терміново. тел. 
(050)647-43-71, алла.
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Земельна ділянка, с. Під‑
дубці, 0,12га, приватизова‑
на, світло, газ, дорога по‑
руч, ціна договірна. Тел. 
(050)194‑17‑16, після 15.00.
Земельна ділянка, с. Са‑
погів, Ківерцівський р‑н, 
0,50га, на території є це‑
гляна «тимчасівка» та фун‑
дамент на будинок, ко‑
мунікації поруч. Тел. 
(099)447‑95‑70.
Земельна ділянка, с. Соки‑
ричі, 0,25га, біля лісу, неда‑
леко від траси, 115000грн, 
торг. Тел. (095)183‑56‑53.
Земельні ділянки (дві), 
0,20га та 0,12га. Тел. 
(099)325‑27‑13.
Земельні ділянки, 2шт., 
м. Ківерці, 0,12га, с. Звози, 
20км від м. Луцьк, 0,20га, 
зручний доїзд, поруч річка, 
приватизовані, комунікації 
поруч. Тел. (050)077‑42‑48.

таунхаус, ЖК «Фільва‑
рок», 138кв.м, новий це‑
гляний будинок, авт. опа‑
лення, стяжка, штукатур‑
ка, парковка, 0,03га, зруч‑
ний доїзд, хороша ціна. 
Тел. (095)586‑52‑70, 
(096)212‑30‑02.
таунхаус, р‑н з‑ду 
« М о д е р н ‑ Е к с п о » , 
140/90/18, авт. опален‑
ня, 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 договір‑
на. Тел. (095)586‑52‑70, 
(096)212‑30‑02.
таунхаус, с. Тарасове, 
125кв.м, повноцінних 2 по‑
верхи, авт. опалення, тепла 
підлога повністю на 1‑му 
поверсі, сонячна сторона, 
паркомісце, рекреаційна 
зона. Тел. (095)586‑52‑70, 
(096)212‑30‑02.
таунхаус, с. Тарасове, 
130/75/22, будинок це‑
гляний, утеплений, гар‑
не планування, ціка‑
вий дизайн, тихе, спо‑
кійне місце, хороша 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, р‑н Ви‑
шків, 67кв.м, 3 кімнати, 
житловий стан, авт. опа‑
лення, літня кухня, сарай, 
0,06га. Тел. (067)451‑80‑64.

купівля
Будинок чи части‑
на будинку в межах міс‑
та або у передмісті. Тел. 
(067)451‑80‑64.
Земельна ділянка під за‑
будову в межах міста. Тел. 
(067)451‑80‑64.
Земельна ділянка, с. Бо‑
ратин, с. Рованці, с. Стру‑
мівка, с. Липини. Тел. 
(067)451‑80‑64.
Частина будинку в місті або 
у передмісті, до 180000грн, 
розгляну всі варіанти. Тел. 
(066)791‑56‑35.

Здам
Будинок для сім’ї, р‑н ЛПЗ, 
євроремонт, меблі, побу‑
това техінка, 4500грн + 
комунальні платежі. Тел. 
(050)026‑68‑31.
Будинок для сім’ї, с. Липи‑
ни, 2 кімнати, 3000грн. Тел. 
(096)785‑47‑32.
Будинок для студентів, 
с. Підгайці, 4500грн. Тел. 
(098)891‑52‑77.
Будинок окремий, 
вул. Винниченка, 2 кім‑
нати, 5500грн. Тел. 
(097)473‑35‑27.
Будинок окремий, р‑н 
Вишків, косм. ремонт, є 
зручності, 2000грн + ко‑
мунальні платежі. Тел. 
(066)550‑46‑77.
Будинок, вул. Володимир‑
ська, гарний ремонт, меблі, 
побутова техніка, 2000грн 
+ комунальні платежі. Тел. 
(096)107‑86‑17.
Будинок, вул. Дубнівська, 
всі зручності, косм. ремонт, 
меблі, побуттехніка, для сі‑
мейних людей, 2400грн + 
комунальні платежі. Тел. 
(063)669‑85‑30, Катерина.
Будинок, вул. Дубнівська, 
хороший стан, меблі, побу‑
това техніка, 5000грн. Тел. 
(066)550‑47‑41.

Будинок, вул. Єршова, є 
все необхідне для прожи‑
вання, зручності в будинку, 
3000грн + комунальні пла‑
тежі. Тел. (095)657‑41‑10.
Будинок, вул. Львівська, 
р‑н ЛНТУ, для студентів, 
проживання без господарів, 
2500грн + комунальні пла‑
тежі. Тел. (095)567‑30‑74, 
Назар.
Будинок, вул. Львівська, 
свіжий ремонт, є меблі, по‑
бутова техніка, 4000грн + 
комунальні платежі. Тел. 
(050)378‑35‑77.
Будинок, вул. Н. Хасеви‑
ча, ремонт, меблі, побуто‑
ва техніка, 3000грн. Тел. 
(050)377‑31‑77.
Будинок, вул. Потебні, 
частково вмебльований, 
є зручності, 2000грн. Тел. 
(066)550‑47‑43.
Будинок, вул. Січова, 
косм. ремонт, меблі, хо‑
лодильник, 4500грн + ко‑
мунальні платежі. Тел. 
(098)392‑34‑43.
Будинок, вул. Чернишев-
ського, косметичний ре-
монт, авт. опалення, ме-
блі, побутова техніка, 
можливий продаж, влас-
ник. тел. (099)233-04-36, 
(050)969-96-79.
Будинок, просп. Відро‑
дження. 2 кімнати, меблі, 
побутова техінка, 3000грн 
+ комунальні платежі. Тел. 
(066)550‑50‑31.
Будинок, р‑н вул. Дуб‑
нівської, житловий стан, є 
меблі та побутова техніка, 
3200грн + комунальні пла‑
тежі. Тел. (098)392‑33‑90.
Частина будинку для пра‑
цюючих людей, р‑н 40кв., 
є все необхідне для прожи‑
вання, 1500грн з людини. 
Тел. (096)520‑62‑69.
Частина будинку, вул. Ко‑
вельська, меблі, побуто‑
ва техніка, 1500грн. Тел. 
(096)737‑64‑88.
Частина будинку, вул. 
Львівська, всі зручності, 
проживання без господа‑
рів, можливо для студен‑
тів або працюючих, 2500грн 
+ комунальні платежі. Тел. 
(063)669‑85‑30, Микола.
Частина будинку, р‑н Ки‑
ївського м‑ну, окремий 
вхід, всі зручності, косм. 
ремонт, меблі, побуттехні‑
ка, без господарів, 2400грн 
+ комунальні платежі. Тел. 
(099)315‑86‑23, Катерина.

Продаж
Гараж металевий, 6х3м. 
Тел. (050)990‑07‑33.
Гараж металевий, без міс‑
ця, розібраний, ідеальний 
стан, 9000грн, можлива до‑
ставка. Тел. (067)923‑36‑93.
Гараж цегляний, кооп. 
«Північний», 3х6м, з огля‑
довою ямою та підвальним 
приміщенням, є світло, тех‑
паспорт, 85000грн, торг, 
можливо на виплату. Тел. 
(066)060‑40‑08.
Гараж цегляний, кооп. 
«Транспорт‑1», біля автоза‑
воду, 18кв.м, хороший стан, 
оглядова яма (із сухим під‑
валом з освітленням та тер‑
мометром), поштукатуре‑
ний, вентиляція, наявні 4 
зручні металеві шафи, елек‑
тричний щит, двоярусний 
стелаж, підлога вимоще‑
на плиткою, ціна договірна. 
Тел. (095)613‑21‑43.
Гараж, кооп. «Авіатор», 
р‑н вул. Ківерцівської, 
6х3х2м, підвал на весь га‑
раж, ціна договірна. Тел. 
(063)705‑78‑18, 71‑64‑63.
Гараж, р‑н кооп. «Під‑
шипник», вул. Мамсуро‑
ва, приватизований. Тел. 
(099)205‑14‑16.

Здам
Гараж, вул. Конякіна, р‑н 
40кв, металевий, охорона, 
може бути під склад. Тел. 
(050)877‑53‑49.

Продаж

контейнери, Завок-
зальний ринок, тк 
«Пасаж», 10кв.м із хо-
лодильною каме-
рою та 20кв.м із холо-
дильною та морозиль-
ною камерами, ціна 
за домовленістю. тел. 
(067)332-02-09, ігор. 

магазин №191, 
27,3кв.м, Завокзаль-
ний ринок, клітка, дру-
гий широкий ряд. тел. 
(050)674-83-23, Галина 
Євгенівна. 

Приміщення (ліквідне) під 
комерційну діяльність, 2‑й 
пов. зданої заселеної ново‑
будови з окремим входом, 
вис. стелі 3,1м, всі комуні‑
кації. Тел. (096)212‑30‑02, 
(095)586‑52‑70.

Приміщення (терито-
рія колишньої ферми), 
с. воля-Любитівська, 
11км від м. ковель у на-
прямку м. Луцьк, скла-
ди - 113,9кв.м, 903кв.м, 
197,5кв.м, приміщен-
ня під житло - 40кв.м, 
склад - 50кв.м, 3 ас-
фальтовані площад-
ки - по 0,06га, земель-
на ділянка - 1,5га, част-
ково огороджено, хо-
роший доїзд. тел. 
(050)239-10-14, сергій. 

Приміщення виробничо‑
складське, с. Борохів, це‑
гляне, свіжоперекрите ши‑
фером, 1500кв.м, є стяжка, 
вода, можливість підведен‑
ня електроенергії, твердий 
доїзд. Тел. (099)369‑09‑86.
Приміщення, просп. Від‑
родження, діючий відпочи‑
вальний комплекс, 160кв.м, 
сауна, басейн, терміно‑
во. Тел. (050)831‑75‑55, 
(097)101‑29‑13.
сарай цегляний у підва‑
лі 5‑пов. будинку, р‑н за‑
лізн. вокзалу, без посеред‑
ників. Тел. (095)077‑07‑72, 
(068)507‑77‑77.

Здам
Приміщення офісне, н/
підвальне, просп. Волі, 
30кв.м, свіжий сучас‑
ний ремонт, санвузол. Тел. 
(063)407‑95‑39.
Приміщення офісні, 
просп. Волі, 10‑20кв.м, сві‑
жий сучасний ремонт, ме‑
блі, сигналізація. Тел. 
(063)407‑95‑39.
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Приміщення офіс-
ні: 9, 12, 15, 20, 80кв.м. 
адр.: м. Луцьк, вул. во-
лодимирській, 57-а. 
тел. (095)207-24-42, 
в’ячеслав володими-
рович; (066)928-19-57, 
антоніна. 

Приміщення, вул. Липин‑
ського, р‑н гіпермарке‑
ту «Там‑Там», авт. опален‑
ня. Тел. (050)831‑75‑55, 
(097)101‑29‑13.

