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Продаж

1‑, 2-, 3-, 4-, 5-кімн. кв., вул. 
Арцеулова, вул. Кравчука, 
р-н гіпермаркету «Там-Там», 
центр міста, 43-83кв.м, серед-
ні поверхи, від 7500грн/кв.м. 
Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
20-02-19, (050)242-53-44.
1‑кімн. кв., 2/9/Ц, 36кв.м, но-
вий елітний будинок, авт. опа-
лення, зручне місцерозташуван-
ня, розвинена інфраструктура, 
поруч магазин, школа, дитса-
док. Адр.: www. dom. ria. com. 
Тел. (050)242-53-44.
1‑кімн. кв., 2/9/Ц, 49кв.м, єв-
роремонт, авт. опалення, новий 
елітний будинок, зручне місце-
розташування, розвинена інф-
раструктура, поруч школа, дит-
садок. Адр.: www. dom. ria. com. 
Тел. (050)242-53-44.
1‑кімн. кв., 3/9/Ц, 40кв.м, ре-
монт, зручне місцерозташу-
вання, розвинена інфраструк-
тура, поруч школа, дитса-
док, супермаркет, терміново. 
Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242-53-44.
1‑кімн. кв., 3/9/Ц, 46кв.м, авт. 
опалення, новий елітний бу-
динок, зручне місцерозташу-
вання, розвинена інфраструк-
тура, поруч дитсадок, школа. 
Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242-53-44.
1‑кімн. кв., 3/9/Ц, 47кв.м, авт. 
опалення, новий, зовні утепле-
ний будинок, сучасне плануван-
ня, зручне місцерозташування, 
розвинена інфраструктура, тер-
міново. Адр.: www. dom. ria. 
com. Тел. (050)242-53-44.
1‑кімн. кв., 3/9/Ц, 51кв.м, но-
вобудова, будинок утеплений 
зовні, сучасне планування, зруч-
не місцерозташування, розви-
нена інфраструктура, терміново. 
Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242-53-44.

1‑кімн. кв., вул. Арце‑
улова, 8/10/Ц, 45кв.м, 
новобудова, авт. опа‑
лення, новий якісний 
ремонт, підігрів під‑
логи (кухня, кори‑
дор, санвузол). Тел. 
(095)186‑70‑90.
1‑кімн. кв., вул. Арцеулова, но-
вобудова, ремонт, будинок уте-
плений. Тел. (066)013-54-88.
1‑кімн. кв., вул. Боголюбська, 
новобудова, 1/4/Ц, 43кв.м, авт. 
опалення, стяжка, штукатурка, є 
балкон. Тел. (095)219-85-11.

1‑кімн. кв., вул. Ветеранів, 
3/9/Ц, 40кв.м, косм. ремонт, 
пласт. вікна, зручне місцероз-
ташування, розвинена інфра-
структура, недорого, терміново. 
Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242-53-44.
1‑кімн. кв., вул. Винниченка, 
51кв.м, новобудова, авт. опа-
лення, сучасне планування, зо-
вні утеплений будинок, зручне 
місцерозташування, розвине-
на інфраструктура, терміново. 
Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242-53-44.
1‑кімн. кв., вул. Єршова, 
2/9/Ц, 51кв.м, авт. опалення, 
новий елітний будинок, зручне 
місцерозташування, розвинена 
інфраструктура, поруч школа, 
дитсадок. Адр.: www. dom. ria. 
com. Тел. (050)242-53-44.
1‑кімн. кв., вул. І. Багряного, 
новобудова, 2-рівнева, 57кв.м, 
стяжка, штукатурка, ціна дого-
вірна. Тел. (066)013-54-88.
1‑кімн. кв., вул. І. Франка, 
51кв.м, новобудова, будинок 
цегляний, зовні утеплений, авт. 
опалення, сучасне планування, 
зручне місцерозташування, роз-
винена інфраструктура, термі-
ново. Адр.: www. dom. ria. com. 
Тел. (050)242-53-44.
1‑кімн. кв., вул. Кравчука, 
2/9/Ц, 49кв.м, євроремонт, авт. 
опалення, новий елітний буди-
нок, зручне місцерозташуван-
ня, розвинена інфраструктура. 
Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242-53-44.
1‑кімн. кв., вул. Наливай-
ка, 3/5/Ц, 30кв.м, житловий 
стан, косм. ремонт, балкон. Тел. 
(063)407-95-39.
1‑кімн. кв., вул. Чорновола, 
2/9/Ц, 46кв.м, авт. опалення, 
новий елітний будинок, зручне 
місцерозташування, розвине-
на інфраструктура, поруч дит-
садок, школа. Адр.: www. dom. 
ria. com. Тел. (050)242-53-44.

1‑кімн. кв., вул. Чор‑
новола, 7/9/П, 35кв.м, 
косм. ремонт. Тел. 
(095)354‑19‑69.
1‑кімн. кв., ЖК «Атлант», 11-й 
пов., 50кв.м, терміново. Тел. 
(066)013-54-88.
1‑кімн. кв., новобудова, 
40,4кв.м, кладовка 3,6кв.м, 10-
пов., будинок зданий, комуніка-
ції всі є, околиця м. Луцька, с. 
Великий Омеляник, 630000грн. 
Тел. (096)127-46-93.
1‑кімн. кв., просп. Відроджен-
ня, 3/5/Ц, 38/-/8, житловий 
стан, косм. ремонт, великий 
балкон. Тел. (095)219-85-11.
1‑кімн. кв., просп. Грушевсько-
го, 3/9/Ц, 39кв.м, ремонт, зруч-
не місцерозташування, розвине-
на інфраструктура, поруч школа, 
дитсадок, супермаркет, недоро-
го, терміново. Адр.: www. dom. 
ria. com. Тел. (050)242-53-44.

1‑кімн. кв., просп. Грушевсько-
го, 3/9/Ц, 45кв.м, авт. опа-
лення, новий елітний будинок, 
зручне місцерозташування, роз-
винена інфраструктура, ціна до-
говірна. Адр.: www. dom. ria. 
com. Тел. (050)242-53-44.
1‑кімн. кв., просп. Молоді, 
2/5/Ц, 34кв.м, хороший косме-
тичний ремонт, балкон заскле-
ний. Тел. (063)407-95-39.
1‑кімн. кв., просп. Соборності, 
2/5/Ц, 50кв.м, авт. опалення, 
новий елітний будинок, зручне 
місцерозташування, розвинена 
інфраструктура, поруч школа, 
дитсадок. Адр.: www. dom. ria. 
com. Тел. (050)242-53-44.
1‑кімн. кв., просп. Соборнос-
ті, 2/9/Ц, 37кв.м, житловий 
стан, косм. ремонт, балкон. Тел. 
(063)407-95-39.
1‑кімн. кв., просп. Соборності, 
2/9/Ц, 40кв.м, авт. опалення, 
новий елітний будинок, зруч-
не місцерозташування, роз-
винена інфраструктура, по-
руч магазин, школа, дитсадок. 
Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242-53-44.
1‑кімн. кв., просп. Соборнос-
ті, 3/5/Ц, 49кв.м, новий еліт-
ний будинок, євроремонт, авт. 
опалення, зручне місцерозташу-
вання, розвинена інфраструк-
тура, поруч школа, дитсадок. 
Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242-53-44.

1‑кімн. кв., просп. Соборності, 
3/9/Ц, 46кв.м, авт. опалення, 
новий елітний будинок, зручне 
місцерозташування, розвинена 
інфраструктура, поруч школа, 
дитсадок. Адр.: www. dom. ria. 
com. Тел. (050)242-53-44.
1‑кімн. кв., р-н 33кв., 4/9/Ц, 
40кв.м, косм. ремонт, житло-
вий стан, поруч школа, дит-
садок, магазин, зупинка. 
Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242-53-44.
1‑кімн. кв., р-н гіпермарке-
ту «Там-Там», 2/9/Ц, 46кв.м, 
авт. опалення, новий елітний 
будинок, зручне місцерозташу-
вання, розвинена інфраструк-
тура, поруч школа, дитсадок. 
Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242-53-44.
1‑кімн. кв., р-н гіпермарке-
ту «Там-Там», 3/5/Ц, 47кв.м, 
новобудова, євроремонт, бу-
динок утеплений зовні, зручне 
місцерозташування, розвине-
на інфраструктура, терміново. 
Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242-53-44.
1‑кімн. кв., центр міста, 2/9/Ц, 
40кв.м, авт. опалення, новий 
елітний будинок, зручне місце-
розташування, розвинена інф-
раструктура, поруч школа, дит-
садок. Адр.: www. dom. ria. com. 
Тел. (050)242-53-44.

1‑кімн. кв., центр міста, 51кв.м, 
новобудова, авт. опалення, бу-
динок утеплений зовні, зручне 
місцерозташування, розвине-
на інфраструктура, терміново. 
Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242-53-44.

2‑, 3-, 4-, 5-кімн. кв., вул. Арце-
улова, вул. Кравчука, р-н гіпер-
маркету «Там-Там», центр міс-
та, 64-74кв.м, середні поверхи, 
від 7500грн/кв.м. Адр.: www. 
dom. ria. com. Тел. 20-02-19, 
(050)242-53-44.
2‑кімн. кв., 2/9/Ц, 77кв.м, авт. 
опалення, новий елітний буди-
нок, зручне місцерозташування, 
розвинена інфраструктура, по-
руч школа, дитсадок, магазин. 
Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242-53-44.
2‑кімн. кв., 4/5/Ц, по-
ліпшене планування. Тел. 
(063)122-55-39.
2‑кімн. кв., 4/9/Ц, 60кв.м, авт. 
опалення, новий елітний бу-
динок (зданий), зручне місце-
розташування, поруч магазин, 
школа, дитсадок, недорого. 
Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242-53-44.
2‑кімн. кв., 6/9/Ц, 64кв.м, 
авт. опалення, новий буди-
нок, сучасне планування, зруч-
не місцерозташування, розви-
нена інфраструктура, недорого. 
Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242-53-44.
2‑кімн. кв., 6/9/Ц, 75кв.м, ре-
монт, зручне місцерозташуван-
ня, розвинена інфраструктура, 
поруч парк, дитсадок, недорого. 
Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242-53-44.
2‑кімн. кв., вул. 8Березня, 
1/5/Ц, 42/-/6, двостороння, 
житловий стан, ремонт. Тел. 
(063)407-95-39.
2‑кімн. кв., вул. Боголюбська, 
новобудова, 4/4/Ц, 60кв.м, 
кімнати мансардного типу, авт. 
опалення, радіатори, котел, 
розведено електрику та сантех-
ніку, стяжка, штукатурка. Тел. 
(095)219-85-11.
2‑кімн. кв., вул. Винничен-
ка, 3/9/Ц, 77кв.м, авт. опален-
ня, новий елітний будинок (зда-
ний), зручне місцерозташуван-
ня, розвинена інфраструктура, 
недорого. Адр.: www. dom. ria. 
com. Тел. (050)242-53-44.
2‑кімн. кв., вул. І. Франка, 
2/9/Ц, 77кв.м, авт. опалення, 
новий елітний будинок, зручне 
місцерозташування, розвине-
на інфраструктура, поруч мага-
зин, школа. Адр.: www. dom. ria. 
com. Тел. (050)242-53-44.
2‑кімн. кв., вул. Конякіна, 
4/9/Ц, 65кв.м, авт. опалення, 
новий елітний будинок (зда-
ний), зручне місцерозташуван-
ня, розвинена інфраструктура, 
недорого. Адр.: www. dom. ria. 
com. Тел. (050)242-53-44.
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2‑кімн. кв., вул. Конякіна, 
6/9/Ц, 64кв.м, новобудова, 
авт. опалення, сучасне плану-
вання, зручне місцерозташуван-
ня, розвинена інфраструктура, 
недорого. Адр.: www. dom. ria. 
com. Тел. (050)242-53-44.
2‑кімн. кв., вул. Кравчука, 
3/5/Ц, 53кв.м, косм. ремонт, 
зручне місцерозташування, 
розвинена інфраструктура, по-
руч парк, дитсадок, недорого. 
Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242-53-44.
2‑кімн. кв., вул. Кравчука, 
3/9/Ц, 70кв.м, ремонт, зруч-
не місцерозташування, роз-
винена інфраструктура, по-
руч парк, дитсадок, недорого. 
Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242-53-44.
2‑кімн. кв., вул. Кравчука, 
3/9/Ц, 74/-/12, новобудова, 
авт. опалення, сучасне плану-
вання, зовні утеплений буди-
нок, зручне місцерозташуван-
ня, розвинена інфраструктура. 
Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242-53-44.
2‑кімн. кв., вул. Кравчука, 
4/9/Ц, 64кв.м, новобудова, 
авт. опалення, сучасне плану-
вання, зручне місцерозташуван-
ня, розвинена інфраструктура, 
недорого. Адр.: www. dom. ria. 
com. Тел. (050)242-53-44.