міський
1/2=кв. 1/2 будинку, центр 
міста, цегляний, надвір‑
ні споруди, 0,03га, прива‑
тизовано НА квартиру, м. 
Луцьк, або продаж, можли‑
ва реконструкція та добудо‑
ва. Тел. (096)582‑55‑92.
2=2 2-кімн. кв., просп. 
волі, 2/4/Ц, 45кв.м, кос-
метичний ремонт, житло-
вий стан, поряд гімназія, 
парк, зупинка на 2-кімн. 
кв. на 1-поверсі, під жит-
ло. тел. (050)877-53-50.
4=кв. +д 4‑кімн. кв., р‑н 
Північного ринку НА 2‑кімн. 
кв., з балконом, малога‑
баритну, або 1‑кімн. кв., 
крім першого та останньо‑
го поверхів, в будь‑якому 
стані, з доплатою. Тел. 
(063)705‑78‑18, 71‑64‑63.
Б=1/2Б Будинок шлаково‑
цегляний, м. Луцьк, 4 кім‑
нати, без ремонту, власник, 
терміново НА 1/2 будинку 
(з 2‑х кімнат) або 2‑кімн. 
кв., м. Луцьк, із ремонтом, 
1‑пов. Тел. (066)155‑89‑08.

міжміський
ківерці на Луцьк. Буди‑
нок 1‑пов., м. Ківерці НА 
квартиру, м. Луцьк. Тел. 
(050)974‑41‑78.
Липини на Луцьк. Земель‑
на ділянка с/г призначення 
(можливо зробити під забу‑
дову), с. Липини, Луцький 
р‑н, 0,17га, поруч об’їзна 
дорога та гіпермаркет «Епі‑
центр» НА квартиру в м. 
Луцьк, або продаж. Тел. 
(095)512‑69‑47.
Луцьк на Ів. ‑Франківськ, 
Львів, Тернопіль, Ужгород. 
2‑кімн. кв., 4/5/Ц, поліпше‑
не планування НА квартиру, 
м. Ів. ‑Франківськ, м. Львів, 
м. Тернопіль або м. Ужго‑
род. Тел. (098)895‑00‑18.

Луцьк на Ківерці. Буди‑
нок шлаково‑цегляний, м. 
Луцьк, без ремонту, влас‑
ник, терміново НА кварти‑
ру, 1‑пов. або 1/2 будинку, 
з ремонтом, м. Ківерці. Тел. 
(066)155‑89‑08.

Продаж
а/м ВАЗ‑2108, 1990р., ви‑
шневий, ціна договірна. 
Тел. (095)105‑65‑57, Воло‑
димир.
ауді А‑6 S‑5, 2003р., 
2,5л, КПП автомат, 
чорний, 260000км, 
140000грн, торг, терміно‑
во. Тел. (050)702‑06‑73, 
(095)015‑85‑73.
ауді-100, 1990р., 2,3л, 
бензин/газ, 77500грн. 
тел. (050)806-38-50, 
(096)076-59-59.

ваЗ-2101, робо‑
чий стан, ціна договір‑
на. Тел. (095)480‑06‑36, 
(098)901‑71‑22.
ваЗ-21063, 1990р., бе‑
жевий, київська реєстра‑
ція, хороший технічний 
стан, новий карбюратор, 
20000грн, торг, терміново. 
Тел. (050)438‑15‑93.
ГаЗ-2410, Волга, 1991р., 
газ/бензин, сірий мета‑
лік, хороший стан. Тел. 
(095)615‑76‑40.
деу Ланос, 1,4л, 2010р., 
хороший стан. Тел. 
(095)123‑84‑61.
мазда-323, 1987р., 1,7л, 
інжектор, запчастини до 
неї. Тел. (050)702‑06‑73, 
(095)015‑85‑73.
міцубісі-карізма, 1998р., 
1,8л., інжектор, польська 
реєстрація, або на запчас‑
тини. Тел. (050)702‑06‑73, 
(095)015‑85‑73.
Фольксваген Гольф, 
1986р., 1,3л, бензин, 
5‑дверний, потребує част‑
кового ремонту, 25000грн. 
Тел. (095)841‑45‑55.
Ф о л ь к с в а г е н - Г о л ь ф , 
1986р., 1,3л, бензин, 
на ходу, потребує кос‑
метики, 20000грн. Тел. 
(066)060‑40‑08.

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, міні‑
вен, до 130000грн. Тел. 
(066)594‑57‑64.

Продаж
велосипед «Аист», чоло‑
вічий, блакитного кольо‑
ру, ціна договірна. Тел. 
(095)105‑65‑57, Воло‑
димир.
велосипед дамський з ди‑
тячим сидінням, недорого. 
Тел. (050)977‑72‑73.
велосипед, терміново. Тел. 
(050)488‑84‑54.

Продаж
Причіп до ГАЗ‑52, трак‑
тора, 1‑вісний. Тел. 
(050)573‑15‑33.

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.
ауді-80: кришка багажни‑
ка та двері, терміново. Тел. 
(050)488‑84‑54.
ваЗ-203: редуктор за‑
дній. Тел. (050)702‑06‑73, 
(095)015‑85‑73.
ваЗ-2101 («копійка»): за‑
пчастини, дешево. Тел. 
(095)123‑84‑61.

вал розподільний до ван‑
тажного а/м Мерседес. Тел. 
(098)121‑40‑10.
ГаЗель: головка блока дви‑
гуна, 16‑клапанна, 4000грн. 
Тел. (098)121‑40‑10.
Газове обладнання на газ‑
пропан, для легкового а/м. 
Тел. (067)791‑70‑84.
Генератор автомобільний, 
12В. Тел. (095)615‑76‑40.

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

Головка блока двигуна, ко‑
лінвал, розподільний вал 
до а/м іноземного в‑ва. 
Тел. (066)594‑57‑64.
Головки блока двигуна: 
до іномарки, 3300грн; до 
а/м ГАЗель, 4500грн. Тел. 
(067)768‑38‑93.
двері до а/м Нива, нові. 
Тел. (066)480‑37‑49.
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 бло‑
ка двигуна до а/м Мер‑
седес, Фольксваген, 
Мазда, 3000грн. Тел. 
(098)121‑40‑10.
коробка розподіль‑
ча АП‑40, на 3Вт. Тел. 
(099)370‑88‑18.

маЗ-5551 (самоскид): 
ресори, шини, радіатор, 
мости, кабіна, кардан та 
інше, все стоїть на маши‑
ні. Тел. (050)221‑84‑76, 
(097)998‑20‑91.
Перекидач автомо‑
більний, недорого. Тел. 
(066)480‑37‑49.
Пристрій зарядний для 
авто. Тел. (099)329‑98‑95.
радіостанція для таксі або 
полювання, туризму, про‑
фесійна, новий комплект. 
Тел. (067)791‑70‑84.
рама, кузов до авто 
УАЗ‑469, із документами. 
Тел. (050)573‑15‑33.
Фаркопф до а/м, недо‑
рого. Тел. (066)480‑37‑49, 
26‑94‑93.
Фольксваген ЛТ: задні 
гальмівні колодки, пружи‑
ни та гальмівні циліндри. 
Тел. (067)791‑70‑84.

куплю
автокаталізатори, м. 
Львів, порізка, помел і 
аналіз, оцінюємо швид-
ко і дорого, сайт: www. 
avtokatalizator. com. ua. 
тел. (098)559-99-22, вай-
бер, (067)323-02-02.

Продам
картоплепідгортач. Тел. 
(066)480‑37‑49, 26‑94‑93.
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.
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Прес-підбирачі, комбай‑
ни, плуги, сівалки, диско‑
ві борони, обприскувачі та 
інша с/г техніка нова та б/в. 
Тел. (097)842‑81‑02.
с/г техніка від виробника: 
сівалки СУПН‑6 (8), УПС‑6 
(8) (із двоконтурним при‑
водом, 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, після капремонту; 
протруювач насіння ПС‑10. 
Тел. (067)780‑14‑39.
трактор т-40ам. тел. 
(050)182-22-39.

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.

Цегла, щебінь, чорно-
зем, торфобрикет, дро-
ва, керамзит, глина, 
гній, камінь, земля для 
засипання, жом, ви-
віз будівельного сміт-
тя; послуги «Бобкатом». 
тел. (050)941-48-24, 
(096)601-27-82.

Цегла червона, біла, ще-
бінь, пісок, чорнозем, від-
сів, торфобрикет, керам-
зит, гній, дрова, вивіз 
сміття, жом, земля для за-
сипання; послуги «Бобка-
том». тел. (096)601-27-82, 
(099)621-64-00.

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

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

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

Балки, бруси, дошки, крок‑
ви, планки, пиломатеріа‑
ли. Тел. (050)258‑34‑18, 
(097)463‑49‑49.
Балки, крокви, дошки об‑
різні та необрізні, різна 
довжина, соснові обріз‑
ки. Тел. (066)291‑68‑58, 
(063)581‑80‑21.
Балки, крокви, рей‑
ки, 3х10м (все 4м), до‑
шки для підлоги, блок‑
хаус, фальшбрус, вагон‑
ка, лежак, хвойна, липо‑
ва, доставка, монтаж. Тел. 
(099)346‑91‑41.
Блок‑хаус, вагонка, до‑
шки для підлоги, фаль‑
шбрус, фурнітура: кутни‑
ки, штахетник, стругані до‑
шки, плінтуси, з’єднувальна 
планка, монтажні робо‑
ти. Тел. (050)258‑34‑18, 
(097)463‑49‑49.
відсів, щебінь, 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 металопласти‑
кові, б/в: 1,37х0,46м, 
1,45х1,31м, 1,45х1,27м. Тел. 
(066)723‑89‑24.

вікна та двері нові з одно‑
кімнатної квартири, недо‑
рого. Тел. (067)904‑55‑38.
двері вхідні, 0,80мх2м, 
дерев’яні, із замка‑
ми та ключами, б/в. Тел. 
(066)516‑29‑70.
двері міжкімнат‑
ні, дерев’яні, без короб‑
ки, відмінний стан. Тел. 
(099)701‑00‑49.
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двері міжкімнат‑
ні, дерев’яні, шир. 60см, 
б/в. Тел. (050)833‑14‑41, 
(097)314‑11‑39.
двері та решітки у підвал, 
під’їзд, кладовку на між‑
поверх, квартирні тамбу‑
ри, виходи на горище чи 
інші технічно‑складські 
та торгово‑господарські 
приміщення, достав‑
ка та демонтаж/монтаж 
по м. Луцьку, області. Тел. 
(099)775‑35‑65, Воло‑
димир.
двері, б/в, в‑во Німеччини: 
1,2м, 1шт; 0,9м, 1шт; 0,5м, 
2шт. Тел. (066)723‑89‑24.
дошки обрізні та не-
обрізні, рейки, бал-
ки, крокви, доставка по 
області та за її межа-
ми. тел. (097)649-23-71, 
(099)181-33-32, михайло.

драбина, 9м. Тел. 
(066)723‑89‑24.
кахель вогнетривкий, 
зелений, б/в, недоро‑
го. Тел. (050)990‑07‑33, 
(097)467‑15‑40.
кутник алюмінєвий; 
лист оцинкований. Тел. 
(099)329‑98‑95.

матеріали для гідро-
ізоляції фундаментів, 
підвалів, погребів, сеп-
тиків, оглядових ям, 
резервуарів, підземних 
гаражів, терас, балко-
нів, колодязів; www. 
hygrostop. com. ua. 
тел. (050)373-17-07, 
(067)342-50-12.

Паркет, ясен, 20кв.м. Тел. 
(095)517‑27‑24.

Пиломатеріали: бал-
ки, крокви, дошки об-
різні та необрізні, рей-
ки монтажні, достав-
ка. тел. (097)649-23-71, 
(099)181-33-32, михайло.