2‑кімн. кв., вул. Рівнен‑
ська, 1‑й пов., авт. опа‑
лення, будинок зда‑
ний, 924000грн. Тел. 
(095)354‑19‑69.
2‑кімн. кв., вул. Рівненська, 
3/5/Ц, 62,7кв.м, новобудова, 
авт. опалення, будинок зданий. 
Тел. (066)053-56-77.
2‑кімн. кв., вул. Чорновола, 
2/5/Ц, 70кв.м, авт. опалення, 
новий елітний будинок (зда-
ний), зручне місцерозташу-
вання, розвинена інфраструк-
тура, поруч школа, дитсадок. 
Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242-53-44.
2‑кімн. кв., вул. Чорновола, 
3/9/Ц, 71кв.м, авт. опалення, 
новий елітний будинок (зда-
ний), зручне місцерозташуван-
ня, розвинена інфраструктура, 
недорого. Адр.: www. dom. ria. 
com. Тел. (050)242-53-44.
2‑кімн. кв., Київський м-н, 
2/9/Ц, 72кв.м, новобудо-
ва, авт. опалення, кімнати роз-
дільні, розвинена інфраструк-
тура, недорого, терміново. 
Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242-53-44.
2‑кімн. кв., новобудова, ЖК 
«Скандинавський», 63кв.м, 
стяжка, штукатурка. Тел. 
(066)013-54-88.
2‑кімн. кв., просп. Відроджен-
ня, 3/5/Ц, 46/-/6, хороший 
сучасний ремонт, меблі. Тел. 
(063)407-95-39.
2‑кімн. кв., просп. Відроджен-
ня, 4/9/Ц, 70кв.м, авт. опа-
лення, новий елітний будинок, 
зручне місцерозташування, по-
руч магазин, школа, дитсадок, 
недорого. Адр.: www. dom. ria. 
com. Тел. (050)242-53-44.
2‑кімн. кв., просп. Волі, 3/5/Ц, 
житловий стан, косм. ремонт. 
Тел. (063)407-95-39.

2‑кімн. кв., просп. Молоді, 
2/9/Ц, 50кв.м, ремонт, зруч-
не місцерозташування, роз-
винена інфраструктура, по-
руч парк, дитсадок, недорого. 
Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242-53-44.
2‑кімн. кв., просп. Соборнос-
ті, 3/5/Ц, 51/-/7, хороший су-
часний ремонт, меблі. Тел. 
(095)219-85-11.
2‑кімн. кв., просп. Соборнос-
ті, 3/5/Ц, 50кв.м, косм. ре-
монт, зручне місцерозташуван-
ня, розвинена інфраструктура, 
поруч парк, дитсадок, недорого. 
Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242-53-44.
2‑кімн. кв., просп. Соборнос-
ті, 4/9/Ц, 65кв.м, авт. опален-
ня, новий елітний будинок (зда-
ний), зручне місцерозташуван-
ня, розвинена інфраструктура, 
недорого. Адр.: www. dom. ria. 
com. Тел. (050)242-53-44.
2‑кімн. кв., просп. Соборнос-
ті, 6/9/Ц, 70кв.м, ремонт, зруч-
не місцерозташування, роз-
винена інфраструктура, по-
руч парк, дитсадок, недорого. 
Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242-53-44.
2‑кімн. кв., р-н 33кв., 2/9/Ц, 
50кв.м, ремонт, зручне місце-
розташування, розвинена інф-
раструктура, поруч парк, дитса-
док, недорого. Адр.: www. dom. 
ria. com. Тел. (050)242-53-44.
2‑кімн. кв., р-н гіпермарке-
ту «Там-Там», 2/9/Ц, 64/-/10, 
новобудова, авт. опалення, су-
часне планування, зручне міс-
церозташування, розвине-
на інфраструктура, недорого. 
Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242-53-44.
2‑кімн. кв., р-н гіпермарке-
ту «Там-Там», 2/9/Ц, 74/-/12, 
новобудова, авт. опалення, бу-
динок зовні утеплений, зручне 
місцерозташування, розвине-
на інфраструктура, терміново. 
Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242-53-44.
2‑кімн. кв., р-н гіпермаркету 
«Там-Там», 3/9/Ц, 65кв.м, авт. 
опалення, новий елітний буди-
нок (зданий), зручне місцероз-
ташування, розвинена інфра-
структура. Адр.: www. dom. ria. 
com. Тел. (050)242-53-44.
2‑кімн. кв., р-н гіпермаркету 
«Там-Там», 3/9/Ц, 70кв.м, авт. 
опалення, новий елітний буди-
нок, зручне місцерозташуван-
ня, розвинена інфраструктура. 
Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242-53-44.
2‑кімн. кв., р-н гіпермаркету 
«Там-Там», 5/9/Ц, 60кв.м, но-
вобудова, сучасне планування, 
зручне місцерозташування, роз-
винена інфраструктура, термі-
ново. Адр.: www. dom. ria. com. 
Тел. (050)242-53-44.
2‑кімн. кв., р-н ЖК «Колізей», 
2/9/Ц, 75/-/14, новобудо-
ва, авт. опалення, ремонт, су-
часне планування, зручне міс-
церозташування, розвине-
на інфраструктура, недорого. 
Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242-53-44.

НЕРУХОМІСТЬ / ЛУЦЬК

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

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

3‑кімнатні квартири
Арцеулова, 3/9/Ц, 85/-/-, авт. опал., нов. еліт. буд., зруч. місце, розв. інфрастр. ..........................ціна договірна
Ветеранів, 3/9/Ц, 70/-/-, єврорем., чеськ. проект, розв. інфрастр. .............................................................недорого
Волі, 5/5/Ц, 60/-/-, косм. рем., пл. вікна, брон. двері, вмонт. кухня  ............................................... ціна договірна
Гордіюк, -/-/Ц, 70/-/-, чеськ. проект, не кут., косм. рем., розв. інфрастр. ................................................недорого
Гордіюк, 3/9/Ц, 85/-/-, авт. опал., еліт. буд., зруч. місце, розв. інфрастр. .......................................ціна договірна
І.Франка, 2/9/Ц, 77/-/-, авт. опал., нов. еліт. буд., зруч. місце розв. інфрастр. ........................................недорого
Київський м-н, 8/9/Ц, 100/-/-, авт. опал., нов. еліт. буд., розв. інфрастр. .......................................ціна договірна
Конякіна, 3/9/Ц, 90/-/-, авт. опал., нов. елітн. буд., зруч. місце, розв. інфр. ...................................ціна договірна
Кравчука, 2/9/Ц, 73/-/-, чеськ. проект, не кут., косм. рем., розв. інфрастр. .............................................недорого
Кравчука, 3/5/Ц, 70/-/-, чеськ. проект, не кут., розв. інфрастр.  ................................................................недорого
Кравчука, 3/9/Ц, 70/-/-, єврорем., чеськ. проект, зруч. місце, розв. інфрастр. ........................................недорого
Кравчука, 3/9/Ц, 90/-/-, авт. опал., еліт. буд., зданий, зруч. місце, розв. інфрастр. .......................ціна договірна
Кравчука, 6/9/Ц, 90/-/-, рем., авт. опал., нов. еліт. буд., зруч. місце, розв. інфр. ..........................ціна договірна
Луцьк, 4/9/Ц, 80/-/-, авт. опал., еліт. буд., зруч. місце, розв. інфрастр. ...................................................недорого
Р-н 33кв., 2/9/Ц, 76/-/-, авт. опал., нов. еліт. буд., здан., розв. інфр.  .............................................. ціна договірна
Р-н 33кв., 5/9/Ц, 90/-/-, рем., авт. опал., нов. еліт. буд., розв. інфр.  .............................................. ціна договірна
Р-н гіпермаркету “Там-Там”, 3/9/Ц, 106/-/-, новобуд., єврорем., розв. інфр. .................................ціна договірна
Р-н гіпермаркету «Там-Там», 2/9/Ц, 90/-/-, авт. опал., нов. еліт. буд., зруч. місце .........................ціна договірна
Р-н гіпермаркету «Там-Там», 4/5/Ц, 100/-/-, авт. опал., зруч. місце, розв. інфр. .....................................недорого
Р-н к-тру «Промінь», 4/9/Ц, 85/-/-, авт. опал., нов. еліт. буд., розв. інфр. ......................................ціна договірна
Соборності, 2/9/Ц, 65/-/-, чеськ. проект, не кут., рем., розв. інфрастр. ....................................................недорого
Соборності, 2/9/Ц, 70/-/-, косм. рем., чеськ. проект, не кут., розв. інфрастр. ..........................................недорого
Соборності, 2/9/Ц, 90/-/-, авт. опал., нов. еліт. буд., зруч. місце, розв. інф. ...................................ціна договірна
Федорова, 3/9/Ц, 90/-/-, авт. опал., нов. еліт. буд., зруч. місце, розв. інфрас.................................ціна договірна
Федорова, 5/9/Ц, 90/-/-, рем., авт. опал., нов. еліт. буд., розв. інфрастр. ......................................ціна договірна
Центр, 4/9/Ц, 77/-/-, авт. опал., еліт. буд., зруч. місце, розв. інфрастр.  .......................................... ціна договірна
Центр, 8/9/Ц, 100/-/-, авт. опал., нов. еліт. буд., зруч. місце, розв. інфрастр. .................................ціна договірна
Чорновола, 4/9/Ц, 90/-/-, авт. опал., нов. еліт. буд., зруч. місце, розв. інфрастр. ..........................ціна договірна
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2‑кімн. кв., р-н просп. Відро-
дження, 3/5/Ц, 48кв.м, косм. 
ремонт, зручне місцерозташу-
вання, розвинена інфраструкту-
ра, поруч парк, дитсадок, недо-
рого. Адр.: www. dom. ria. com. 
Тел. (050)242-53-44.
2‑кімн. кв., р-н РАЦСу, 3/5/Ц, 
50кв.м, косм. ремонт, зруч-
не місцерозташування, роз-
винена інфраструктура, по-
руч парк, дитсадок, недорого. 
Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242-53-44.
2‑кімн. кв., р-н РАЦСу, 4/9/Ц, 
48кв.м, ремонт, зручне місце-
розташування, розвинена інф-
раструктура, поруч парк, дитса-
док, недорого. Адр.: www. dom. 
ria. com. Тел. (050)242-53-44.

2‑кімн. кв., р-н РЦ «Промінь», 

77кв.м, авт. опалення, новий 

елітний будинок, зручне місце-

розташування, розвинена інф-

раструктура, поруч школа, дит-

садок. 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 (зда-

ний), зручне місцерозташуван-

ня, розвинена інфраструктура, 

недорого. 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, зруч-

не місцерозташування, розви-

нена інфраструктура, недорого. 

Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 

(050)242-53-44.

2‑кімн. кв., р-н ТРЦ «Порт-Сіті», 

4/9/Ц, 77кв.м, авт. опалення, 

новий елітний будинок (зда-

ний), зручне місцерозташуван-

ня, розвинена інфраструктура, 

недорого. Адр.: www. dom. ria. 

com. Тел. (050)242-53-44.

2‑кімн. кв., р-н ТРЦ «Порт-Сіті», 
6/9/Ц, 70кв.м, авт. опалення, 
новий елітний будинок, зруч-
не місцерозташування, розви-
нена інфраструктура, недорого. 
Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242-53-44.
2‑кімн. кв., центр міста, 2/9/Ц, 
65кв.м, авт. опалення, но-
вий елітний будинок, зда-
ний, зручне місцерозташуван-
ня, розвинена інфраструктура. 
Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242-53-44.
2‑кімн. кв., центр міста, 3/9/Ц, 
77кв.м, авт. опалення, новий 
елітний будинок, зручне місце-
розташування, розвинена інф-
раструктура. Адр.: www. dom. 
ria. com. Тел. (050)242-53-44.

3‑, 4-, 5-кімн. кв., вул. Арце-
улова, Кравчука, р-н гіпер-
маркету «Там-Там», центр міс-
та, 75-90кв.м, середні поверхи, 
від 7500грн/кв.м. Адр.: www. 
dom. ria. com. Тел. 20-02-19, 
(050)242-53-44.
3‑кімн. кв., 2/5/Ц, 70кв.м, 
чеський проект, не кутова, ре-
монт, поруч школа, мага-
зин, розвинена інфраструк-
тура, терміново, недорого. 
Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242-53-44.
3‑кімн. кв., 2/9/Ц, 100кв.м, 
авт. опалення, новий елітний 
будинок, зручне місцерозташу-
вання, розвинена інфраструкту-
ра, поруч магазин, школа, дит-
садок. Адр.: www. dom. ria. com. 
Тел. (050)242-53-44.
3‑кімн. кв., 2/9/Ц, 80кв.м, 
авт. опалення, елітний буди-
нок, сонячна сторона, зруч-
не місцерозташування, розви-
нена інфраструктура, недорого. 
Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242-53-44.
3‑кімн. кв., 2/9/Ц, 90кв.м, авт. 
опалення, новий елітний буди-
нок, зручне місцерозташування, 
розвинена інфраструктура, по-
руч магазин, школа, дитсадок. 
Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242-53-44.
3‑кімн. кв., 3/9/Ц, 90кв.м, авт. 
опалення, новий елітний буди-
нок (зданий), зручне місцероз-
ташування, розвинена інфра-
структура, поруч дитсадок, шко-
ла. Адр.: www. dom. ria. com. 
Тел. (050)242-53-44.
3‑кімн. кв., 4/9/Ц, 64, косм. 
ремонт, пласт. вікна, брон. 
двері, нова вмонтована кухня, 
плитка, духовка, у під’їзді ре-
монт. Адр.: www. dom. ria. com. 
Тел. (050)242-53-44.
3‑кімн. кв., 6/9/Ц, 76кв.м, ре-
монт, авт. опалення, новий еліт-
ний будинок, зручне місцероз-
ташування, розвинена інфра-
структура, поруч школа, дитса-
док, магазин. Адр.: www. dom. 
ria. com. Тел. (050)242-53-44.
3‑кімн. кв., вул. Арцеулова, 
3/9/Ц, 85кв.м, авт. опалення, 
новий елітний будинок (зда-
ний), зручне місцерозташуван-
ня, розвинена інфраструктура. 
Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242-53-44.

3‑кімн. кв., вул. Ветеранів, 
3/9/Ц, 70кв.м, чеський проект, 
євроремонт, не кутова, поруч 
школа, магазин, розвинена інф-
раструктура, недорого, терміно-
во. Адр.: www. dom. ria. com. 
Тел. (050)242-53-44.
3‑кімн. кв., вул. Гордіюк, 
4/9/Ц, 70кв.м, чеський про-
ект, не кутова, косм. ремонт, 
поруч школа, магазин, розви-
нена інфраструктура, недорого. 
Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242-53-44.
3‑кімн. кв., вул. Зацепи, 
7/10/Ц, 86кв.м, новобудо-
ва, авт. опалення, хороший су-
часний ремонт, меблі. Тел. 
(095)219-85-11.
3‑кімн. кв., вул. І. Фран-
ка, 2/9/Ц, 77кв.м, авт. опа-
лення, елітний будинок, зруч-
не місцерозташування, розви-
нена інфраструктура, недорого. 
Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242-53-44.
3‑кімн. кв., вул. Конякіна, 
3/9/Ц, 90кв.м, авт. опалення, 
новий елітний будинок (зда-
ний), зручне місцерозташуван-
ня, розвинена інфраструктура. 
Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242-53-44.
3‑кімн. кв., вул. Кравчука, 
2/9/Ц, 73кв.м, чеський про-
ект, не кутова, косм. ремонт, 
розвинена інфраструктура, по-
руч школа, магазин, недорого. 
Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242-53-44.
3‑кімн. кв., вул. Кравчука, 
2/9/Ц, 90кв.м, авт. опалення, 
новий елітний будинок, зручне 
місцерозташування, розвинена 
інфраструктура, поруч школа, 
дитсадок. Адр.: www. dom. ria. 
com. Тел. (050)242-53-44.
3‑кімн. кв., вул. Кравчука, 
3/5/Ц, 70кв.м, чеський проект, 
не кутова, ремонт, поруч шко-
ла, магазин, розвинена інфра-
структура, недорого, терміново. 
Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242-53-44.
3‑кімн. кв., вул. Кравчука, 
3/9/Ц, 70кв.м, чеський про-
ект, не кутова, євроремонт, роз-
винена інфраструктура, поруч 
школа, магазин, недорого, тер-
міново. Адр.: www. dom. ria. 
com. Тел. (050)242-53-44.
3‑кімн. кв., вул. Кравчука, 
3/9/Ц, 90кв.м, авт. опалення, 
новий елітний будинок (зда-
ний), зручне місцерозташуван-
ня, розвинена інфраструктура. 
Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242-53-44.
3‑кімн. кв., вул. Кравчука, 
4/9/П, 67/-/10, хороший р-н, 
ремонт. Тел. (063)407-95-39.
3‑кімн. кв., вул. Набережна, 
2/9/Ц, 90кв.м, авт. опалення, 
новий елітний будинок (зда-
ний), зручне місцерозташуван-
ня, розвинена інфраструктура. 
Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242-53-44.
3‑кімн. кв., вул. Рівненська, 127, 
5/9/-, євроремонт, авт. опален-
ня, 2-конт. котел, бойлер, част-
ково з меблями, на площадці 
кладовка, підвал, власник. Тел. 
(099)447-95-70.

НЕРУХОМІСТЬ / ЛУЦЬК

Продаж

1‑кімнатні квартири
Боголюбська, новобуд., 1/4/Ц, 43кв.м, авт. опал., стяж., штук.,  балкон...............................ціна договірна

Відродження, 3/5/Ц, 38/-/8, житл. стан, косм. рем., великий  балкон.................................ціна договірна

Молоді, 2/5/Ц, 34кв.м, хор. косм. рем., балкон заскл. .......................................................... ціна договірна

Наливайка, 3/5/Ц, 30кв.м, житл. стан, косм. рем., балкон .................................................... ціна договірна

Соборності, 2/9/Ц, 37кв.м, житл. стан, косм. рем., балкон .................................................... ціна договірна

2‑кімнатні квартири
8 Березня, 1/5/Ц, 42/-/6, 2-сторон., житл.стан, рем. ............................................................. ціна договірна

Боголюбська, новобуд., 4/4/Ц, 60кв.м, кімнати мансардного типу, авт. опалення, радіат., котел, роз-

вед. електр. та сантехн., стяжка, штукатурка............................................................................ціна договірна

Відродження, 3/5/Ц, 46/-/6, хор. сучасн. рем., меблі ........................................................... ціна договірна

Волі, 3/5/Ц, житл.стан, косм. рем. ........................................................................................... ціна договірна

Соборності,  3/5/Ц, 51/-/7, хор. сучасн. рем., меблі .............................................................. ціна договірна

3‑кімнатні квартири
ЖК «Фільварок», 2-рівн., авт. опал., вмебл., паркомісце, підвал ........................................... ціна договірна

Зацепи, 7/10/Ц, 86кв.м, новобудова, авт. опал.,  хор. сучасн. рем., меблі............................ціна договірна

Кравчука, 4/9/П, 67/-/10, рем. ................................................................................................ ціна договірна

Будинки
Володимирська, 0,06га, пласт.вікна, дах- метало череп., свердл., світло, зручн. в буд........ціна договірна

Земельні ділянки
Боголюби, під забудову, новий масив, 0,10га, комунік. поруч. .............................................. ціна договірна

Забороль, під забудову, 0,12га, біля лісу, між будинками ...................................................... ціна договірна

Звірів, під забудову, новий масив, кадастровий № 0721883601:01:001:0437..........................ціна договірна

Р-н вул.Симеренка, 0,06га, комунік. поруч .............................................................................. ціна договірна

Р-н вул.Чернишевського, під забудову, 0,10га, комунік. поруч. ............................................. ціна договірна

Тарасове, під забудову, 0,10га, комунік. поруч ........................................................................ ціна договірна

Здам
2-кімн.кв., вул.Сухомлинського, р-н ТРЦ «Порт-Сіті», новобудова, авт. опалення, ремонт, меблі, побут. 

техн..,    сигналізація..................................................................................................................ціна договірна

2-кімн.кв., просп.Волі, косм. рем., меблі, холодильн. ..........................................  3000грн + комун.платежі

Квартира великогабаритн., вул.Ковельська, 100кв.м, рем., меблі,  побут.техн., сигналіз.....ціна договірна

Купівля

1-, 2-кімн.кв, центр міста ........................................................................................................... ціна договірна

Найму
1-, 2-кімн.кв., центр міста .......................................................................................................... ціна договірна

З повним переліком об’єктів можна ознайомитись за тел. (095)2198511
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3‑кімн. кв., вул. Федорова, 
3/9/Ц, 90кв.м, авт. опалення, 
новий елітний будинок (зда-
ний), зручне місцерозташуван-
ня, розвинена інфраструктура. 
Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242-53-44.
3‑кімн. кв., вул. Федорова, 
5/9/Ц, 90кв.м, ремонт, авт. 
опалення, новий елітний буди-
нок, зручне місцерозташуван-
ня, розвинена інфраструктура. 
Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242-53-44.
3‑кімн. кв., вул. Чорновола, 
4/9/Ц, 90кв.м, авт. опалення, 
новий елітний будинок, зручне 
місцерозташування, розвинена 
інфраструктура, поруч школа, 
дитсадок. Адр.: www. dom. ria. 
com. Тел. (050)242-53-44.
3‑кімн. кв., ЖК «Фільва-
рок», 2-рівнева, авт. опален-
ня, вмебльована, є власне пар-
комісце та великий підвал. Тел. 
(095)219-85-11.
3‑кімн. кв., Київський м-н, 
7/9/Ц, 100кв.м, авт. опалення, 
новий елітний будинок, зручне 
місцерозташування, розвинена 
інфраструктура, поруч школа, 
дитсадок. Адр.: www. dom. ria. 
com. Тел. (050)242-53-44.
3‑кімн. кв., просп. Відроджен-
ня, 1/2/Ц, 52/-/7,3, 416500грн. 
Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242-53-44.
3‑кімн. кв., просп. Соборності, 
2/9/Ц, 65кв.м, чеський проект, 
не кутова, ремонт, поруч шко-
ла, магазин, розвинена інфра-
структура, недорого, терміново. 
Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242-53-44.

3‑кімн. кв., просп. Соборнос-
ті, 2/9/Ц, 70кв.м, чеський про-
ект, не кутова, косм. ремонт, 
поруч школа, магазин, розви-
нена інфраструктура, недорого. 
Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242-53-44.
3‑кімн. кв., просп. Соборності, 
2/9/Ц, 90кв.м, авт. опалення, 
новий елітний будинок, зручне 
місцерозташування, розвинена 
інфраструктура, поруч школа, 
дитсадок. Адр.: www. dom. ria. 
com. Тел. (050)242-53-44.
3‑кімн. кв., р-н гіпермаркету 
«Там-Там», 2/9/Ц, 90кв.м, авт. 
опалення, новий елітний буди-
нок, зручне місцерозташуван-
ня, розвинена інфраструктура. 
Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242-53-44.
3‑кімн. кв., р-н гіпермаркету 
«Там-Там», 3/9/Ц, 106кв.м, но-
вобудова, євроремонт, сучас-
не планування, зручне місце-
розташування, розвинена інф-
раструктура, поруч зупинка. 
Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242-53-44.
3‑кімн. кв., р-н гіпермарке-
ту «Там-Там», 4/5/Ц, 100кв.м, 
авт. опалення, елітний будинок, 
зручне місцерозташування, роз-
винена інфраструктура, недо-
рого. Адр.: www. dom. ria. com. 
Тел. (050)242-53-44.
3‑кімн. кв., р-н гот. «Лучеськ», 
1/2/Ц, 52кв.м, кухня - 7,3кв.м, 
416500грн. Адр.: www. dom. ria. 
com. Тел. (050)242-53-44.
3‑кімн. кв., р-н РЦ «Про-
мінь», 4/9/Ц, 85кв.м, авт. опа-
лення, новий елітний буди-
нок, зручне місцерозташуван-
ня, розвинена інфраструктура. 
Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242-53-44.