Пісок, щебінь, відсів, зем‑
ля для вимощення, глина, 
чорнозем; послуги екска‑
ватором, а/м КамАЗ, низь‑
кі ціни. Тел. (050)221‑84‑76, 
(097)998‑20‑91.
секції огорожі з мета‑
левого кутка, 2шт. Тел. 
(095)517‑27‑24.
скло різане, залишки. Тел. 
(099)329‑98‑95.
текстоліт листовий, 
товщ. 1см, 1 лист. Тел. 
(099)329‑98‑95.

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.
Шифер з доставкою, та 
інші будівельні матеріа‑
ли. Тел. (095)549‑46‑99, 
(097)340‑70‑52.

Продаж
Бойлер, 80л, б/в, хоро‑
ший стан, 2000грн. Тел. 
(050)701‑00‑57.
Буржуйка чавунна. Тел. 
(095)517‑27‑24.
колонка газова «Бош», 
500грн. Тел. 72‑49‑31, 
(096)924‑08‑75.
колонка газова «Контра», 
Іспанія, б/в. Тел. 
(066)723‑89‑24.
котел водонагрівний, елек‑
тричний, 10л, 30грн. Тел. 
72‑49‑31, (096)924‑08‑75.
котел газовий «Богдан», 
35кВт, італійський те‑
плообмінник, б/в, робо‑
чий стан, 2500грн. Тел. 
(095)347‑07‑09.

котли твердопаливні «Коб‑
зар», надійні, сучасні, про‑
сті у використанні, сталь 
‑ 4мм, термомеханічний 
регулятор тяги, площа об‑
ігріву ‑ 100‑300кв.м, влас‑
не в‑во (Канівський ме‑
ханічний завод). Адр.: 
www. frezer. com. ua. 
Тел. (096)105‑91‑78, 
(047)363‑10‑62.
обігрівач електрич‑
ний, економний (витра‑
ти енергії ‑ 5коп/год). 
Тел. (050)135‑44‑52, 
(068)370‑62‑77.
радіатори чавунні, нові ‑ 2 
секції, б/в ‑ 4 секції. Тел. 
(095)517‑27‑24.
системи опалення для ви‑
робництва, сушильних ка‑
мер, теплиць, пташни‑
ків, цехів, складів, мага‑
зинів, ангарів, автомийок, 
СТО, виготовляємо, реалі‑
зуємо, монтаж «під ключ»; 
потрібні дилери, представ‑
ники. Тел. (066)600‑87‑84, 
(068)045‑07‑64.
Умивальник кераміч‑
ний «Тюльпан», білий. Тел. 
(050)974‑41‑78.
Умивальник кера‑
мічний, голубий. Тел. 
(050)974‑41‑78.
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Продаж
вішак з тумбою для взуття у 
прихожу. Тел. 24‑91‑74.
диван («єврокнижка»), 
б/в. Тел. (099)178‑98‑38.
диван розкладний, хо‑
роший стан. Тел. 
(050)804‑89‑30.
диван, б/в, хороший 
стан. Тел. (050)990‑07‑33, 
(097)467‑15‑40.
диван, б/в, хороший стан. 
Тел. (095)110‑46‑75.
диван, розкладне кріс‑
ло, диван‑»малятко». Тел. 
(097)753‑96‑51.
крісла м’які, нерозклад‑
ні, на коліщатах, від спаль‑
ного гарнітуру (Румунія), 
2шт., по 480грн, торг. Тел. 
(063)705‑78‑18, 71‑64‑63.
крісло-диван, нероз‑
кладне, темно‑червоне, 
65х65х65см, б/в, терміно‑
во. Тел. (099)370‑88‑18.
кухня, довж. 2,55м, мож‑
ливий продаж частинами. 
Тел. (098)895‑00‑18.
Ліжка односпальні (два), 
210х100см, колір «віль‑
ха», матраци ортопедичні 
«Neolux» («Лагуна»), б/в, 
хороший стан, по 3100грн. 
Тел. (050)926‑23‑43.
Ліжка розкладні, 2шт., 
80грн/шт. ; столики дубо‑
ві, 0,8х0,54м, 2шт., 20грн/
шт. ; стіл пристінний, 20грн; 
тумбочка, б/в, 30грн. Тел. 
72‑49‑31, (096)924‑08‑75.
Ліжко полуторне (розклад‑
не), 2 м’які крісла, дзерка‑
ло овальне, б/в, недорого. 
Тел. (067)904‑55‑38.
Ліжко полуторне, терміно‑
во. Тел. (050)488‑84‑54.
м’яка частина (диван та 
2 крісла), Білорусь. Тел. 
(050)156‑09‑41.
м’яка частина. Тел. 
(050)488‑84‑54.
матрац до дерев’яного 
ліжка, 90х190см, віддам. 
Тел. (068)108‑89‑60.
матрац поролоно‑
вий, 80х200х5,6см. Тел. 
75‑04‑92.
Меблі, б/в: шафа 3‑дверна‑ 
500грн, прихожа‑ 1000грн, 
стінка в зал‑ 2000грн, в‑во 
Німеччина, хороший стан. 
Тел. (095)694‑29‑48.
меблі: м’яка частина, 
стінка «Байкал», хоро‑
ший стан, недорого. Тел. 
(050)974‑41‑78.
меблі: пуфики (2шт.), 
комп’ютерний стіл, спальня. 
Тел. (050)720‑48‑90.

спальний гарнітур: ліж‑
ка, 2шт. ; тумбочка, шафа, 
пуфик. Тел. 72‑49‑31, 
(096)924‑08‑75.
стіл письмовий, дубо‑
вий, буфет, по 50грн. Тел. 
72‑49‑31, (096)924‑08‑75.
стіл розкладний, 2 м’які 
крісла, шафа книжко‑
ва, тумба для постіль‑
ної білизни, б/в. Тел. 
(095)614‑36‑74.
стіл-тумба (розкладний). 
Тел. 24‑91‑74.
стіл. Тел. (066)795‑36‑79.
стінка у дитячу кімнату, 
з 2‑ярусним ліжком. Тел. 
(095)110‑46‑75.
трельяж. Тел. 
( 0 5 0 ) 8 3 3 ‑ 1 4 ‑ 4 1 , 
(097)314‑11‑39.
тумбочка. Тел. 
(099)205‑14‑16.
Шафа 2‑дверна. Тел. 
(099)205‑14‑16.
Шафа 3‑дверна, б/в, хо‑
роший стан, 500грн. Тел. 
(050)926‑23‑43.
Шафа, 230смх140см, 
250грн. Тел. 
(098)987‑32‑47, Євгенія.
Шафи дводверні (дві) 
з антресолями, трельяж 
та полуторне ліжко. Тел. 
(093)468‑00‑40.
Шафи, б/в, по 70грн. Тел. 
72‑49‑31, (096)924‑08‑75.

Продаж
дублянка жіноча, чорна, р. 
46‑48. Тел. (050)833‑14‑41, 
(097)314‑11‑39.
дублянка чоловіча, Югос‑
лавія, р. 52, коричне‑
ва, з коміром, хороший 
стан, 450грн, торг. Тел. 
(063)705‑78‑18, 71‑64‑63.
колготи жіночі, чор‑
ні, 40 ден, нові. Тел. 
(098)128‑04‑92.
костюм чоловічий, Фінлян‑
дія, новий, 200грн; костюм 
юнацький, чорний, вітчиз‑
няного в‑ва, 100грн. Тел. 
(063)705‑78‑18, 71‑64‑63.
кросівки білі, чоловічі, р. 
42 (маломірні), нові, недо‑
рого. Тел. (099)370‑88‑18.
куртка тепла, чолові‑
ча, р. 48, ріст 3‑4. Тел. 
(063)705‑78‑18, 71‑64‑63.
куртка чоловіча, р. 52‑54, 
натуральна шкіра, утепле‑
на, відмінний стан, недо‑
рого. Тел. (050)990‑07‑33, 
(097)467‑15‑40.
меблі, б/в: стінка «Сми‑
га», стінка дитяча, при‑
хожа, в‑во Польща. Тел. 
(050)675‑69‑93.
одяг жіночий, зимо‑
вий, б/в; білизна. Тел. 
(063)705‑78‑18, 71‑64‑63.

Пальто жіноче, осінньо‑
зимове, чорне, шкіряне, зі 
знімними норковими ман‑
жетами та коміром сірого 
кольору, р. 44‑46, Іспанія. 
Тел. 71‑78‑94.
Пальто чоловіче (осінньо‑
весняне), плащі, куртка, р. 
50‑52, до 150грн; пальто чо‑
ловіче, шерстяне, Бельгія, р. 
52, майже нове, до 350грн. 
Тел. (063)705‑78‑18, 
71‑64‑63.
Півчобітки жіно‑
чі, р. 36, темно‑сірі. Тел. 
(098)128‑04‑92.
Півчобітки, голубі з квіточ‑
ками, можливо для сцени. 
Тел. (066)795‑36‑79.
рукавички весільні (довж. 
до ліктя). Тел. 25‑31‑81, 
(098)128‑04‑92.
секонд-хенд гуртом та 
вроздріб, взуття сезонне: 
чоловіче, дитяче та жі-
ноче, від 50грн/1кг. тел. 
(050)829-65-21.
сукня весільна, оригіналь‑
на, малий розмір, дуже де‑
шево. Тел. (099)701‑00‑49.
сукня весільна, р. 
38‑40, недорого. Тел. 
(066)480‑37‑49, 26‑94‑93.
Чоботи жіночі (фірма 
«Сандора»), р. 36, чор‑
ні, «європейка», на підбо‑
рах, нові, до 200грн. Тел. 
(063)705‑78‑18, 71‑64‑63.
Чоботи хромові, р. 
41, б/в, недорого. Тел. 
(099)627‑01‑69.
Шарфи, хустки жіно‑
чі, весняні, 10‑15грн. Тел. 
(063)705‑78‑18, 71‑64‑63.
Шуба з гірського козла, 
нова. Тел. 76‑08‑75.

Продаж
велошолом для роликів та 
скейту (49‑56см), 100грн. 
Тел. (050)135‑44‑52, 
(068)370‑62‑77.
Гойдалка; а/кріс‑
ло; коник‑гойдалка. Тел. 
(095)614‑36‑74.
Горщик. Тел. 
(098)128‑04‑92.
ковдра шерстяна, 50грн, 
торг. Тел. (063)705‑78‑18.
коляска літня. Тел. 
(098)128‑04‑92.
Ліжечко з матрацом, б/в. 
Тел. (095)517‑27‑24.
одяг, б/в. Тел. 
(098)128‑04‑92, 25‑31‑81.
санки, б/в, відмінний стан. 
Тел. (099)627‑01‑69.
Форма шкільна, сороч‑
ки, куртки, джинси, светри, 
8‑12р. Тел. (099)205‑14‑16.

Продаж
картопля «Слов’янка», 
«Адретта», недорого. Тел. 
(095)571‑55‑01.
Яблука різних сортів із 
власного саду та сухоф‑
рукти. Тел. (050)513‑64‑03, 
(098)976‑11‑35.

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

Продаж
Памперси, 1 упаковка 
(30шт., 7 крапель), 200грн. 
Тел. (050)516‑12‑63.