3‑кімн. кв., р-н ТРЦ «Порт-Сіті», 
2/9/Ц, 86кв.м, авт. опалення, 
новий елітний будинок (зда-
ний), зручне місцерозташуван-
ня, розвинена інфраструктура. 
Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242-53-44.
3‑кімн. кв., р-н ТРЦ «Порт-
Сіті», 3/9/Ц, 85кв.м, авт. опа-
лення, новий елітний буди-
нок, зручне місцерозташуван-
ня, розвинена інфраструктура. 
Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242-53-44.
3‑кімн. кв., р-н ТРЦ «Порт-Сіті», 
4/9/Ц, 90кв.м, ремонт, авт. 
опалення, новий елітний буди-
нок, зручне місцерозташуван-
ня, розвинена інфраструктура. 
Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242-53-44.
3‑кімн. кв., центр міста, 4/9/Ц, 
77кв.м, елітний будинок, авт. 
опалення, сонячна сторо-
на, зручне місцерозташуван-
ня, розвинена інфраструктура. 
Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242-53-44.
3‑кімн. кв., центр міста, 7/9/Ц, 
100кв.м, авт. опалення, новий 
елітний будинок, зручне місце-
розташування, розвинена інф-
раструктура. Адр.: www. dom. 
ria. com. Тел. (050)242-53-44.

4‑кімн. кв., смт. Рокині, 10км 
від м. Луцьк, 78кв.м, індивід. 
опалення, косм. ремонт. Тел. 
(066)710-06-84.

Купівля
1‑, 2-кімн. кв, центр міста. Тел. 
(063)407-95-39.

Здам
1‑, 2‑, 3‑кімн. кв., по‑
добово, погодин‑
но, р‑н гіпермарке‑
ту «Там‑Там», центру, 
залізн. вокзалу, євро‑
ремонт, кабельне ТБ, 
Wі‑Fі, побуттехніка. 
Тел. (099)328‑04‑02, 
(068)717‑13‑56.
1‑кімн. кв., вмебльована, є хо-
лодильник, телевізор, кабельне 
ТБ, Інтернет, пральна машина, 
власник. Тел. (093)115-78-90.
1‑кімн. кв., вул. Арцеулова, 
вмебльована, косметичний ре-
монт. Тел. (050)253-22-54.

2‑кімн. кв. для плато‑
спроможних людей на 
довготривалий термін, 
р‑н 33кв., 4/5/Ц, є по‑
бутова техніка, ТБ, Ін‑
тернет, ремонт (пер‑
ше поселення), лічиль‑
ники на воду, електри‑
ку, газ, оплата оренди 
+ комунальні платежі. 
Тел. (068)806‑71‑71.
2‑кімн. кв., вул. Сухомлинсько-
го, р-н ТРЦ «Порт-Сіті», новобу-
дова, велика кухня-їдальня, авт. 
опалення, ремонт, меблі, побу-
това техніка, є сигналізація. Тел. 
(067)451-80-64.
2‑кімн. кв., просп. Волі, косм. 
ремонт, є всі необхідні ме-
блі, холодильник, 3000грн 
+ комунальні платежі. Тел. 
(063)407-95-39.

Квартира великогабаритна, 
вул. Ковельська, 100кв.м, су-
часний ремонт, меблі та побу-
това техніка, власне подвір’я, 
мангал, альтанка, є сигналіза-
ція. Тел. (095)219-85-11.

Найму
1‑, 2-кімн. кв., центр міста. Тел. 
(095)219-85-11.

Продаж
Будинок 1,5-пов., Липинський 
масив, 180кв.м, цегляний, уте-
плений, огороджений, зручне 
місцерозташування, всі кому-
нікації, зданий в експлуатацію. 
Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242-53-44.
Будинок 1-пов., м. Ківерці, жит-
ловий стан, шифер, всі комуні-
кації, хороше місце, вигідне 
транспортне сполучення, недо-
рого. Тел. (050)974-41-78.
Будинок дерев’яний, Камінь-
Каширський р-н, с. Нуйно, 
0,50га, газ на подвір’ї, коло-
дязь, сад. Тел. (099)431-24-62.
Будинок дерев’яний, с. Богу-
шівка, Луцький р-н, 5км від 
м. Луцьк, криниця, водопро-
від, поруч газ, 0,40га, зручний 
доїзд. Тел. (066)509-65-85, 
(067)195-24-78.
Будинок дерев’яний, с. Омель-
не, 30км від м. Луцьк, 52,3кв.м, 
3 кімнати, підведений газ, є ко-
мора, льох, 0,26га, 135000грн, 
торг, можливо на виплату. Тел. 
(066)060-40-08.
Будинок житловий, біля м. 
Луцьк, всі зручності, 0,52га, 
асфальтований доїзд. Тел. 
(066)795-36-79.
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Земельна ділянка, 
є стара хата (при‑
датна для тимча‑
сового проживан‑
ня), центр села, 20км 
від м. Луцьк, 0,22га, 
світло, поруч зупин‑
ка, магазин. Тел. 
(066)637‑18‑46.

Земельна ділянка, м. Устилуг, 
поруч нова об’їздна дорога, 
300м до КПП «Устилуг», 0,11га. 
Тел. (050)519-00-57.
Земельна ділянка, передміс-
тя, 4км від м. Луцьк, с. Боратин, 
0,12га, новий масив, комуніка-
ції поруч (газ, вода, світло). Тел. 
(095)155-82-35.
Земельна ділянка, р-н полі-
клініки №3, вул. Симеренка, 
0,06га, усі комунікації поруч, 
недалеко від зупинки маршрут-
ного таксі, хороший доізд. Тел. 
(067)451-80-64.
Земельна ділянка, с. Боголю-
би, 0,45га, приватизована. Тел. 
(099)701-00-49.
Земельна ділянка, с. Богушів-
ка, 0,20га, приватизована. Тел. 
(099)767-36-23.
Земельна ділянка, с. Бо-
гушівка, 0,29га, 5км від м. 
Луцьк, комунікації поруч, 
зручний доїзд, тверде по-
криття. Тел. (066)509-65-85, 
(067)195-24-78.
Земельна ділянка, с. Гаразджа, 
біля траси Луцьк-Рівне, 0,35га, 
приватизована, недорого, тер-
міново. Тел. (067)804-39-82, 
(097)507-50-75.
Земельна ділянка, с. Ко-
нище, Ратнівський р-н, 
0,38га. Тел. (095)180-90-90, 
(068)821-30-25.

Земельна ділян‑
ка, с. Коршів, Луць‑
кий р‑н, 0,85га, буди‑
нок, надвірні спору‑
ди, сад, ціна договір‑
на, можливо під дачу. 
Тел. (095)468‑17‑37, 
(050)378‑45‑68.
Земельна ділянка, с. Кульчин, 
біля лісу, 0,12га, з документами. 
Тел. (097)268-97-25.

Земельна ділянка, с. 
Піддубці, 0,12га, при‑
ватизована, світло, 
газ, дорога поруч, ціна 
договірна, терміно‑
во. Тел. (050)194‑17‑16, 
після 15.00.
Земельна ділянка, с. Піддуб-
ці, біля траси Луцьк-Рівне, 
2,68га, недорого, влас-
ник. Тел. (067)804-39-82, 
(097)507-50-75.
Земельний пай, 4км від м. 
Луцьк, траса Луцьк-Дубно, 1,5га, 
власник. Тел. (095)337-25-08, 
79-82-11.

Здам
Земельна ділянка дачна, 
р-н вул. Львівської, поряд-
ним людям, безкоштовно. Тел. 
(066)155-89-08.

Будинок незавершений, 24км 
від м. Луцьк, 12х13м, із гіп-
соблоків, облицьований це-
глою, підвальне приміщен-
ня, хлів та літня кухня (15х5м). 
Тел. (097)563-87-70, Viber, 
(063)304-00-61.
Будинок цегляний дачний, вул. 
Володимирська, 50м від кінце-
вої зупинки МКБ, 0,06га, пласт. 
вікна, дах накритий металоче-
репицею, є власна свердлови-
на, світло, придатний для жит-
тя, зручності в будинку, моло-
дий садок. Тел. (067)451-80-64.
Будинок цегляний, 2км від м. 
Луцьк, новозбудований, ман-
сардного типу, металочерепи-
ця, гараж, усі комунікації. Тел. 
(050)974-41-78.
Будинок, 25км від м. Луцьк, 
0,25га, світло, свердловина, 
приватизовано, газ поруч, дуже 
мальовниче місце, річка, ліс. 
Тел. (099)706-26-18.
Будинок, м. Луцьк, р-н вул. 
Львівської, 4 кімнати, недо-
рого, власник, можливий об-
мін на 2-кімн. кв., 1-й пов. або 
1/2 будинку (з 2-х кімнат) зі 
зручностями, терміново. Тел. 
(066)155-89-08.
Будинок, Полтавська обл., 
Миргородський р-н, с. Вели-
кі Сорочинці, 60кв.м, газ, зруч-
ності, 0,25га, приватизовано, 
500000грн, можливий обмін. 
Тел. (050)877-49-52.

Будинок, с. Іванчиці, 
Рожищенського райо‑
ну, 67,2кв.м, земель‑
на ділянка 0,25га, є газ, 
світло, вода (колонка), 
ціна договірна. Тел. 
(050)378‑60‑77, Ганна.
Будинок, с. Комарове, Ратнів-
ський р-н, 70кв.м, газифікова-
ний, 0,60га, центр села, поруч 
ліс, річка. Тел. (095)180-90-90, 
(068)821-30-25.

Будинок, с. Олексан‑
дрія, біля м. Ківер‑
ці, 3 кімнати, 0,40га, 
ціна договірна. Тел. 
(068)354‑17‑89.
Будинок, с. Острожець, 18км 
від м. Луцьк, 71,9кв.м/44,3кв.м, 
4 кімнати, веранда, туал. та 
ванна суміжні, газові конвек-
тори та пічне опалення, но-
вий бойлер, надвірні спору-
ди, 0,12га, поряд зупинка тран-
спорту та школа (100м), недале-
ко озеро. Тел. (050)227-89-76, 
(068)648-47-90.
Будинок, с. Чаруків, є льох, літ-
ня кухня, поруч ставок, можли-
ві варіанти. Тел. (050)573-15-33.

Дача, 0,06га, приватизована, 
дачний масив Лаврів, 2 лінія (до 
зупинки електрички та марш-
рутки 500м), житловий вагон-
чик (у використанні не був), є 
план під пудівництво, огорожа, 
світло 3 фази, садок (20 моло-
дих дерев), металевий вагон-
чик для інструменту, туалет. Тел. 
(063)730-66-95, (099)753-67-71.

Земельна ділянка для ведення 
с/г, 0,10га, поруч ліс, недорого, 
терміново. Тел. (095)858-71-17.
Земельна ділянка під забудову, 
м. Ківерці, 0,20га, приватизова-
на, є світло, газ, 140000грн. Тел. 
(097)760-30-97.
Земельна ділянка під забудо-
ву, м. Луцьк, р-н вул. Львів-
ської, 0,03га, є всі комуніка-
ції, інфраструктура 300м, тер-
міново, недорого, власник. Тел. 
(066)155-89-08.
Земельна ділянка під забудо-
ву, р-н вул. Чернишевського, 
0,10га, комунікації поруч. Тел. 
(067)451-80-64.
Земельна ділянка під забудову, 
с. Баківці, Луцький р-н, 0,43га, 
є льох цегляний, колодязь, сад, 
поруч зупинка, церква, магазин, 
ставки. Тел. (095)559-01-42.
Земельна ділянка під забудо-
ву, с. Боголюби, новий масив, 
0,10га, комунікації поруч. Тел. 
(067)451-80-64.