Продаж
килим шерстяний, 
1,96х1,26м, 100грн. Тел. 
72‑49‑31, (096)924‑08‑75.
килим, 2х3м, б/в. 
Тел. (050)833‑14‑41, 
(097)314‑11‑39.
килим, 2х3м; килимові до‑
ріжки. Тел. 76‑08‑75.
килими, 1,5х2,5м. Тел. 
(095)517‑27‑24.
килими, 2,40х1,5м, 3шт., 
б/в, хороший стан. Тел. 
(067)904‑55‑38.
Люстри для дачі або кварти‑
ри, 5‑рожкова (до 450грн) 
та 3‑рожкова (350грн). Тел. 
(063)705‑78‑18, 71‑64‑63.
Перина, 2х2м (2‑спаль‑
на), 4 подушки, хо‑
роший стан, недоро‑
го. Тел. (050)990‑07‑33, 
(097)467‑15‑40.
Перука для літньої жін‑
ки, темного кольору. Тел. 
(099)620‑67‑04.

Простирадла з пі-
дігрівом 1,5-спаль-
ні - 540грн., 2-спаль-
ні - 630 грн. ; настін-
ні обігрівачі, картини 
400вт, 1,0х0,57м - 700 
грн., гарантія 12 міся-
ців, доставка Укрпо-
штою - безкоштовно. 
тел. (093)899-12-75.

роги косулі та плямистого 
оленя. Тел. (067)904‑55‑38.
розкладачка, б/в, хо‑
роший стан. Тел. 
(099)329‑98‑95.
сумки-матраци, 5шт., 
б/в, терміново. Тел. 
(050)488‑84‑54.

тюль, штори лляні (з орна‑
ментом), покривала, білі, 
на полуторне ліжко, хоро‑
ший стан, недорого. Тел. 
(063)705‑78‑18, 71‑64‑63.

Подарую
кішки (дві): чорна та чорно‑
біла. Тел. (099)359‑57‑52.
коти дорослі, гарні, вели‑
кий вибір, у хороші руки. 
Тел. (099)359‑57‑52.
котик білий, пухнастий; 
кішка пухнаста, у хороші 
руки. Тел. (095)047‑82‑47, 
(097)077‑65‑90.
кошеня, в хороші руки. 
Тел. (066)480‑37‑49.
кошенята, дуже гар‑
ні, у хороші руки. Тел. 
(050)680‑95‑60.
кошенята, у хороші руки. 
Тел. (098)478‑57‑97.
собаки, молоді, гар‑
ні, у хороші руки. Тел. 
(099)359‑57‑52.

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.
віз кінний, на гумовому 
ходу. Тел. (066)749‑61‑35, 
(066)897‑02‑45.
воскотопка парова. Тел. 
(067)789‑67‑66, 26‑24‑63, 
Микола.
дерева: горіх та вишня. 
Тел. (050)990‑07‑33.
дрова дубові в упаковках, 
доставка маніпулятором, 
послуги маніпулятором, в/п 
до 5т. Тел. (095)773‑49‑59, 
(067)960‑17‑66.
Зерно пшениці, яч‑
меню, кукурудзи. Тел. 
(097)753‑96‑51.
картоплевиорювач. Тел. 
(066)480‑37‑49, 26‑94‑93.
картопля. Тел. 
(099)724‑03‑74.
клітка металева. Тел. 
(050)990‑07‑33.
кобила велика, 3р. тел. 
(096)940-61-55.
козеня та козлик, 6міс. Тел. 
(096)143‑89‑49.
комплект: сідло, вуздеч‑
ка, поводи, ножиці, підко‑
ви, гвіздки (Іспанія). Тел. 
(095)632‑88‑46, 76‑60‑15.
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корова велика, тільна. 
Адр.: Луцький р‑н., с. Охо‑
тин Тел. (098)614‑08‑64.
Плуг кінний, недорого. Тел. 
(066)480‑37‑49.
Плуг кінний. Тел. 
(099)701‑00‑49.
Пристрій для нагострюван‑
ня лопат, мотик, б/в. Тел. 
(095)416‑56‑46.
Пшениця. Тел. 
(099)724‑03‑74.
саджанці морозостійких 
ківі, граната, інжиру, хур‑
ми, фундука; саджанці ви‑
рощені у контейнерах. Тел. 
(099)798‑29‑88.
саджанці. Тел. 
( 0 5 0 ) 5 1 3 ‑ 6 4 ‑ 0 3 , 
(098)976‑11‑35.
свиня живою вагою або 
тушкою (вигодувана на на‑
туральних кормах). Тел. 
(095)062‑65‑47.
сідло дл верхової їзди. Тел. 
(097)975‑45‑89.
сіно та солома. Тел. 
(097)390‑59‑85.

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, 05л, 3л, по 
50% вартості від ринко‑
вої ціни. Тел. 72‑49‑31, 
(096)924‑08‑75.
Банки, 0,5л, 1л, 3л. Тел. 
(099)205‑14‑16.
Банки, 3л; бутлі. Тел. 
(050)197‑50‑20.
Бутлі, 10л, 2шт. Тел. 
(095)517‑27‑24.
каструля чавунна, 30л. Тел. 
(095)517‑27‑24.
набір столовий, фарфоро‑
вий, суповий «Богемія» (Че‑
хія), на 6 персон, 26 пред‑
метів, до 3000грн. Тел. 
(063)705‑78‑18, 71‑64‑63.

Посуд декоративний радян‑
ських часів: фужери, чашки 
для кафи, чаю, Польща. Тел. 
(063)705‑78‑18, 71‑64‑63.
Посуд фарфоровий, бі‑
лий: миски, тарілки, блю‑
да, 7грн/шт. Тел. 72‑49‑31, 
(096)924‑08‑75.
самовар. Тел. 
(095)517‑27‑24.
сервіз чайно‑кавовий, 27 
чайних та 15 кавових пред‑
метів, тонкий фарфор. Тел. 
(068)194‑10‑31, Людмила, 
(066)784‑75‑07, Дарія.
термос. Тел. (068)194‑10‑31, 
Людмила; (066)784‑75‑07, 
Дарія.
Фужери весільні, 2+3шт. 
Тел. (068)194‑10‑31, Люд‑
мила; (066)784‑75‑07, 
Дарія.

Продаж
Пір’я гусяче. Тел. 76‑08‑75.
Швейні машини «Подол‑
ка», «Зінгер», «Торпеда». 
Тел. (095)517‑27‑24.

Продаж
кавоварка, б/в, хороший 
стан. Тел. (099)370‑88‑18.
Пилосос «Електросила», 
б/в. Тел. 24‑91‑74.
Плита газова з бало‑
ном. Тел. (067)789‑67‑66, 
26‑24‑63, Микола.
Плита газова, 2‑конфор‑
кова, б/в, 50грн. Тел. 
72‑49‑31, (096)924‑08‑75.
Плита газова, 2‑конфорко‑
ва, без духовки, настільна, 
б/в, в хорошому стані. Тел. 
(050)974‑41‑78.
Пральна машина «Індезіт», 
на 5кг, 800 обертів. Тел. 
(050)804‑89‑30.
Праски нові, 2шт., ра‑
дянське в‑во. Тел. 
(095)517‑27‑24.
Холодильник «Аляс‑
ка», б/в, хороший стан. 
Тел. (050)833‑14‑41, 
(097)314‑11‑39.
Холодильник «Беко», 
Туреччина, вис. 1,5м, 
б/в, відмінний стан. 
Тел. (050)990‑07‑33, 
(097)467‑15‑40.

Холодильник «Норд», б/в, 
хороший стан, 2000грн. Тел. 
(050)701‑00‑57.
Холодильник, б/в, 
50грн. Тел. 72‑49‑31, 
(096)924‑08‑75.
Холодильник, б/в, 800грн. 
Тел. (097)012‑30‑44.

купівля
колонки газові, котли, хо‑
лодильники, морозильні 
камери (всіх видів), праль‑
ні машини, непрацюю‑
чі кондиціонери, радіоде‑
талі, купуємо дорого. Тел. 
(096)340‑85‑25, 20‑18‑20.
купляємо дорого газові ко‑
лонки, котли, холодиль‑
ники, морозильні каме‑
ри (всіх видів), пральні ма‑
шини, непрацюючі конди‑
ціонери, радіодеталі. Тел. 
(096)340‑85‑25, 20‑18‑20.

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 те‑
лефонів «Нокіа», «Сам‑
сунг», «Соні‑Еріксон». 
Тел. (050)135‑44‑52, 
(068)370‑62‑77.
мобільний телефон «Но‑
кіа‑6500», слайдер, мета‑
левий корпус, відмінний 
стан. Тел. (050)990‑07‑33, 
(097)467‑15‑40.
Чохли до «Айфон 7, 7+», 
коробка до «Айфон 7+». 
Тел. (050)175‑52‑09.

Продаж
в і д е о м а г н і т о ф о н 
«Соні», б/в, недоро‑
го. Тел. (050)990‑07‑33, 
(097)467‑15‑40.
музичний центр «Айва», 5 
комп. дисків, пульт, недоро‑
го. Тел. (050)990‑07‑33.
телевізор кольоровий, б/в, 
2шт. Тел. 76‑08‑75.
телевізор, діаг. 66см, б/в. 
Тел. (099)178‑98‑38.

купівля
телевізор «Самсунг», рід‑
кокристалічний, із пуль‑
том, робочий стан; віде‑
оплеєр «Самсунг». Тел. 
(063)705‑78‑18, 71‑64‑63.
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Продаж
Бак алюмінієвий, 40л. Тел. 
(068)194‑10‑31, Людмила; 
(066)784‑75‑07, Дарія.
Балон газовий, без редук‑
тора. Тел. (095)517‑27‑24.
Бочка пластмасова, 50л. 
Тел. (095)517‑27‑24.
верстати металооброб‑
ні: гільйотина, верстат 
свердлильний підлого‑
вий, верстат вертикаль‑
ний фрезерний, верстат 
горизонтальний фрезер‑
ний, токарний верстат. Тел. 
(050)529‑95‑34.
е/лобзик. Тел. 
(099)329‑98‑95.
е/прилад-тестер. Тел. 
(099)329‑98‑95.
каністра металева, 20л. 
Тел. (099)329‑98‑95.
ключ розвідний, гайковий 
46‑H. Тел. (099)329‑98‑95.
осцилограф С1‑49, ро‑
бочий стан, компактний, 
зручний у перенесенні. Тел. 
76‑77‑56, (095)491‑03‑47, 
(098)041‑31‑69.
стабілізатори напруги: 
СН‑200, СН‑250, б/в. Тел. 
(099)627‑01‑69.
трансформатори тороїд‑
ні, 10‑40кВт, на замовлен‑
ня, доставка. Адр.: tor‑trans. 
com. ua Тел. (057)759‑50‑06, 
( 0 9 9 ) 9 0 2 ‑ 9 4 ‑ 8 5 , 
(098)025‑19‑19.

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

купівля
ікони старовинні, карти‑
ни Марка Гейка та ін. про‑
фесійних художників до 
1995р., янтарне намис‑
то (250‑1500грн/1г), кора‑
лове намисто, книги вида‑
ні до 1917р., коньяки СРСР 
та ін. предмети старовини, 
дуже дорого, гарантую по‑
рядність, справедливу оцін‑
ку. Тел. (050)346‑60‑68.
монети України (дію-
чі), монети срср, в необ-
меженій кількості. тел. 
(093)464-75-89.