Дача, масив «Калина» (с. Про-
мінь), 0,06га, контейнер мета-
левий, 2х3м, плодові дерева, є 
вода, світло поруч, 80000грн, 
торг, можливо на виплату. Тел. 
(066)060-40-08.
Дача, масив «Лаврів», 0,06га, 
є будинок, сарай, вода, світ-
ло, огорожа, терміново. Тел. 
(099)341-58-03, Юрій.
Дача, масив «Лаврів», 0,12га, 
будинок 2-пов., 6х7м, сад, го-
род, вода. Тел. (099)701-00-49.
Дача, масив «Промінь», буди-
нок цегляний, 40кв.м, піч 2-кон-
форкова, перегородки, внутріш-
ні роботи, вода, світло, підвал, 
камін, недорого. Тел. 76-77-06, 
(099)518-79-04.
Дача, масив «Струмівка». Тел. 
(095)409-40-77.
Дача, с. Промінь, домік для 
проживання у теплу пору року, 
баня, гараж, курник, душ, каче-
лі, газон, садок та квітник. Тел. 
(063)730-66-95, (099)753-67-71.

Земельна ділянка під забудову, 
с. Воротнів, 0,16га, поруч світло, 
газ, вода. Тел. (050)378-62-77.
Земельна ділянка під забудову, 
с. Воротнів, 12км від м. Луцьк, 
0,12га, всі комунікації, поруч 
ліс, ставок, недорого, терміно-
во. Тел. (095)858-71-17.
Земельна ділянка під забудо-
ву, с. Всеволодівка, 0,12га. Тел. 
(099)215-59-58.
Земельна ділянка під забудо-
ву, с. Забороль, 0,12га, біля лісу, 
між будинками, гарне, тихе міс-
це. Тел. (067)451-80-64.
Земельна ділянка під забудо-
ву, с. Звірів, недалеко від цен-
тральної дороги, новий ма-
сив, кадастровий номер 
0721883601:01:001:0437. Тел. 
(095)219-85-11.
Земельна ділянка під забудову, 
с. Княгининок, приватизована, 
0,30га, комунікації поруч, ас-
фальтований доїзд, ціна за до-
мовленістю, можливий поділ на 
2 ділянки. Тел. (050)722-73-21.
Земельна ділянка під забудову, 
с. Тарасове, р-н вул. Квітневої, 
0,10га, комунікації поруч. Тел. 
(095)219-85-11.
Земельна ділянка, 0,35га, від-
дам у користування (безко-
штовно), або продаж. Тел. 
(066)795-36-79.
Земельна ділянка, дачна, с. Га-
разджа, 0,06га, біля лісу. Тел. 
(095)347-07-09.

Земельна ділянка, дач‑
ний масив «Маяк», вул. 
Дубнівська, 0,06га, біля 
головної дороги, ціна 
договірна, терміново. 
Тел. (095)186‑70‑90.
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Продаж
Гараж металевий, без місця, 
розібраний, ідеальний стан, 
9000грн, можлива доставка. 
Тел. (067)923-36-93.
Гараж металевий, кооп. 
«Стир-2», приватизований. Тел. 
(095)532-47-37.
Гараж цегляний, кооп. «Північ-
ний», 3х6м, з оглядовою ямою 
та підвальним приміщенням, є 
світло, техпаспорт, 85000грн, 
торг, можливо на виплату. Тел. 
(066)060-40-08.
Гараж цегляний, кооп. «Ав-
томобіліст-5», 7х4м, оглядова 
яма, ціна договірна. Адр.: вул. 
Зв’язківців (р-н гот. Лучеськ) 
Тел. (096)236-10-77.
Гараж, кооп. «Авіатор», р-н 
вул. Ківерцівської, 6х3х2м, під-
вал на весь гараж, недорого. 
Тел. (063)705-78-18.
Гараж, кооп. «Залізнич-
ник», р-н залізн. вокзалу. Тел. 
(095)409-40-77.
Гараж, р-н кооп. «Підшипник», 
вул. Мамсурова, приватизова-
ний. Тел. (068)271-56-84.

Продаж

П р и м і щ е н н я 
2000кв.м, два, це‑
гляні, доїзд зручний 
‑ асфальтований, 
територія 1,5га, та‑
кож асфальтована, 
є великий піднавіс 
200кв.м, підведена 
електрика потужніс‑
тю 25кВт, можливий 
продаж частинами, 
або здача в оренду, 
питання по телефо‑
ну, фото надішлю. 
Тел. (099)508‑93‑11.

Здам
Приміщення здам в оренду 
12кв.м та 20кв.м, вул. Вінничен-
ка, 65. Тел. (067)332-40-67.
Приміщення комерційне, 
вул. Ковельська, 35кв.м. Тел. 
(095)354-19-69.

Оренда, продаж 2 
склади, смт Колки: 2 
цегляні приміщен‑
ня, по 1000кв.м кожне, 
продаж або оренда, на 
території великий під‑
навіс. Підведена елек‑
трика на 25кВт. Мож‑
ливо під склад, вироб‑
ництво та іншу діяль‑
ність. Територія 1,5 га, 
асфальтована, зручний 
доїзд для будь‑якої 
вантажівки, 765000грн. 
Тел. (099)508‑93‑11.

Оренда, овочесхо‑
вище та складські 
приміщення, смт Ло‑
качі (територія ко‑
лишньої заготкон‑
тори), 600 кв.м. Тел. 
(067)406‑37‑45.

Міський
4=2+1 4-кімн. кв., просп. Відро-
дження, 3-й пов., 74кв.м, чесь-
кий проект, хороше планування 
НА 2-кімн. кв. та 1-кімн. кв. Тел. 
(097)760-30-97.
4=Кв. +Д 4-кімн. кв., р-н Пів-
нічного ринку НА 2-кімн. кв., з 
балконом, малогабаритну, або 
1-кімн. кв., крім першого та 
останнього поверхів, в будь-
якому стані, з доплатою. Тел. 
(063)705-78-18.
Б=1/2Б Будинок шлаково-
цегляний, м. Луцьк, 4 кімна-
ти, без ремонту НА 1/2 будин-
ку (з 2-х кімнат) або 2-кімн. кв., 
1-й пов., м. Луцьк, із ремон-
том, терміново, власник. Тел. 
(066)155-89-08.
ОБМІН 2-кімн. кв., просп. Волі, 
2/4/Ц, 45кв.м, поряд гімназія, 
СНУ, парк, зупинка, власник НА 
2-кімн. кв. на 1-му поверсі, під 
житло. Тел. (050)877-53-49.

Міжміський
Ківерці на Луцьк. Будинок 
1-пов., м. Ківерці НА квартиру, 
м. Луцьк. Тел. (050)974-41-78.
Луцьк на Ів. -Франківськ, Львів, 
Тернопіль, Ужгород. 2-кімн. кв., 
4/5/Ц, поліпшене планування 
НА квартиру, м. Ів. -Франківськ, 
м. Львів, м. Тернопіль або м. 
Ужгород. Тел. (063)122-55-39.
Полтава на Луцьк. 2-кімн. 
кв., м. Полтава НА кварти-
ру рівноцінну, м. Луцьк. Тел. 
(050)438-72-40.

Продаж
Ауді‑100 (сєльодка), синій, ку-
зов седан, 30р., зберігається у 
дворі, просп. Відродження, 7. 
Тел. (095)935-79-94, Максим 
Григорович.
ВАЗ‑2104, 1989р. Тел. 
(066)266-75-72.
Рено‑Кенго, хороший стан. 
Тел. (096)050-10-81.
Рено‑Кенгу, 2010р., хороший 
стан, ціна договірна, терміново. 
Тел. (096)236-10-77, 24-57-56.
Фольксваген‑Гольф, 1990р., 
1,6л, бензин, сірий, оригіналь-
ний пробіг 113тис. км. Тел. 
(050)573-15-33.
Фольксваген‑Туран, 2006р., 
1,4л, бензин, сірий, диски, хо-
роший стан, свіжопригнаний. 
Тел. (050)573-15-33.

Продаж
Мерседес‑208, 1994р., 2,3л, 
дизель, 47000грн або на запчас-
тини. Тел. (095)166-21-75.

Продаж
Велосипед «Trend», дам-
ка, б/в, хороший стан. Тел. 
(095)532-47-37.
Велосипед «Україна». Тел. 
71-27-06, (066)409-51-61.

Продаж
Причепи автомобільні ТМ 
«Лев», 1-2-3х осні. Розмі-
ри: 1,1х1,3-11,5х2,2, у виробни-
цтві використовуємо високоя-
кісний метал і німецькі комп-
лектуючі, гарантія 10р., роз-
строчка 0% та без першо-
го внеску, доставка безко-
штовно. Тел. (067)118-18-88, 
(050)309-80-85.
Причіп до ГАЗ-52, трактора, 
1-вісний. Тел. (050)573-15-33.

Продам
ВАЗ‑2101: задній редуктор. Тел. 
(095)166-21-75.
ГАЗ‑24, Волга: лонжеро-
ни, капот передній. Тел. 
(096)236-10-77.
ГАЗель: головка блока, 
4900грн. Тел. (067)768-38-93.
Головка блока до а/м іно-
земного в-ва, 3200грн. Тел. 
(067)768-38-93.

Запчастини до всіх ви‑
дів м/автобусів та міні‑
венів у наявності та на 
замовлення (2‑7 днів), 
нові та б/в, гуртом та 
вроздріб, відправка по 
Україні, є свій склад. 
https://busik‑1.com/
ua/ Тел. (097)152‑13‑31, 
( 0 9 6 ) 4 4 6 ‑ 5 1 ‑ 3 1 , 
(097)726‑66‑40.
Колесо до тракторного причепа, 
240/406. Тел. (050)573-15-33.
Мазда‑323, 1987р., 1,7л, ін-
жектор: мотор, КПП та ін. Тел. 
(095)166-21-75.
Москвич: двері передні, поро-
ги. Тел. (096)236-10-77.
Перекидач автомобільний, не-
дорого. Тел. (066)480-37-49.
Фаркопф до а/м, недорого. 
Тел. (066)480-37-49, 26-94-93.
Шини зимові з дисками, 2шт., 
R-14, б/в, хороший стан. Тел. 
(095)532-47-37.

Куплю
А/м ОДА ІЖ-2717: полувісь, ру-
льові тяги з наконечниками та 
інші деталі. Тел. (099)542-23-64, 
(068)244-42-10.

Моторолер «Муравей», «Тула», 
«Вєтка»: покришка з каме-
рою. Тел. (099)542-23-64, 
(068)244-42-10.

Продам
Картоплепідгортач. Тел. 
(066)480-37-49, 26-94-93.
Каток для вирівнювання землі. 
Тел. (096)236-10-77.

Комбайни кар‑
т о п л е з б и р а л ь ‑
ні «Анна», прес‑
підбирачі різних ма‑
рок, трактори Т‑25, 
МТЗ‑82, плуги обо‑
ротні, інша с/г тех‑
ніка, Польща. Тел. 
( 0 9 7 ) 4 7 4 ‑ 2 2 ‑ 1 1 , 
(097)474‑22‑72.

Культиватор кінний, б/в. Тел. 
(096)236-10-77.
Плуг кінний для підгортання 
картоплі. Тел. (096)236-10-77.
Плуг кінний, б/в. Тел. 
(050)833-14-41, (097)314-11-39.

Прес‑підбирачі, ком‑
байни зернозби‑
ральні, бурякозби‑
ральні, картоплезби‑
ральні та ін., можли‑
ва доставка, частко‑
ве кредитування. Адр.: 
www. tatt. com. ua, 
tatt. volyn@gmail. com. 
Тел. (050)924‑26‑13, 
( 0 5 0 ) 5 1 5 ‑ 8 5 ‑ 8 5 , 
( 0 6 7 ) 9 0 4 ‑ 0 0 ‑ 6 6 , 
(073)924‑26‑13.

Куплю
Січкарня ручна: деталі до 
неї. Тел. (099)542-23-64, 
(068)244-42-10.

Продаж

Цегла червона, пі‑
сок, щебінь, відсів, це‑
мент, камінь буто‑
вий, грунт для вимо‑
щення, чорнозем, тор‑
фокрихта, торфобри‑
кет, дрова, вивіз сміт‑
тя. Тел. (095)535‑56‑63, 
(097)751‑64‑30.

Цегла, піноблоки, га‑
зоблоки, щебінь, пі‑
сок, відсів, дрова, гній, 
чорнозем, торфокрих‑
та; доставка, послу‑
ги маніпулятором, ви‑
віз будівельного сміт‑
тя. Тел. (050)609‑77‑14, 
(097)839‑42‑39.
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Пісок, щебінь, відсів, 
цегла, піноблоки, га‑
зоблоки, гній, чорно‑
зем, земля, торфобри‑
кет, дрова, торфокрих‑
та, доставка; послу‑
ги маніпулятором, ви‑
віз будівельного сміт‑
тя. Тел. (050)569‑48‑13, 
(096)504‑52‑31.

Цегла, щебінь, відсів, 
пісок, піноблоки, газо‑
блоки, чорнозем, гній, 
торфокрихта, зем‑
ля, дрова, торфобри‑
кет; доставка, послу‑
ги маніпулятором, ви‑
віз будівельного сміт‑
тя. Тел. (066)329‑71‑55, 
(097)318‑08‑89.

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

Дрова, цегла, щебінь, 
чорнозем, торфобри‑
кет, керамзит, глина, 
гній, камінь, земля для 
засипання, жом; вивіз 
будівельного сміття; 
послуги «Бобкатом». 
Тел. (050)941‑48‑24, 
(096)601‑27‑82.

Відсів, щебінь, пісок, 
цемент, цегла черво‑
на, камінь бутовий, 
грунт для вимощення, 
торфобрикет, дрова, 
чорнозем, вивіз сміт‑
тя. Тел. (095)535‑56‑63, 
(097)751‑64‑30.
Двері дерев’яні, без коробок, 
б/в. Тел. (066)060-40-08.

Відсів, пісок, щебінь, 
цемент, цегла чер‑
вона, біла, пінобло‑
ки, чорнозем, торфо‑
крихта, грунт для ви‑
мощування, вивіз бу‑
дівельних матеріалів. 
Тел. (050)510‑01‑34, 
(097)187‑90‑50.

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

Двері міжкімнатні дерев’яні 
та металопластикові. Тел. 
(050)488-84-54.

Двері міжкімнатні, дерев’яні, 
без коробки, відмінний стан. 
Тел. (099)701-00-49.

Двері міжкімнатні, дерев’яні, 
шир. 60см, б/в. Тел. 
(050)833-14-41, (097)314-11-39.

Двері та решітки у підвал, 
під’їзд, міжповерхові кладов-
ки та тамбури, виходи на го-
рища та інші технічно-складські 
приміщення, доставка, монтаж 
та сервіс по м. Луцьку, райо-
ну. Тел. (099)775-35-65, Воло-
димир.

Дошки обрізні, 4шт., 
210х10х3см, до 200грн. Тел. 
(063)705-78-18.

Лінолеум, 140х190см, новий, 
недорого. Тел. (050)990-07-33.

Паркет новий (1 упаковка), 
1,8кв.м, 150х50см, ціна договір-
на. Тел. (050)243-17-03.

Пісок, цегла, відсів, 
цемент, цегла чер‑
вона, біла, пінобло‑
ки, чорнозем, торфо‑
крихта, грунт для ви‑
мощування, вивіз бу‑
дівельного сміття. 
Тел. (050)510‑01‑34, 
(097)187‑90‑50.
Склопакет 50х135см. Тел. 
(050)488-84-54.

Цегла червона, біла, 
цемент, щебінь, відсів, 
піноблоки, чорнозем, 
торфокрихта, грунт 
для вимощування, ви‑
віз будівельного сміт‑
тя. Тел. (050)510‑01‑34, 
(097)187‑90‑50.
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Цегла червона, ще‑
бінь, пісок, відсів, це‑
мент, камінь буто‑
вий, чорнозем, торфо‑
крихта, торфобрикет, 
грунт для вимощен‑
ня, дрова, вивіз сміт‑
тя. Тел. (095)535‑56‑63, 
(097)751‑64‑30.

Продаж
Ванна алюмінієва. Тел. 
(067)289-24-20.
Котел для опалення. Тел. 
(067)289-24-20.
Мийка кухонна, 86х46см. Тел. 
(066)480-37-49.
Радіатори чавунні. Тел. 
(063)122-55-39.
Умивальник кераміч-
ний «Тюльпан», білий. Тел. 
(050)974-41-78.
Умивальник керамічний, голу-
бий. Тел. (050)974-41-78.

Продаж
Вішак з тумбою для взуття у 
прихожу. Тел. 24-91-74.
Крісла м’які, нерозкладні, на 
коліщатах, від спального гарні-
туру (Румунія), 2шт., по 500грн, 
торг. Тел. (063)705-78-18.

Куточок кухонний, 1,15х1,65м, 
б/в, недорого. Тел. 
(066)480-37-49.
Кухня, 4м, б/в. Тел. 
(066)480-37-49.
Кухня, довж. 2,55м, можливий 
продаж частинами; стінка «Во-
линь». Тел. (063)122-55-39.
Ліжко 1-спальне. Тел. 
(096)522-52-82.
Ліжко дерев’яне, 2-спаль-
не. Тел. (098)577-35-34, 
(099)489-98-78.
Меблі, б/в: стіл письмо-
вий, шафа з поличками, пе-
нал, тумбочка-підставка, 
крісло комп’ютерне. Тел. 
(096)077-63-62, (095)157-91-19.
Меблі: м’яка частина, стінка 
«Байкал», хороший стан, недо-
рого. Тел. (050)974-41-78.
Полиці скляні та дзеркала для 
меблів. Тел. (098)577-35-34, 
(099)489-98-78.
Стіл‑тумба розкладний; матра-
ци ватні на односпальні ліжка, 
2шт. Тел. 24-91-74.
Стіл. Тел. (066)795-36-79.
Стільці з м’якими сидіння-
ми, 6шт., нові, ціна дого-
вірна. Тел. (098)577-35-34, 
(099)489-98-78.
Стінка «Ігліка», Венгрія, 
3,80х2,50х0,60м, б/в. Тел. 
(066)060-40-08.
Трельяж, люстри, б/в, хоро-
ший стан. Тел. (050)833-14-41, 
(097)314-11-39.
Тумбочки приліжкові. Тел. 
(068)271-56-84.
Шафа 2-дверна. Тел. 
(068)271-56-84.

Купівля
Ліжко дерев’яне з матрацем. 
Тел. (050)968-63-08.
Спальня «Гербер», в хоро-
шому стані, недорого. Тел. 
(066)155-89-08.

Продаж
Блузка жіноча, р. L. Тел. 
(098)128-04-92.

Валянки биті, р. 41. Тел. 
(099)329-98-95.
Дублянка жіноча, чорна, р. 
46-48. Тел. (050)833-14-41, 
(097)314-11-39.
Дублянка чоловіча, р. 48-50. 
Тел. (099)309-17-11.
Дублянка чоловіча, Югославія, 
р. 52, коричнева, з коміром, хо-
роший стан, 450грн, торг. Тел. 
(063)705-78-18.
Дублянка штучна, р. 52. Тел. 
(099)329-98-95.

Колготи жіночі, чорні, 40 ден, 
нові. Тел. (098)128-04-92.
Костюм спортивний, чор-
ного кольору, р. L. Тел. 
(098)128-04-92.
Костюм та білизна чоло-
віча; постільна білизна, 
біла. Тел. (098)577-35-34, 
(099)489-98-78.
Костюм чоловічий, Фінлян-
дія, новий, 200грн; костюм 
юнацький, р. 46/2, чорний, ві-
тчизняного в-ва, 100грн. Тел. 
(063)705-78-18.
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Куртка жіноча, р. 48-50, 
осінь-весна, відмінний стан, 
250грн. Тел. (050)990-07-33, 
(097)467-15-40.
Куртка тепла, чоловіча, р. 50, 
ріст 3, робоча (з логотипом Мо-
дерн Експо), до 450грн. Тел. 
(063)705-78-18.
Куртка чоловіча, р. 52-54, 
натуральна шкіра, утепле-
на, відмінний стан, недо-
рого. Тел. (050)990-07-33, 
(097)467-15-40.
Напівшуби штучні, нові, не-
дорого. Тел. (098)577-35-34, 
(099)489-98-78.
Одяг жіночий, зимовий, б/в; 
білизна, хороший стан, дешево. 
Тел. (063)705-78-18.
Одяг та взуття. Тел. 
(063)122-55-39.
Пальто чоловіче (осінньо-
весняне), плащі, куртка, р. 
50-52, дешево; пальто чоло-
віче, шерстяне, Бельгія, р. 52, 
майже нове, до 400грн. Тел. 
(063)705-78-18.
Півчобітки жіночі, р. 36, темно-
сірі. Тел. (098)128-04-92.
Плавки жіночі, р. XL. Тел. 
(098)128-04-92.
Плаття жіноче, бордо-
вого кольору, р. M. Тел. 
(098)128-04-92.
Плаття, зеленого кольору, р. 
40. Тел. (098)128-04-92.
Рукавички весільні (довж. 
до ліктя). Тел. 25-31-81, 
(098)128-04-92.
Спідниця жіноча, р. L. Тел. 
(098)128-04-92.
Сукня весільна, р. 38-40, не-
дорого. Тел. (066)480-37-49, 
26-94-93.
Чоботи військові (берці) шкіря-
ні. Тел. (096)522-52-82.
Чоботи зимові жіночі, р. 37. 
Тел. (099)329-98-95.
Чоботи хромові, військові, 2 
пари, р. 42; бушлат військовий. 
Тел. (099)309-17-11.
Шапка норкова, чоловіча, нова. 
Тел. (096)522-52-82.

Шапка норкова, чолові-
ча; комір з чорнобурки. Тел. 
(095)409-40-77.
Шарфи, хустки жіночі, 10-15грн. 
Тел. (063)705-78-18.
Шуба нова, зі штучного хутра, 
Білорусь, р. 182-104-92, ціна до-
говірна. Тел. (095)559-01-42.

Продаж
Ковдра шерстяна, 50грн, торг. 
Тел. (063)705-78-18.
Коляска 2-в-1 (прогулянкова та 
люлька), салатова, в-во Поль-
ща, повна комплектація, б/в, 
хороший стан, 1000грн. Тел. 
(095)559-01-42.
Коляска літня. Тел. 
(098)128-04-92.
Ліжко дерев’яне. Тел. 
(067)289-24-20.
Ліжко для новонародженої ди-
тини. Тел. (099)701-00-49.
Одяг, б/в. Тел. (098)128-04-92, 
25-31-81.
Форма шкільна, сорочки, курт-
ки, джинси, светри, 8-12р. Тел. 
(068)271-56-84.
Шкарпетки дитячі (3-4 
роки), махрові, нові. Тел. 
(098)128-04-92.

Продаж
Яблука з власного саду, сухоф-
рукти. Тел. (050)513-64-03.

Продаж
Карнізи алюмінієві, різ-
них розмірів, б/в, відмін-
ний стан. Тел. (098)577-35-34, 
(099)489-98-78.
Картини різні. Тел. 
(095)409-40-77.

Килим пісочного кольору з 
малюнком, 2х3м, хороший 
стан, 1500грн, терміново. Тел. 
(050)243-17-03.
Килим, 2х3м, б/в. Тел. 
(050)833-14-41, (097)314-11-39.
Килим, в-во Бель-
гія, вовна, 2х3м, но-
вий. Тел. (098)577-35-34, 
(099)489-98-78.
Ковдри пухові, полуторні. Тел. 
(096)522-52-82.
Лампа настільна. Тел. 
(050)804-89-30.
Ліхтар «литюча миша», не-
дорого. Тел. (098)577-35-34, 
(099)489-98-78.
Люстри для дачі або кварти-
ри, 5-рожкова (до 450грн) 
та 3-рожкова (350грн). Тел. 
(063)705-78-18.
Перина, 2х2м (2-спаль-
на), хороший стан, недо-
рого. Тел. (050)990-07-33, 
(097)467-15-40.
Розібрані: меблі, полиці, столи, 
рами та ін., безкоштовно, само-
вивіз. Тел. (099)706-26-18.
Розкладачка, б/в, хороший 
стан. Тел. (099)329-98-95.
Тюль, б/в, хороший стан: 
4,5х1,3м - 25грн; 1,4х1,2м - 
25грн; 3х2,7м - 60грн; 2х2,5м - 
50грн. Тел. (050)243-17-03.
Тюль, покривала білі на полу-
торне ліжко, скатертини, хо-
роший стан, недорого. Тел. 
(063)705-78-18.
Шкатулка дерев’яна з укра-
їнським орнаментом. Тел. 
(050)804-89-30.