Продаж
енциклопедія благо‑
дійних фондів світу. Тел. 
(098)669‑40‑45.

Зібрання творів Л. М. 
Толстого, 22 томи. Тел. 
(068)194‑10‑31, Людмила; 
(066)784‑75‑07, Дарія.
книги (різні), по 20грн. Тел. 
(098)669‑40‑45.

Продаж
Баян «Креминне», хороший 
стан. Тел. (098)128‑04‑92.
касети з фільмами до ста‑
рого відеомагнітофона, по 
5грн. Тел. (063)705‑78‑18, 
71‑64‑63.

Продаж
велосипед гірський, 
850грн. Тел. (050)135‑44‑52, 
(068)370‑62‑77.
Гантеля суцільнолита, 10кг. 
Тел. (099)329‑98‑95.
намет, терміново. Тел. 
(050)488‑84‑54.
т р е н а ж е р - о р б і т р е к , 
новий, недорого. 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.
Будівництво дахів, муру‑
вання стін із блоків, цегли, 
монтаж, підшивання водо‑
стоків, огорож з металу. Тел. 
(066)262‑04‑23.
арочні роботи, перепла‑
нування, утеплення примі‑
щень, гіпсокартонні, шту‑
катурні, малярні, плиточ‑
ні роботи, нанесення деко‑
ративних штукатурок, на‑
стилання ламінату, елек‑
трика, сантехніка, гаран‑
тія. Тел. (050)178‑84‑71, 
(067)152‑89‑03.

Будівельні роботи: 
кладка стін, цоколів, 
перегродок, вигрібних 
ям, льохів (цегла, га-
зоблоки, шлакоблоки); 
бетонні роботи (схо-
ди, стяжка, вимощен-
ня, фундаменти). 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: шпа‑
клювання, монтаж ГПК різ‑
ної складності, облицю‑
вання плиткою, наклею‑
вання шпалер, настилан‑
ня ламінату та інше. Тел. 
(099)782‑59‑62.
Б у д і в е л ь н о -
оздоблювальні робо‑
ти: штукатурення, стяж‑
ка, шпаклювання, обли‑
цювання плиткою, мон‑
таж гіпсокартону та ін. 
Тел. (095)440‑11‑78, 
(096)621‑97‑32.
Будівництво, виконан‑
ня окремих будівельних 
та монтажних робіт, му‑
рування цеглою, блока‑
ми, покрівельні роботи та 
ін. Тел. (063)620‑76‑94, 
(099)139‑69‑20.

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.

внутрішні ремонтні ро-
боти: облицювання 
плиткою, шпаклюван-
ня, клеєння шпалер, 
монтаж гіпсокартону, 
монтаж електрики та 
сантехніки, настилан-
ня ламінату, фарбу-
вання, др 19 років. тел. 
(095)789-29-58.

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 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 «під 
ключ»: облицювання 
плиткою, шпаклювання, 
фарбування, обшиван-
ня гіпсокартоном, вагон-
кою, стяжка тощо. тел. 
(066)781-42-60.

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.

Зварювальні послу-
ги, зварювання різ-
них металоконструк-
цій, дрібні ремонти. тел. 
(068)728-35-13.
Зварювальні роботи, 
монтаж та демонтаж ме‑
талоконструкцій. Тел. 
(050)150‑83‑16.
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монтаж електрики та 
сантехніки «під ключ» 
у квартирах, будин-
ках, др 19 років. тел. 
(095)789-29-58.
Мурування огорож, зали‑
вання фундаментів під ого‑
рожі, власні щити на опа‑
лубку, ліси та бетоноз‑
мішувач, облицюван‑
ня будинків цеглою. Тел. 
(050)616‑72‑69.

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: на‑
клеювання шпалер, від 
35грн/кв.м; шпаклюван‑
ня, від 45грн/кв.м; фарбу‑
вання стін, стель, 25грн/
кв.м; відновлення відко‑
сів, монтаж багетів, від 
25грн. Тел. (050)888‑50‑76, 
(098)303‑59‑13.

ремонтно-будівельні 
роботи: монтаж гіпсо-
картону, шпаклюван-
ня, облицювання плит-
кою, малярні роботи. 
тел. (096)274-86-90.

Ремонтно‑будівельні ро‑
боти: облицювання плит‑
кою, штукатурення, шпа‑
клювання, монтаж гіп‑
сокартону, фарбуван‑
ня, настилання ламінату та 
інше. Тел. (066)623‑70‑74, 
(068)828‑25‑17.
Утеплення будинків піно‑
пластом, мінеральною ва‑
тою, усі види декоративних 
штуктурок, власне ришту‑
вання, швидко, тепло та на‑
дійно. Тел. (066)625‑41‑40.
Циклювання паркету, до-
шки від мережі, 220в, на-
стилання паркету, ламі-
нату. тел. (066)430-52-78.

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, а/м 
Фольксваген ЛТ‑35, мак‑
сі. Тел. (066)649‑90‑10, 
(067)528‑53‑80.

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.

ремонт холодильників 
вдома у замовника. Тел. 
(050)631‑34‑13.

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, 
( 0 9 5 ) 6 5 4 - 4 0 - 1 2 , 
29-48-80.

Польська мова: репети-
торство для дітей шкіль-
ного віку та дорослих. 
тел. (099)438-61-94.
репетиторство з англій‑
ської мови для учнів 2‑9 
класів. Тел. (097)033‑47‑31.

виготовлення дерев’яних 
сходів та дверей, альта‑
нок, садових меблів, лі‑
жок, столів, лавок та ін‑
ших столярних виро‑
бів. Тел. (050)707‑22‑09, 
(097)553‑31‑78.
виготовлення та вста‑
новлення металевих 
дверей різних розмі‑
рів, помірні ціни, висо‑
ка якість, короткі термі‑
ни. Тел. (067)360‑25‑87, 
(099)409‑63‑61.

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

розробка та виробництво 
одягу за вашими зразками, 
партії на замовлення. Тел. 
(068)221‑44‑29.

Чищення каналізацій, ка‑
налізаційних труб, видален‑
ня жиру та нальоту, профе‑
сійне обладнання, гаран‑
тія. Тел. (050)736‑08‑05, 
(096)499‑61‑32.

Послуги майстра для пе‑
рекриття погреба. Тел. 
(068)108‑89‑60.

Потрібні послуги з очи‑
щення гірчиці. Тел. 
(066)795‑36‑79.

Потрібні послуги столяра 
для виготовлення кватирки 
до дерев’яного вікна. Тел. 
(066)155‑89‑08.
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Пропоную
а/слюсар на СТО, з/п ви‑
сока. Тел. (095)440‑91‑80.
адміністратор для роботи 
у сфері послуг, др бажа-
ний, але не обов’язковий, 
графік роботи позмінний, 
виплати щоденні. тел. 
(093)127-60-14.
Бармен, офіціант, при-
биральниця. тел. 
(095)337-86-93.
Бухгалтер, оператор 
аЗс. тел. (098)813-48-03, 
( 0 9 5 ) 2 8 6 - 2 4 - 4 0 , 
(0332)71-47-15.
вантажник на Завок-
зальний ринок. тел. 
(066)536-60-05.
вантажник на склад. тел. 
(050)985-83-09.
вантажник, графік змін-
ний, з 8.00 до 20.00. 
тел. (050)385-85-60, 
(050)487-97-17.

в а н т а ж н и к и -
комплектувальники. 
тел. (099)741-74-96.

водій категорій се, 
охоронник, робітник. 
тел. (098)813-48-03, 
( 0 9 5 ) 2 8 6 - 2 4 - 4 0 , 
(0332)71-47-15.
водій на вантаж-
ний автомобіль. 
тел. (050)658-92-95, 
(050)218-71-09.
водій-дальнобійник, ка-
тегорія е, робота по Украї-
ні, др. тел. (050)907-11-87.
водій-експедитор, по-
чаток роботи о 4.00, 
з/п від 10000грн. 
тел. (050)385-85-60, 
(050)487-97-17, «терем-
но Хліб».
вчитель англійської 
мови у приватну шко-
лу, навчання дітей ві-
ком від 1 до 14 років. тел. 
(050)195-57-80.

двірник на неповний 
робочий день. тел. 
(050)662-91-25.

дизайнер графіч-
них робіт, знання про-
грам Corel, Illustrator, 
InDesign, Photoshop, 
з/п за домовленіс-
тю. тел. (099)341-64-03, 
(068)168-11-88.

доглядальниця за ле-
жачим чоловіком, гра-
фік роботи подобовий: 
доба через дві, з/п 
3500грн/10 діб. тел. 
(050)978-39-34, марія; 
(099)641-11-57, надія. 

доглядальниця за хворою 
жінкою, деталі про умови 
та оплату праці по теле-
фону. тел. (050)543-88-10.

експедитор у тов 
«еко-сфера». тел. 
( 0 9 5 ) 1 1 6 - 2 3 - 9 3 , 
(067)371-45-47.

електрик на харчо-
ве виробництво, офі-
ційне працевлаштуван-
ня. тел. (050)385-85-60, 
(050)487-97-17.
Зварник-слюсар, можли-
во без др, з/п від 10000грн. 
тел. (050)747-92-55.

Змінний слюсар, пра-
цівниці для роботи на 
обладнанні, харчове 
виробництво, навчан-
ня та працевлаштуван-
ня. тел. (067)382-28-96, 
з 10:00 до 17:00.

касир у міні-маркет, 
висока з/п. тел. 
(050)916-31-26.

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.

комунальне підпри-
ємство «Ласка» запро-
шує на роботу: догля-
дальника за тварина-
ми, керівника адопції 
та відлову, фельдшера 
ветеринарної меди-
цини, підсобного ро-
бітника, офіційне пра-
цевлаштування. тел. 
(050)151-99-63.

консультаційні послу‑
ги з працевлаштування 
у Польщі (чоловіки, жін‑
ки, сімейні пари), офі‑
ційно, житло безкоштов‑
не, з/п 22000‑30000грн. 
Тел. (099)164‑19‑49, 
+4‑87‑36‑41‑74‑73 (Viber).
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малярі, штукатури, 
електромонтажники 
у м. київ, терміново, 
вахта: 15/15, спецодяг, 
проживання, соцпакет. 
тел. (063)583-14-15, 
(044)287-87-13.

оператори котельні на 
виробництво, доїзд та 
харчування безкоштовно. 
тел. (067)332-14-35.

офіційний дилер 
«Mitsubishi Motors» за-
прошує на роботу во-
дія, прибиральницю та 
різноробочого, ком-
фортні умови пра-
ці, всі деталі по телефо-
ну. тел. (0332)28-30-00, 
( 0 5 0 ) 2 6 4 - 0 9 - 0 9 , 
( 0 9 9 ) 3 5 8 - 2 9 - 3 2 , 
(099)358-29-32.

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

охоронник, завгосп із по‑
свідченням водія категорії В. 
Тел. (067)332‑40‑67.

охоронники в охорон-
ну компанію «G4S», 
вахта по регіонах Укра-
їни, 15/15, 30/15, змі-
ни по 12 годин, офіцій-
не працевлаштуван-
ня, безкоштовне жит-
ло, форма, харчуван-
ня, компенсація про-
їзду, з/п без затримок. 
тел. (095)226-10-10, 
( 0 9 3 ) 2 2 6 - 1 0 - 1 0 , 
(097)226-10-10.