Подарую
Кішка не стерилізована у добрі 
руки. Тел. (063)227-62-20.

Продаж
Брикет, дрова твер‑
дих порід, торфокрих‑
та, чорнозем, грунт для 
вимощення, камінь 
бутовий, глина, гній. 
Тел. (095)535‑56‑63, 
(097)751‑64‑30.
Дрова з дуба, гра‑
ба, ясеня, доставка. 
Тел. (095)132‑69‑08, 
(068)634‑46‑11.
Дрова фруктових дерев, 
віддам безкоштовно. Тел. 
(066)795-36-79.

Дрова, торфобрикет, 
торфокрихта, чор‑
нозем, глина, гній, 
грунт для вимощен‑
ня. Тел. (050)510‑01‑34, 
(097)187‑90‑50.
Картоплевиорювач. Тел. 
(066)480-37-49, 26-94-93.
Клітка металева. Тел. 
(050)990-07-33.
Плуг кінний, недорого. Тел. 
(066)480-37-49.
Плуг кінний. Тел. 
(099)701-00-49.
Січкарня. Тел. (096)236-10-77.

Упряж кінна. Тел. 
(096)236-10-77.

Купівля

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

Продаж
Банки скляні, 0,25л, 1л, 3л. Тел. 
(099)309-17-11.
Банки скляні: 1л, 3л, 10л. Тел. 
(099)329-98-95.
Банки, 0,5л, 1л, 3л. Тел. 
(068)271-56-84.
Бідон алюмінієвий, 25л, б/в. 
Тел. (050)990-07-33.
Вага, 2кг. Тел. (067)289-24-20.
Ложки та виделки столо-
ві, мельхіорові, по 6шт. Тел. 
(050)804-89-30.
Набір посуду, кон’ячно-
горілчаний, Польща, 100грн. 
Тел. (063)705-78-18.
Набір столовий, фарфоро-
вий, суповий «Богемія» (Чехія), 
на 6 персон, 26 предметів, до 
3000грн. Тел. (063)705-78-18.
Посуд радянських часів: фу-
жери, стакани, стопки, чаш-
ки для кави, чаю, дешево. Тел. 
(063)705-78-18.

Продаж
В’язальна машина «Нева-4», 
побутова, нова, в упаковці. Тел. 
26-41-32.
Тканина для військових костю-
мів, офіцерська, колір електрик. 
Тел. (099)329-98-95.
Тканина: для напірників, 
для костюмів, пальт (чоло-
вічих). Тел. (098)577-35-34, 
(099)489-98-78.
Швейна машина «Чайка», б/в. 
Тел. (096)236-10-77.
Швейна машина «Чайка», з 
тумбою. Тел. (095)409-40-77.
Швейна машина, ножна. Тел. 
(067)289-24-20.

Продаж
Духова шафа газова «Ге-
фест ДГЕ 621-01-Б», розмір: 
59,8х59,5х56,5см, об’єм 52л, 
габарити для монтування: 
55х54х57см, 7000грн, терміно-
во. Тел. (099)370-88-18.
Е/вафельниця. Тел. 
(099)329-98-95.
Морозильна камера, плита га-
зова, б/в. Тел. (096)236-10-77.
Пилосос «Ракета-12А», в-во 
СРСР, б/в, робочий стан, 
1200грн, терміново. Тел. 
25-84-17, (050)243-17-03.
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Плита газова, 2-конфорко-
ва, без духовки, настільна, 
б/в, в хорошому стані. Тел. 
(050)974-41-78.
Плита газова, 4-х камфор-
на, б/в, хороший стан. Тел. 
(096)236-10-77.
Пральна машина «Ariston», 
б/в, робочий стан, ціна договір-
на. Тел. (097)763-00-23.
Скороварка, 3,5л, н/ж. 
Тел. (050)990-07-33, 
(097)467-15-40.

Продаж
WI‑FI роутер для Укртелеко-
му, б/в, хороший стан. Тел. 
(050)990-07-33.
Мобільний телефон «Но-
кіа-6500», кнопочний, 
слайдер, металевий кор-
пус, відмінний стан, недо-
рого. Тел. (050)990-07-33, 
(097)467-15-40.
Смартфон «Asus ZenFone 
520TL», відмінний стан, не-
дорого. Тел. (050)990-07-33, 
(097)467-15-40.
Телефон «Panasonic КХ-
TS2362RUW», 100грн; 
телефон-факс «Panasonic KX-
FT902UA», 200грн; радіотеле-
фон «Philips», 150грн, б/в. Тел. 
(096)077-63-62, (095)157-91-19.
Телефон «Нокіа-С5002» із озву-
чуванням (для людей із вада-
ми зору), кнопочний, відмін-
ний стан. Тел. (050)990-07-33, 
(097)467-15-40.

Продаж
DVD‑плейер «Меридіан». Тел. 
(099)309-17-11.
Відеомагнітофон «Соні», б/в, 
недорого. Тел. (050)990-07-33, 
(097)467-15-40.
Колекція аудіо- та відеокасет. 
Тел. (099)309-17-11.
Музичний центр «Айва», 5 
комп. дисків, пульт, недорого. 
Тел. (050)990-07-33.
Телевізор «Вітязь», діаг. 54см, 
металік-срібло, б/в, в хорошо-
му стані. Тел. (050)243-17-03.
Телевізор «Електроніка» (екран 
25см). Тел. (099)309-17-11.
Телевізор «Панасонік». Тел. 
(096)522-52-82.
Телевізор «Самсунг», рідко-
кристалічний, із пультом, робо-
чий стан; відеоплеєр «Самсунг», 
двійка для дисків та касет, ціна 
договірна. Тел. (063)705-78-18.
Телевізори LG, 2шт., б/в, 
в хорошому стані. Тел. 
(050)488-84-54.

Продаж
Балон газовий, недорого. Тел. 
(066)480-37-49.
Бочка для варіння смоли. Тел. 
(067)289-24-20.
ДОРОГО ПРИДБАЄМО! Радіоде-
талі, плати, вимірювальні при-
лади СРСР. Тел. (067)478-12-57.
Е/прилад‑тестер. Тел. 
(099)329-98-95.

Ключ розвідний, гайковий 
46мм. Тел. (099)329-98-95.
Коток ручний. Тел. 
(096)236-10-77.
Насос БСМ-2. Тел. 
(067)289-24-20.
Тельфер, в/п 500кг. Тел. 
(067)289-24-20.
Циркулярка. Тел. 
(067)289-24-20.

Купівля
Бензопила «Друж-
ба», в-ва СРСР, деталі до 
неї. Тел. (099)542-23-64, 
(068)244-42-10.

Продаж
Риштування металеве, б/в. 
Тел. (096)236-10-77.

Продаж
Видання рецептів «Готуємо в 
мультиварці», 12т. Тел. 26-41-32.
Енциклопедія благо-
дійних фондів світу. Тел. 
(098)669-40-45.
Книги (різні), по 20грн. Тел. 
(098)669-40-45.
Повне зібрання творів К. Паус-
товського. Тел. 26-41-32.

Продаж
Акордеон, баян, гармошка, ду-
хові інструменти, бандура. Тел. 
(098)812-00-80.
Баян «Креминне», хороший 
стан. Тел. (098)128-04-92.
Відеокасети з фільмами до ста-
рого відеомагнітофона, по 5грн, 
гурт. Тел. (063)705-78-18.

Купівля
Бандура, акордеон, баян, сак-
софон «Альт», труба. Тел. 
(097)856-75-00.

Бандура, акордеон, віолон-
чель, гармошка, домбра. Тел. 
(066)842-60-07.

Продаж
Тренажер‑орбітрек, новий, 
недорого. Тел. (050)974-41-78.

Циклювання, шпаклю‑
вання, лакування пар‑
кету, фарбованих до‑
щок барабанними та 
плоскошліфувальними 
машинами, без пилу, 
ДР більше 10р. Тел. 
(099)642‑72‑74.
Будівництво дахів, муруван-
ня стін із блоків, цегли, монтаж, 
підшивання водостоків, огорож 
з металу. Тел. (098)390-55-59.

Бригада виконує внутрішнє, зо-
внішнє оздоблення; фундамент, 
кладка, дахи, бруківка, утеплен-
ня фасадів, електрика, сантехні-
ка, опалення, штукатурка, стяж-
ка, плитка, гіпсокартон, натяжні 
стелі. Тел. (099)726-77-67.

Будівельні роботи: му‑
рування огорож це‑
глою, блоками, об‑
лицювання будин‑
ків цеглою, заливан‑
ня фундаментів, влас‑
ні щити, риштуван‑
ня, бетонозмішувач. 
Тел. (096)059‑37‑26, 
(050)102‑04‑41.
Будівельні роботи: муруван-
ня, штукатурення, шпаклюван-
ня, фарбування, облицюван-
ня плиткою, монтаж гіпсокар-
тону, фасади, якісно, ДР. Тел. 
(066)389-01-06.

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

Виконуємо всі 
види будівельно‑
ремонтних робіт; 
будівництво бу‑
динків «під ключ». 
Тел. (063)416‑03‑33, 
(066)745‑67‑21.

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

Всі види зовнішніх та 
внутрішніх робіт: му‑
рування, дахи, уте‑
плення фасадів, шту‑
катурення, облицю‑
вання плиткою, стяж‑
ка, сантехніка, опален‑
ня. Тел. (099)726‑77‑67, 
( 0 6 3 ) 3 7 0 ‑ 5 1 ‑ 9 1 , 
( 0 9 7 ) 8 0 2 ‑ 2 4 ‑ 2 8 , 
Андрій.
Зварювальні роботи будь-
якої складності із виїздом по 
м. Луцьк та району, монтаж-
демонтаж, швидко, якісно, до-
ступно. Тел. (099)775-35-65.

Мурування огорож, за‑
ливання фундамен‑
тів під огорожі, влас‑
ні щити на опалубку, 
ліси та бетонозмішу‑
вач, облицювання бу‑
динків цеглою. Тел. 
(050)616‑72‑69.
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Ремонт квартир та бу‑
динків «під ключ»: 
облицювання плит‑
кою, лакування пар‑
кету, дошки, монтаж 
гіпсокартону, обши‑
вання вагонкою, сай‑
динг, шпаклювання та 
ін., якісно та недорого. 
Тел. (066)781‑42‑60.
Ремонт квартир: наклеюван-
ня шпалер, від 35грн/кв.м; 
шпаклювання, від 45грн/
кв.м; фарбування стін, стель, 
25грн/кв.м; відновлення від-
косів, монтаж багетів, від 
25грн. Тел. (050)888-50-76, 
(098)303-59-13.

Ремонтні роботи: усі види 
штукатурення, облицювання 
плиткою, шпаклювання, мон-
таж гіпсокартонних конструк-
цій та ін. Тел. (063)620-76-94, 
(099)139-69-20.

Утеплення фасадів 
мінватою, піноплас‑
том, нанесення де‑
коративних штука‑
турок «Баранек», 
«Короїд», «Мозаї‑
ка», обшивання сай‑
дингом, водовідли‑
ви, власні ришту‑
вання, матеріал, або 
матеріал замовника, 
великий досвід ро‑
боти, консультації. 
Тел. (050)661‑73‑34.

Вантажні перевезен‑
ня а/м Вольво (фургон 
бортовий, довж. при‑
чепа ‑ 14м), самоски‑
дами (в/п 1‑35т), фу‑
рами, а/м ЗІЛ; послуги 
з розвантаження та за‑
вантаження піддонів. 
Тел. (095)535‑56‑63, 
(097)751‑64‑30.

Ремонт побуто‑
вої техніки: телеві‑
зорів, пральних ма‑
шин, мікрохвильо‑
вих 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.

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

Ремонт, перетя‑
гування усіх ви‑
дів м’яких меблів. 
Тел. (050)944‑32‑99, 
(068)811‑94‑50.
Чищення каналізацій, ка-
налізаційних труб, видален-
ня жиру та нальоту, профе-
сійне обладнання, гаран-
тія. Тел. (050)736-08-05, 
(096)499-61-32.

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

Вантажник на склад, 
графік роботи: тиж‑
день через тиждень. 
Тел. (099)233‑74‑31.