охоронники, виконавці ро‑
біт, монолітники, арматур‑
ники, монтажники, різно‑
робочі, підсобні робітники в 
будівельну компанію на по‑
стійну роботу, м. Київ, без 
шкідливих звичок, з/п до‑
говірна (висока), в разі не‑
обхідності житло надається. 
Тел. (067)329‑73‑39.
Пакувальники продукції, 
обробники риби, водій на‑
вантажувача, вантажни‑
ки на рибопереробне під‑
приємство, Київська обл., 
з/п від 14000грн (випла‑
та з/п по завершенню вах‑
ти), безкоштовне житло та 
обіди. Тел. (097)810‑18‑48, 
(050)953‑10‑32.

Підприємство запро-
шує на роботу вантаж-
ників на виробництво. 
тел. (067)361-10-89.

Покоївка (з/п 8000грн), 
кухар (з/п 10000грн) на 
роботу в готель «русь», 
м. київ, графік робо-
ти позмінний, можли-
ве проживання. тел. 
(044)289-45-15.

Помічник слюсаря, ви-
моги: якісно викону-
вати поставлені зада-
чі, оперативність, гра-
фік: Пн-Пт, 9.00-18.00, 
сБ-нд - вихідні. тел. 
(099)754-94-03, ві-
талій. 

Помічник токаря, ви-
моги: якісно викону-
вати поставлені зада-
чі, оперативність, гра-
фік: Пн-Пт, 9.00-18.00, 
сБ-нд - вихідні. тел. 
(099)754-94-03, ві-
талій. 

Посудомийниці у ресторан 
«Meat&Green», ранкові змі‑
ни 6.00‑11.00, офіційне пра‑
цевлаштування, харчуван‑
ня надається безкоштовно, 
графік роботи: 24/6. Тел. 
(067)344‑36‑93.

Посудомийниця, гра-
фік роботи: 4 дні че-
рез 4 дні, з 10.00 до 
22.00, з/п 4000грн. тел. 
(098)607-77-99.

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.

Працівник на посаду вах-
тера (чергової на прохід-
ну), без шкідливих зви-
чок, др не обов’язковий, 
робота позмінно (доба 
через 3 доби), приблиз-
но 7-8 змін у місяць. адр.: 
м. Луцьк, вул. мамсурова, 
10 д. тел. (066)697-89-03, 
9.00-18.00.

Працівники у кон-
дитерський цех, др, 
з/п від 350грн/зміна. 
адр.: с. Гірка Полон-
ка тел. (066)508-47-10, 
(067)586-49-23, віталій 
Григорович. 

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.

Прибиральники у 
спортивний клуб, 
просп. Перемоги, гра-
фік роботи: день/ніч, 
з/п стабільна. тел. 
(095)480-09-32.

Продавець для тор-
гівлі жіночим взут-
тям, Завокзальний ри-
нок. тел. (050)634-61-80, 
(098)078-83-71.

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 у продоволь‑
чий магазин (р‑н РАЦ‑
Су), зручний графік робо‑
ти, з/п 420грн/день. Тел. 
(099)520‑85‑82.

П р о д а в е ц ь -
консультант на 
склад іграшок. тел. 
( 0 5 0 ) 9 2 0 - 9 9 - 1 9 , 
(067)851-92-26.

Продавці у магазин секонд‑
хенду, з/п 5000грн. Тел. 
(050)088‑19‑40, Тетяна.
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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Керівні посади

Директор виробництва Деревообробне 
виробництво ЗП – 24 000 ГРН.

Керівник гуртівні ДР в торгівлі З/П – 20 000 ГРН.

Бухгалтерія

Бухгалтер єдиний ДР З/П – 10 000 ГРН

Бухгалтер за 
сумісництвом ДР З/П – 10 000 ГРН.

Бухгалтер рядовий ДР З/П – 9 000 ГРН.

Бухгалтер-початківець 1С, можна без ДР З/П – 6000 ГРН.

Операціоніст Знання основ 1С З/П – 7000 ГРН.

Офіс
Завідувач 
автогосподарства ДР механіка З/П – 15 000 ГРН.

Логіст Можна без ДР З/П – ВІД 6000 ГРН.  

Інспектор відділу 
кадрів ВО, ПК З/П – 9 000 ГРН.

Консультант в офіс ПК З/П- 6000 ГРН.

Менеджер в офіс Оптова торгівля З/П – 8 000 ГРН   + %

Юрист ДР З/П – 10 000 ГРН.

Помічник логіста Англ.мова, знання основ 1С З/П – ВІД 7500 ГРН.

Менеджер в офіс ДР з тендерами, 
договорами З/П – 15 000 ГРН.

Торгівля

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

Менеджер по 
косметиці

ДР в торгівлі, бажано 
наявність авто, база даних 
надається

З/П – 20 000 ГРН 

Торговий представник 
по місту Можна без авто З/П – 12-15 000 ГРН.

Регіональний 
менеджер

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

Інші

Інженер-електрик ДР З/П – 12000 ГРН + ПРЕМ.

Сантехнік 1 день через 2 З/П – 8000 ГРН.

Мийники авто 2 дні через 2, можна 
студенти

Водій Кат Е, по Волинській обл. З/П – 18-20 000 ГРН.

Різноробочі Луцьк З/П – ВІД 10 000 ГРН.

Машиніст на бобкат ДР 2-3 роки З/П – 30-35 000 ГРН.

Працівник в цех З 9 до 18 год З/П – 10 000 ГРН.

Продавці у продук-
товий магазин, з/п 
9900грн/21 робо-
чий день «чистими», 
офіційне працевла-
штування, зручний 
графік роботи. тел. 
(066)517-17-46.

рихтувальник, по-
мічник рихтуваль-
ника, автомаляр на 
сто, станція обладна-
на всім необхідним, 
професійні інструмен-
ти, хороший колектив. 
тел. (050)952-45-63, 
(067)700-37-37.

різноробочі на підпри‑

ємство з промислово‑

го будівництва та ремон‑

ту, вахтовий метод на те‑

риторії України (зале‑

жить від місцезнаходжен‑

ня об’єкта), з/п висока. Тел. 

(068)127‑12‑12, 10.00‑17.00, 

понеділок‑п’ятниця.

робота за кордоном, робо‑
чі запрошення, візи, робо‑
та у Польщі, Бельгії: спеці‑
алісти та різноробочі, кон‑
сультація та набір на Ні‑
меччину та ін., ПП Кетліс. 
Ліц. МПСПУ АВ №519064 
від 26.03.2010р. Адр.: м. 
Луцьк, вул. Кафедраль‑
на, 25. Тел. (0332)72‑37‑38, 
( 0 9 9 ) 3 4 6 ‑ 9 3 ‑ 8 1 , 
(093)672‑38‑69.
робота у Польщі для шва‑
чок, зварників; робота у Ні‑
меччині, Швеції, Франції, 
Чехії, Польщі. Ліц. МПСПУ 
АВ547294 від 10.09.2010р. 
Тел. (099)534‑63‑35, 
( 0 9 7 ) 6 7 5 ‑ 9 3 ‑ 1 5 , 
(067)455‑06‑64.
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.
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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.
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 на приват-
ну територію. тел. 
(050)228-01-90, Юрій.

Формувальник бетон-
них виробів для робо-
ти на вібропресі, з/п в 
середньому 13000грн. 
тел. (050)916-30-58, 
(097)999-77-96.

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.

Швачки та прасуваль-
ниці одягу у швейне 
підприємство на по-
стійну роботу, офіцій-
не працевлаштування. 
тел. (095)513-26-77.

Шукаю
роботу доглядальниці, жін‑
ка 52р., без шкідливих зви‑
чок, є три рекомендації. Тел. 
(096)571‑61‑72 Оксана.
роботу за кордоном, є бі‑
ометричний паспорт. 
Тел. (050)135‑44‑52, 
(068)370‑62‑77.

роботу нічного сторожа. 
Тел. (097)753‑96‑51.
роботу прибиральниці на 
неповний робочий день. 
Тел. (050)140‑39‑41.
роботу різноробочого, охо‑
ронець. Тел. (099)137‑95‑63, 
(068)916‑57‑02.
роботу у масажному салоні. 
Тел. (050)140‑39‑41.

інформація про працев‑
лаштування у Польщі, різ‑
ні вакансії, доїзд до міс‑
ця роботи, можливе пра‑
цевлаштування за безві‑
зом. Тел. (099)243‑02‑63, 
(095)041‑92‑67.
консультаційні послуги з 
працевлаштування у Поль‑
щі без вікових обмежень 
за візами та біометричними 
паспортами, своєчасна гід‑
на оплата, надається житло, 
@respektpersonal. poland, 
@RespektPersonal. Poland 
Тел. +4‑87‑35‑66‑40‑32, 
+4‑88‑81‑93‑74‑83.

кредитна допомога без до‑
відок, застави та поручите‑
лів від 5000 до 500000грн, 
виводимо з чорних списків, 
допомога пенсіонерам та 
непрацевлаштованим. Лiц. 
НБУ №220‑2 від 24.12.2013р. 
Адр.: eurocredit. nethouse. 
ua Тел. (095)862‑08‑55, 
(097)367‑04‑76.

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

догляну людину похи‑
лого віку або хвору. Тел. 
(050)140‑39‑41.
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Продаж

1-кімн. квартиру, вул. 
дворецька, 30кв.м. 
євроремонт, при-
ватний сектор. тел. 
(098)873-56-30.

квартира 3‑кімнатна, 5‑й 
поверх, будинок цегляний, 
м. Острог, недалеко від цен‑
тру, заг. площа 65.1 кв.м, 
жилий стан, мебльована, 
автономне опалення, сигна‑
лізація. Тел. (095)285‑55‑07, 
(068)482‑41‑20.
Продам або обміняю 
2‑кімн. квартиру, 60кв.м в с. 
Горбаків Гощанського р‑ну, 
на 1‑кімн. квартиру в м. Рів‑
не. Поруч знаходиться нова 
школа, дит. садок, мага‑
зин. Тел. (096)440‑85‑58, 
(097)115‑71‑82.

купівля
куплю 2‑кімн. кварти‑
ру у новобудові. Тел. 
(096)599‑65‑18.

Здам
Здам 1‑кімнатну на ЖК 
Щасливому та 2‑кімнатну 
по вул. Гайдамацький. Тел. 
(097)163‑41‑57.

Продаж
Будинок, с. Острів, Дубен‑
ський р‑н (35км від м. Рів‑
не, 20км від м. Дубно), 
1992р., 117кв.м, 5 кімнат, газ, 
вода, сад, город біля будин‑
ку 0,95га, все приватизова‑
но, прибудови: велика літ‑
ня кухня, погріб, гараж, са‑
раї, ціна договірна. Тел. 
(099)274‑18‑88.

дача, 10 км від м. дуб-
но. Є криниця, хлів, 
льох. 21 сота землі. 
Ціна договірна. тел. 
(096)237-13-82.

Земельна ділянка в смт 
Клевань‑2, під забудову. 
Тел. (067)381‑14‑88.
Земельна ділянка з будин‑
ком, приватизована. Площа 
0,25га., оренда паю 4,5 га., 
с. Працюки,(Нивецька сіль‑
ська рада), Дубровицького 
району. Тел. (097)551‑77‑51.

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.

Земельну ділянку Вели‑
кий Житин, центр, 15со‑
ток, фундамент, кому‑
нікації. Можливий об‑
мін. Тел. (068)513‑87‑87, 
(067)727‑58‑58.

Земельну ділянку під 
будівництво 0,1035 та 
город 0,0591, район 
вул. макарова. влас-
ник. Ціна договірна. 
тел. (068)268-07-73.

Земельну ділянку По‑
розове, Рівненський р‑н., 
0,1588га., з дерев»яним бу‑
динком під знос, 8 км. від 
Рівного, асфальтований до‑
їзд. Комунікації поруч, є 
технічна документація. Ціна 
6000. Тел. (096)924‑47‑87, 
(068)424‑51‑84.

Продаж

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 склад‑
ські промислові приміщен‑
ня, вул. Дворецька, по 25 
грн/кв.м. СП «Мехагро‑
буд». Тел. (068)932‑29‑57, 
(066)735‑76‑06.
Здається в оренду сто‑
янка для автомобілів на 
Нижньодворецькій, 31. 
Тел. (068)932‑29‑57, 
(066)735‑76‑06.

Здам в оренду при-
міщення площею 180 
кв.м, два зали+кімната, 
два входи, з усіма 
зручностями, смт кле-
вань-2. Ціна договірна. 
тел. (067)707-00-23.

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.

Продаж
камаЗ-5320, 1988р. в., 
бортовий, із приче-
пом сЗаП-8352, 1991р. 
в., бортовий е, хоро-
ший стан, ціна договір-
на. тел. (067)351-52-58, 
(050)541-32-38.

Продам
Прес-підбирачі, комбай-
ни зернозбиральні, буря-
козбиральні, картоплез-
биральні та ін., можлива 
доставка, 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.

Прес-підбирачі, комбайни, 
плуги, сівалки, дискові бо‑
рони, обприскувачі та інша 
с/г техніка нова та б/в. Тел. 
(097)842‑81‑02.
с/г техніка від виробника: 
сівалки СУПН‑6 (8), УПС‑6 
(8) (із двоконтурним при‑
водом, 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, після капремонту; 
протруювач насіння ПС‑10. 
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.

відсів, пісок, бетон, 
щебінь, камінь, тор-
фокрихта, глина, пісок 
митий, чорнозем, роз-
чин цементний, вапня-
ний (доставка а/м ЗіЛ), 
вивезення сміття та 
будівельних відходів. 
тел. (095)807-01-12, 
(096)276-30-65.

дошки, балки, крок-
ви, рейки усіх розмірів, 
сухі та свіжоспиляні, 
дошка підлоги шпунто-
вана, вагонка, достав-
ка. тел. (096)242-26-61, 
(068)016-60-98.

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.

Фанера вологос-
тйка, різних форма-
тів. тел. (063)127-87-97, 
( 0 6 7 ) 1 2 7 - 8 7 - 9 7 , 
(095)127-87-97.

Продаж
котли твердопаливні «Коб‑
зар», надійні, сучасні, про‑
сті у використанні, сталь 
‑ 4мм, термомеханічний ре‑
гулятор тяги, площа обо‑
гріву 100‑300кв.м, влас‑
не виробництво («Канів‑
ський механічний завод»). 
Адр.: www. frezer. com. 
ua Тел. (096)105‑91‑78, 
(047)363‑10‑62.
Продам газову колон‑
ку Беретта, Польща. 
Ціна 3700 Тел. 24‑24‑49, 
(067)184‑49‑54.

Продам двохконтурний га‑
зовий котел, 24 КВ (Іта‑
лія), і котел твердопалив‑
ний Віадрус Чехія. Тел. 
(067)727‑58‑58.
системи опалення для ви‑
робництва, сушильних ка‑
мер, теплиць, пташни‑
ків, цехів, складів, мага‑
зинів, ангарів, автомийок, 
СТО, виготовляємо, реалі‑
зуємо, монтаж «під ключ»; 
потрібні дилери, представ‑
ники. Тел. (066)600‑87‑84, 
(068)045‑07‑64.

Продаж
диван і крісла, недоро‑
го, в хорошому стані. Тел. 
(096)402‑56‑21.

Ліжко 140х180, б/в, 
без матраца. Ціна 
500грн. або обміняю 
на гарний вазон. тел. 
(096)966-69-99.

Письмовий стіл і стіл‑тумба 
в хорошому стані, недорого. 
Тел. (096)402‑56‑21.
Продам м’яку частину з 
двома розкладними кріс‑
лами. Ціна 7500 грн Тел. 
24‑24‑49, (067)184‑49‑54.
Продам шафу з антре‑
солями. Недорого. Тел. 
(096)370‑31‑21.
Шафа однодверна з антри‑
соллю. Шафа на кухню з 
мийкою. Ціна 500 грн. Тел. 
24‑19‑72, (096)470‑91‑53.

Продаж
вишиванку чоловічу 42 
розмір Тел. (094)133‑09‑81, 
(093)100‑83‑77.
костюм український для 
народного співу. Тел. 
24‑19‑72, (096)470‑91‑53.
куртка. Тел. 68‑36‑84, 
(066)783‑91‑53.
туфлі шкіряні жіночі, роз‑
мір 38. Недорого. Тел. 
(097)923‑01‑56, 26‑83‑77.
Українські народні кос‑
тюми, жіночі. 2 штуки. Тел. 
24‑19‑72, (096)470‑91‑53.
Черевики, р. 43; костюм 
зимовий. Тел. 68‑36‑84, 
(066)783‑91‑53.
Чоловічий костюм, імпорт‑
ний, роз. 50‑52. Спортив‑
ний костюм роз. 50‑52. Тел. 
(097)923‑01‑56, 26‑83‑77.
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Чоловічу шкіряну курт‑
ку, чорного кольору, роз‑
мір 50‑52. Тел. 24‑24‑49, 
(067)184‑49‑54.
Шкіряну куртку Вайт‑хорс‑
лідер, 544 розмір,6 зріст, 
чорна шкіра. + додатко‑
ва зимова підкладка. Курт‑
ка гяло кромо, в плечах 
58 см., довжина рукава 
67,5. Тел. (094)133‑09‑81, 
(093)100‑83‑77.

Продаж
дитячий костюм, роз‑
мір 26, імпортний. Тел. 
(097)923‑01‑56, 26‑83‑77.
Продам дитяче ліжеч‑
ко б/в, дерев’яне. Тел. 
(096)280‑69‑59.

купівля
ковдри байкові, можна 
б/в, поштучно, в тому чис‑
лі радянського вир‑ва, до‑
рого. Тел. (050)888‑48‑80, 
(068)507‑77‑77.

Продаж
Продам дрібну кар‑
топлю. Недорого. Тел. 
(097)798‑65‑04.

Продаж
Продам інвалід‑
ний візок. 2000грн. Тел. 
(098)555‑35‑25.

Продаж
дивандек 1,9*1,3, ков‑
дра шерстяна 2 шт, посуд 
столовий. Тел. 24‑19‑72, 
(096)470‑91‑53.
Продам вугілля волин‑
ське, 2 т. Ціна 1000 грн. Тел. 
(096)237‑13‑82.
Продам електрополо‑
тер ЕМП2, б/в, робо‑
чий в хорошому ста‑
ні. Тел. (094)133‑09‑81, 
(093)100‑83‑77.
Продам килим зі стіни, 2х3, 
виробник Румунія, темно‑
бордовий в трояндах. Не‑
дорого. Можливо частко‑
вий обмін на с/х продукцію. 
Тел. (098)288‑52‑55.
Продам седло на коня. 
Ціна за домовленістю. Тел. 
(097)975‑45‑89.

Простирадла з пі-
дігрівом 1,5-спаль-
ні - 540грн., 2-спаль-
ні - 630 грн. ; настін-
ні обігрівачі, картини 
400вт, 1,0х0,57м - 700 
грн., гарантія 12 міся-
ців, доставка Укрпо-
штою - безкоштовно. 
тел. (093)899-12-75.

купівля
ковдри байкові, можли‑
во б/в, поштучно, в т. ч. ра‑
дянського вир‑ва, доро‑
го. Тел. (050)888‑48‑80, 
(068)507‑77‑77.

Продаж
Продам родючий чорно‑
зем під клумби, газон, під 
город. Без каміння та гли‑
ни. Доставка по м. Рівне 
та Рівненській обл. Камаз 
(8 кубків)‑ 3200грн. Тел. 
(097)526‑03‑61.

купівля
куплю фризер для мо‑
розива, б/в. Тел. 
(066)339‑36‑34.

Продаж

Пральна машина 
ARDO, б/в, 5 кг, в ро-
бочому стані, м. Здол-
бунів. Ціна 1000 грн. 
тел. (097)353-15-94.

Продам газові плити 
б/в. Тел. (068)513‑87‑87, 
(067)727‑58‑58.
Продам пилосмок 
SAMSUNG, який потребує 
ремонту. Ціна 250грн. Тел. 
(067)831‑43‑71.
Продам холодильник Ат‑
лант, газові плити б/в. 
Тел. (068)513‑87‑87, 
(067)727‑58‑58.
телевізор Шарп, діаго‑
наль 35. Недорого. Тел. 
(097)476‑61‑35.
Холодильник Zanussi, ви‑
сота 2м, б/в в робочому 
стані. Тел. (067)184‑49‑54, 
24‑24‑49.

купівля

куплю: холодильники, 
газові колонки, кот-
ли, радянські телевізо-
ри, газові плити, чугун-
ні батереї. Забираємо 
власним транспортом. 
тел. (097)764-44-09.

купляємо дорого газові ко‑
лонки, котли, холодиль‑
ники, морозильні камери, 
(всіх видів), пральні ма‑
шини, непрацюючі конди‑
ціонери, радіодеталі. Тел. 
(096)775‑90‑11, 63‑14‑85, 
40‑41‑40.

Продаж
Продам приставки Т2. 
Тел. (068)513‑87‑87, 
(067)727‑58‑58.

всі види внутрішніх та зо‑
внішніх робіт, виконує бу‑
дівельна бригада. Тел. 
(068)702‑21‑20.
Здаємо 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 те‑
левізорів: плазмових, рідко‑
кристалічних, кінескопних. 
Ремонт мікрохвильових пе‑
чей. Тел. (067)682‑43‑50.

Послуги сантехніка, дрібний 
ремонт Тел. (067)216‑23‑00.
Якісний ремонт холодиль‑
ників Тел. (096)775‑90‑11, 
63‑14‑85, 40‑41‑40.

ремонт пластико-
вих вікон, регуліров-
ка, заміна фурніту-
ри, склопакетів, ущіль-
нювачів. сергій. тел. 
(067)672-03-55.

Пропоную
адміністратор для роботи 
у сфері послуг, др бажа-
ний, але не обов’язковий, 
графік роботи позмінний, 
виплати щоденні. тел. 
(093)127-60-14.
Бетонярі. Тел. 
( 0 9 6 ) 0 9 8 ‑ 0 0 ‑ 7 1 , 
(093)200‑74‑36.
в будівельну компанію на 
постійну роботу в м. Ки‑
єві потрібні: охоронники, 
виконавці робіт, моноліт‑
ники, арматурники, мон‑
тажники, різноробочі, під‑
собні робітники, без шкід‑
ливих звичок, з/п договір‑
на (висока); в разі необхід‑
ності житло надається. Тел. 
(067)329‑73‑39.