Водії кат. Д, для ро‑
боти на маршру‑
тах м. Києва, жит‑
ло надаємо, дохід 
1500грн/день. Тел. 
(067)600‑01‑61.

Зварювальник аргоном, мож-
ливо без досвіду роботи. Тел. 
(050)378-10-81, (096)087-73-21.
Землевпорядник, ДР. Тел. 
(067)332-40-67.

Оператор котельні (ко‑
чегар) на підприєм‑
ство, ДР з твердопа‑
ливним котлом. Тел. 
(067)332‑83‑73.

Працівники для ро‑
боти в столярний 
цех, с. Жидичин. 
Тел. (050)444‑85‑39, 
(098)925‑13‑88.
Працівниця для роботи у при-
ватному будинку в с. Липи-
ни, графік роботи та опла-
та за домовленістю. Тел. 
(095)407-56-67.
Продавець у будівельний мага-
зин. Тел. (066)594-35-54.

Продавщиці у про‑
дуктовий магазин, 
з/п 10500грн/21 ро‑
бочий день «чис‑
тими», нічні зміни, 
офіційне працевла‑
штування, зручний 
графік роботи. Тел. 
(066)517‑17‑46.

Фахівець з відправ‑
лень замовлень 
інтернет‑магазину, ро‑
бота на складі взуття та 
аксесуарів: підготов‑
ка та відправка замов‑
лень, графік: 5 змін на 
тиждень, 08.00‑18.00, 
з/п від 9000грн, зна‑
ння 1С (бажано). 
Тел. (050)681‑32‑04, 
(068)910‑70‑61.
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Шукаю
Роботу будь-яку, чоловік, 47р. 
Тел. (050)514-07-28.
Роботу електрика, чоловік, 35р. 
Тел. (067)792-55-53.
Роботу з догляду за хворою 
людиною або людиною похи-
лого віку, освіта медична. Тел. 
(099)230-95-01.
Роботу комірника, комплекту-
вальника товарів, різноробочо-
го. Тел. (050)968-63-08.
Роботу після 17.00, можливо 
прибиральниці, жінка, 55р. Тел. 
(066)131-01-12.
Роботу посудомийниці, приби-
ральниці, неповний або повний 
робочий день, ДР в офісі. Тел. 
(095)886-93-76.
Роботу прибиральниці, не-
повний робочий день. Тел. 
(050)140-39-41.
Роботу різноробочим, охо-
ронником. Тел. (095)117-31-14, 
(099)212-49-74.
Роботу різноробочим, охорон-
ником. Тел. (099)729-34-65.

Роботу різноробочим. Тел. 
(068)678-96-38.

Роботу різноробочим. Тел. 
(099)754-67-80.

Розібрані: меблі, полиці, столи, 
рами та ін., безкоштовно, само-
вивіз. Тел. (099)706-26-18.

Догляну людину похилого віку 

або хвору. Тел. (050)140-39-41.
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Продаж

Будинок 64 кв.м та 
земля 0,35 га, с. Си‑
нів, Гощанський р‑н, 
35 км від м. Рівне. 
Будинок дерев’яний, 
3 кімн., кухня, 2 ко‑
ридора, отоплен‑
ня пічне. Є колодязь, 
гараж, хлів, клуня, 
льох, курятник, при‑
будова, де можна 
зробить туалет і ван‑
нук. Газ та вода під‑
ведені до подвір’я. 
Великий садок, го‑
род. Також є дві ді‑
лянки для ведення 
с/г поряд з будин‑
ком. Ціна 8500, торг. 
Тел. (096)599‑18‑57.

Будинок, с. Михайлівка, Ра-
дивилівського р-ну, електро-
газофікований, централь-
не водопостачання, 0,29га, 
сад, господарські будівлі, по-
руч озеро, ліс, ціна дого-
вірна. Тел. (067)699-55-61, 
(050)189-35-87.

Будинок, с. Острожець, 18км 
від м. Луцьк, 71,9кв.м/44,3кв.м, 
4 кімнати, веранда, туал. та 
ванна суміжні, газові конвек-
тори та пічне опалення, но-
вий бойлер, надвірні спору-
ди, 0,12га, поряд зупинка тран-
спорту та школа (100м), недале-
ко озеро. Тел. (050)227-89-76, 
(068)648-47-90.

Земельна ділянка з бу-
дівлями, Здолбунів-2. Тел. 
(096)661-89-45.

Земельна ділянка, 0,25га, 
с. Працюки, Дубровицько-
го р-ну, приватизована. Тел. 
(097)551-77-51.

Земельна ділянка, 
Кам’яногірськ, 0,12га, привати-
зована. Тел. (097)551-77-51.

Купівля

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

Продаж
Причепи автомобільні ТМ 
«Лев», 1-2-3х осні. Розмі-
ри: 1,1х1,3-11,5х2,2, у виробни-
цтві використовуємо високоя-
кісний метал і німецькі комп-
лектуючі, гарантія 10р., роз-
строчка 0% та без першо-
го внеску, доставка безко-
штовно. Тел. (067)118-18-88, 
(050)309-80-85.

Продам
Запчастини до всіх ви‑
дів м/автобусів та міні‑
венів у наявності та на 
замовлення (2‑7 днів), 
нові та б/в, гуртом та 
вроздріб, відправка по 
Україні, є свій склад. 
https://busik‑1.com/
ua/ Тел. (097)152‑13‑31, 
( 0 9 6 ) 4 4 6 ‑ 5 1 ‑ 3 1 , 
(097)726‑66‑40.

Продаж

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

Продаж
ДОРОГО ПРИДБАЄМО! Радіоде-
талі, плати, вимірювальні при-
лади СРСР. Тел. (067)478-12-57.

Виконую ремонт квартир «під 
ключ». Всі види робіт недорого: 
шпаклювання, укладання плит-
ки, відкоси, шпалери та інше. 
Тел. (098)954-73-02.

Всі види внутріш‑
ніх та зовнішніх ро‑
біт, виконує буді‑
вельна бригада. Тел. 
(096)031‑62‑62.

З А М О В Л Я Й ‑
ТЕ НА ВЕСНУ 
РОБОТУ+МАТЕРІАЛИ 
ЗІ ЗНИЖКОЮ ДО 
30 %. Ремонти бу‑
динків, квартир під 
ключ. Переплану‑
вання. БУДІВНИЦТВО 
‑ будинки, прибудо‑
ви, павільони, гара‑
жі, навіси, альтан‑
ки. Бані, паркани. 
Покрівельні роботи 
під ключ. Мансардні 
дахи. Утеплення, об‑
лицювання будинків 
Тел. (068)145‑58‑66, 
(066)721‑56‑31.

Пропоную

Водії кат. Д, для ро‑
боти на маршру‑
тах м. Києва, жит‑
ло надаємо, дохід 
1500грн/день. Тел. 
(067)600‑01‑61.

ДУ «Рівненський слідчий ізоля-
тор» запрошує на роботу, зарп-
лата від 9000грн, графік робо-
ти доба через три, освіта: по-
вна загальна середня (11 кла-
сів), наявність служби в ЗСУ. 
Довідки за адресою: м. Рів-
не, вул. Дворецька, 116. Тел. 
(097)694-02-92.

Потрібні на робо‑
ту: зварювальник‑
аргонщик, токар, 
кординатчик. Тел. 
(067)304‑66‑06.

Працевлаштую стоматоло-
га або зубного лікаря. Тел. 
(068)049-26-55.
Пропоную роботу кухарю, по-
коївці в готель, охоронни-
кам, різноробочим, житло на-
даємо. Тел. (067)762-15-59, 
(067)362-01-67.

Робота у м. Київ із 
проживанням, при‑
бирання у супермар‑
кетах, вахтова або 
постійна зайнятість, 
з/п від 9000грн/міс. 
Тел. (098)070‑60‑50, 
(095)070‑60‑50 Світ‑
лана. 

Робота у приватному господар-
стві в Київській обл. з прожи-
ванням, чоловік+жінка. ЗП від 
2000 грн. Тел. (067)766-49-43.

Втрачене свідоцтво про пра-
во на спадщину за законом, по-
свідчене Здолбунівською ДНК 
від 04.11.1998 р., р. № 2-1282 на 
ім’я Ярошевич Марія Гаврилів-
на, вважати недійсним.
Втрачено посвідчення 
тракториста-машиніста, видане 
27 серпня 1969 р., на ім’я Миро-
нюк Василь Максимович, вва-
жати не дійсним.
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ГОРОСКОП, АНЕКДОТИ

Тиждень наділить Овнів енергією, якої 
вистачить для подолання будь-яких труднощів. 
На початку тижня вас турбуватимуть тривоги 
через те, що попереднього тижня ви не все 
встигли реалізувати та довершити до кінця 
деякі справи. На вихідних Овнів чекають 
позитивні події.

Левам цього тижня варто вийти за межі своєї 
буденності і нарешті почати рухатися до своїх 
мрій. Перестаньте щодня робити одні й ті ж 
домашні справи, які ні до чого не призводять. 
Увімкніть у собі суперсилу та рухайтеся лише 
вперед до перемоги. На вихідних візьміться за 
своє здоров’я.

Тиждень для Стрільців обіцяє багато 
несподіваних вчинків та поворотів долі. Ваше 
життя буде насиченим та вимагатиме від вас 
багато сил та енергії. На роботі все буде спокійно 
та гармонійно. Не забувайте приділяти належну 
увагу своїм стосункам. Додайте до них романтики, 
щоб нагадати своїй коханій половинці про почуття.

Загалом тиждень подарує Тельцям успіхи на 
роботі. Керівництво буде вас хвалити, а ваші 
стосунки з колегами на диво покращаться. 
Однак тим представникам знаку, які давно 
хотіли змінити сферу своєї діяльності, цей 
тиждень – чудовий час, щоб записатися на 
курси та розпочати омріяне навчання.

Дівам посміхнеться успіх у новому починанні. 
Не уникайте спілкування з колегами та 
хорошими товаришами, адже під час розмови 
ви зможете покращити та налагодити стосунки. 
Цього тижня надайте перевагу спокійним 
розмовам та вечорам, де будете багато 
говорити наодинці.

Новий тиждень для вас буде неабияк 
насиченим та динамічним. На роботі ви будете 
проводити більше часу, адже будете завантажені 
новими та цікавими завданнями. Тиждень буде 
сприятливим у фінансовому плані, вам вдасться 
збільшити суму власних заощаджень. На вихідних 
присвятіть свій час навчанню та саморозвитку.

Для Близнюків новий тиждень буде вдалим. 
Втім покладайтеся не лише на фортуну, але й на 
власні сили. Всі події, які відбуватимуться цього 
тижня, будуть мати вплив на ваше подальше 
життя. За можливості, постарайтеся менше часу 
приділяти телефону і соціальним мережам, а 
більше спілкуйтеся з людьми.

Позитивною темою цього тижня може стати 
ваш особистісний розвиток через активність. 
Впевненість в собі дозволить вам ставити 
перед собою масштабні завдання і успішно їх 
вирішувати. Спробуйте присвятити кілька днів 
лише собі та тому виду творчості, який вам 
найбільше подобається.

Самотніх Водоліїв цього тижня чекають 
значні зміни в особистому житті. Вам не варто 
сподіватись на ініціативність людини, яка вам 
подобається, тож як складуться справи – залежить 
лише від обставин. Будьте наполегливими і вже 
незабаром почуття накриють вас з головою. 
Вихідні проведіть вдома.

Впродовж тижня використовуйте час 
раціонально. Займіться важливими справами, 
які ви повинні виконати до кінця тижня. Період 
сприятливий для переїздів та виходу зі своєї 
зони комфорту. Все почате має всі шанси гарно 
завершитися. В особистому життя Раків чекає 
затишшя.

Тиждень сприятливий для чогось нового 
– проходження курсів чи прослуховування 
мотиваційних лекцій. Якщо хочете якихось 
змін у своїй оселі – сміливо пробуйте змінити 
інтер’єр. У другій половині тижня вам захочеться 
усамітнитися, не відмовляйте собі в такому 
задоволенні.

Творчі проєкти цього тижня допоможуть 
вам покращити ваше фінансове положення. 
Якщо ви перебуваєте в пошуку роботи – то цей 
тиждень дуже сприятливий для надсилання 
резюме та проходження співбесід. Якщо маєте 
незавершені завдання – зосередьтесь саме 
на них.
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