водій, категорії с, для 
роботи в київській 
обл., з/п 11000грн/
міс, житлом забез-
печуємо, алкозалеж-
них не турбувати. тел. 
(067)468-46-20, Лари-
са Євгеніївна. 

екскаваторники на під‑
приємство, постійна та тим‑
часова робота, м. Київ, 
з/п від 100грн/год. Тел. 
(068)127‑12‑12, 10.00‑17.00, 
понеділок‑п’ятниця.
З в а р ю в а л ь н и к . 
Тел. (096)098‑00‑71, 
(093)200‑74‑36.
інформація про працев‑
лаштування у Польщі, різ‑
ні вакансії, доїзд до міс‑
ця роботи, можливе пра‑
цевлаштування за безві‑
зом. Тел. (099)243‑02‑63, 
(095)041‑92‑67.

кондитер! на роботу в 
кондитерський цех по-
трібні жінки від 18 до 50 
років. досвід роботи не 
обов’язковий, навчає-
мо. З/П від 6000грн+%. 
тел. (097)519-50-15.

консультаційні послу‑

ги з працевлаштування 

у Польщі (чоловіки, жін‑

ки, сімейні пари), офі‑

ційно, житло безкоштов‑

не, з/п 22000‑30000грн. 

Тел. (099)164‑19‑49, 

+4‑87‑36‑41‑74‑73 (Viber).

малярі, штукатури, 
електромонтажники 
у м. київ, терміново, 
вахта: 15/15, спецодяг, 
проживання, соцпакет. 
тел. (063)583-14-15, 
(044)287-87-13.

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

охоронники в охорон-
ну компанію «G4S», 
вахта по регіонах Укра-
їни, 15/15, 30/15, змі-
ни по 12 годин, офіцій-
не працевлаштуван-
ня, безкоштовне жит-
ло, форма, харчуван-
ня, компенсація про-
їзду, з/п без затримок. 
тел. (095)226-10-10, 
( 0 9 3 ) 2 2 6 - 1 0 - 1 0 , 
(097)226-10-10.
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втрачено атестат про ба‑
зову середню освіту, се‑
рія РВ №33530787, вида‑
ний НВК РОЛІ в м. Рівне, 
21.06.2008р., на ім’я Неро‑
дін Наталія Сергіївна, вва‑
жати недійсним.
втрачено Диплом про вищу 
освіту, виданий УИИВХ у 
1981р., на ім’я Раєвський Ві‑
ктор Ігорович, вважати не‑
дійсним.
втрачено Книгу обліку 
доходів фізичної особи‑
підприємця, на ім’я Мель‑
нишина Оксана Олексан‑
дрівна, вважати недійсною.
втрачено посвідчення лік‑
відатора аварії на ЧАЕС, ка‑
тегорія 2, серія A№001909, 
видане на ім’я Колошин‑
ський Федор Федорович, 
вважати недійсним.

консультаційні послуги з 
працевлаштування у Поль‑
щі без вікових обмежень 
за візами та біометричними 
паспортами, своєчасна гід‑
на оплата, надається житло, 
@respektpersonal. poland, 
@RespektPersonal. Poland 
Тел. +4‑87‑35‑66‑40‑32, 
+4‑88‑81‑93‑74‑83.
кредитна допомога без до‑
відок, застави та поручите‑
лів від 5000 до 500000грн, 
виводимо з чорних списків, 
допомога пенсіонерам та 
непрацевлаштованим. Лiц. 
НБУ №220‑2 від 24.12.2013р. 
Адр.: eurocredit. nethouse. 
ua Тел. (095)862‑08‑55, 
(097)367‑04‑76.

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

догляну жінку похилого 
віку з правом успадкуван‑
ня житла, в Рівному. Мо‑
лода жінка з дитиною. Тел. 
(097)891‑82‑00.

(0362) 433-777  рівне
Пакувальники продукції, 
обробники риби, водій на‑
вантажувача, вантажни‑
ки на рибопереробне під‑
приємство, Київська обл., 
з/п від 11000грн (випла‑
та з/п по завершенню вах‑
ти), безкоштовне житло та 
обіди. Тел. (097)810‑18‑48, 
(050)953‑10‑32.
Покоївка (з/п 8000грн), 
кухар (з/п 10000грн) на 
роботу в готель «русь», 
м. київ, графік позмін-
ний, можливе проживан-
ня. тел. (044)289-45-15.
Потрібен кошторис‑
ник. Тел. (096)098‑00‑71, 
(093)200‑74‑36.
Потрібні працівники у кон‑
дитерський цех в Золотієві. 
Зарплата 300 грн 8 год. Тел. 
(096)573‑32‑46.
Потрібні різноробо‑
чі на будівництво. Тел. 
(096)124‑20‑95.
Потрібні формувальниці 
хлібобулочних виробів та 
пекарі. Можливо без досві‑
ду роботи. Робота по змінах. 
ЗП 2 раза на місяць. Офіцій‑
не працевлаштування. Зво‑
нити з 8‑00 до 17‑00, Пн ‑ 
Пт. Тел. (098)379‑29‑96 На‑
таша, (097)226‑11‑30 Павло 
Юрійович.

П р о д а в е ц ь -
консультант у тм 
«Knauf», м. рівне, «епі-
центр», будівельні су-
міші, досвід роботи з 
будівельною групою 
товару, робочий гра-
фік: вівторок - субо-
та, 9:00-18:00; вихід-
ні дні - неділя, понеді-
лок, з/п 8000-9000грн. 
тел. (097)418-59-44, 
василь. 

Пропонуємо роботу експе‑
диторам, вантажникам. Ін‑
формація за телефоном: 
Тел. (067)239‑13‑92.
Пропоную роботу для швач‑
ки, Тел. (050)663‑49‑83.

Пропоную роботу охо-
ронця, графік робо-
ти: доба через дві. тел. 
(067)148-71-86.

різноробочі на підпри-
ємство з промислово-
го будівництва та ремон-
ту, вахтовий метод на те-
риторії України (зале-
жить від місцезнахо-
дження об’єкта), з/п ви-
сока. тел. (068)127-12-12, 
1 0 . 0 0 - 1 7 . 0 0 , 
понеділок-п’ятниця.

робота в Польщі для шва‑
чок, зварників; робота в Ні‑
меччині, Швеції, Франції, 
Чехії, Польщі. Ліц. МПСПУ 
АВ547294 від 10.09.2010р. 
Тел. (099)534‑63‑35, 
( 0 9 7 ) 6 7 5 ‑ 9 3 ‑ 1 5 , 
(067)455‑06‑64.
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.

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.

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.

Юрист з адвокат‑
ським посвідченням. 
Тел. (096)098‑00‑71, 
(093)200‑74‑36.

Шукаю

домогосподарки, няні. 
Тел. (068)850‑37‑53.
Продавця, касира, ба‑
риста або схожу. Тел. 
(068)850‑37‑53.
роботу доглядальниці, жін‑
ка 52р., без шкідливих зви‑
чок, є три рекомендації. Тел. 
(096)571‑61‑72 Оксана.
Чоловік шукає роботу сто‑
рожа, охоронця або кур’єра. 
Тел. (096)280‑69‑59.
Шукаю роботу на напо‑
вний робочий день. Жін‑
ка 60 років. Тел. 24‑24‑49, 
(067)184‑49‑54.
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Можливо, доля буде випробовувати вас на 
міцність, однак ви подолаєте багато перешкод, 
якщо не будете звертати уваги на плітки і слухи. 
Не варто боятися змін, постарайтеся відмовитися 
від старих уявлень і консервативних поглядів. 
Виявившись перед відповідальним вибором, 
поводьтеся стримано та коректно.

Те, до чого ви прагнете, може виявитися 
протилежним тому, що вам необхідно в 
реальності. Страх за своє майбутнє загрожує 
змусити вас почати будувати підступні задуми. 
Не варто піддаватися цьому руйнівному 
бажанню ‑ подібні заняття не найкращим чином 
відбиваються на характері й самопочутті. 

Рішення, від яких залежить ваше майбутнє, 
приймайте самостійно, не прислухайтеся до порад 
навколишніх, адже ваша ситуація нестандартна. 
Знизьте трохи темп і обсяг роботи, вам явно 
потрібен відпочинок, хоча б короткочасний. Ви 
почерпнете для себе багато цікавого й корисного. 
Але намагайтеся уникати непотрібних контактів.

Вдало пройдуть ділові зустрічі й переговори, 
постарайтеся не відмовляти нужденним у 
вашій допомозі. Ви можете впевнено почати 
реалізовувати ваші проекти, вони обіцяють 
успіх. Постарайтеся не розкидатися грішми. 
Спілкування з друзями порадує вас новими 
ідеями й перспективами.

Ви зможете долати практично всі труднощі, 
виникаючі на вашому шляху. Досить слушна 
мить для нових ділових знайомств. Постарайтеся 
сумлінно виконувати свої обіцянки, інакше 
не уникнути неприємностей у взаєминах з 
начальством. Краще промовчати, сімейний 
конфлікт вам зовсім ні до чого.

Не поспішайте, і удача буде на вашій стороні, 
тим більше що у вас зараз гарний період для 
розкриття свого потенціалу. Вам просто необхідно 
доводити справи до кінця. До вас може надійти 
цікава інформація, але її бажано перевірити ще 
раз, можливі деякі неточності. Будьте обережні 
при спілкуванні, не бовкніть зайвого.

У всьому варто дотримуватися золотої середини. 
Не квапте події, і все складеться найкращим для 
вас чином. Зараз краще не рватися на перший 
план, а керувати ситуацією, залишаючись у тіні. 
Добре завершувати щось старе віджиле, настав 
час звільнити місце для нового у своєму житті.  У 
вихідні не затягуйте з рішенням проблем.

Ваша комунікабельність дозволить змінити 
ситуацію на краще. Тільки не базікайте зайвого. 
На роботі начальство буде задоволене вашою 
пунктуальністю й високим професійним рівнем. 
Цей період підходить для енергійних дій і 
стрімких рішень. Будьте уважні й завбачливі, 
не приймайте поспішні рішення. 

Імовірна неоднозначна ситуація на роботі 
й у взаєминах з діловими партнерами. Вам 
доведеться приймати відповідальні рішення, 
спочатку подумайте, а тільки потім дійте. На 
вас чекають неповторні, а часом навіть дивні 
події в особистому житті. У центрі уваги можуть 
опинитися службові справи. 

Вам доведеться невідкладними справами. Не 
варто планувати важливі ділові зустрічі ‑ вам 
можуть перешкодити. Рішення спірного питання 
варто відкласти. Не покладайтеся на поради 
друзів, вони можуть збити вас з пантелику. Ви 
зможете показати себе профі. Вихідні присвятіть 
спілкуванню з близькими.

Ви знайдете блискучий вихід з будь‑
якого стану. Гарний момент, щоб зайнятися 
підвищенням вашої кваліфікації. Вам можуть 
запропонувати досить вигідну роботу. З’явиться 
можливість для максимально успішної 
реалізації задуманого. У вихідні зможете 
порадувати й себе й свою кохану людину. 

и не повинні упускати сприятливих шансів, 
які подарує вам доля. Усе буде виходити легко, 
як би саме собою. Задоволення принесе навіть 
рутинна частина роботи. Не звертайте уваги 
на зауваження колег, краще зосередьтеся на 
власних планах. У вихідні не вірте лестощам і 
обіцянкам вічного кохання. 
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