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Продаж

1-кімн. кв., вул. Зацепи, 
7/10/Ц, 32кв.м, новобудова, 
авт. опалення, без ремонту, не-
дорого. Тел. (063)407-95-39.
1-кімн. кв., ЖК «Зелений ма-
сив», 9-й пов., 38кв.м, буди-
нок зданий, договір переуступ-
ки. Тел. (066)013-54-88.
1-кімн. кв., новобудова. Тел. 
(099)180-28-94.
1-кімн. кв., просп. Перемоги, 
3/5/Ц, 32кв.м, косм. ремонт, 
меблі. Тел. (063)407-95-39.
1-кімн. кв., р-н просп. Відро-
дження, ремонт, меблі, термі-
ново, недорого, власник. Тел. 
(098)937-32-39.

2-кімн. кв., 4/5/Ц, поліпше-
не планування, терміново. Тел. 
(063)122-55-39.
2-кімн. кв., вул. Г. -Артемов-
ського, 3/5/П, 50кв.м, двосто-
роння, пласт. вікна, косм. ре-
монт. Тел. (063)407-95-39.
2-кімн. кв., вул. Чорново-
ла, 4-й пов., 65кв.м, авт. опа-
лення, без ремонту. Тел. 
(066)013-54-88.
2-кімн. кв., новобудова, 
ЖК «Скандинавський», 4-й 
пов., 63,5кв.м, авт. опален-
ня, стяжка, штукатурка. Тел. 
(066)013-54-88.
2-кімн. кв., просп. Соборнос-
ті, 7/9/Ц, 51/-/7, косм. ремонт, 
меблі. Тел. (063)407-95-39.
2-кімн. кв., р-н просп. Від-
родження, 46кв.м, авт. опа-
лення, ремонт, вмонтова-
на кухня, шафа-купе. Тел. 
(066)013-54-88.
2-кімн. кв., центр міста, 2/5/Ц, 
42кв.м, житловий стан, кімната 
прохідна. Тел. (063)407-95-39.

3-кімн. кв., 2-рівнева, ЖК 
«Фільварок», р- н ЛПЗ, 2/3/Ц, 
80кв.м, авт. опалення, пласт. 
вікна, меблі, побутова техніка, 
територія під стоянку, підвал, 
14кв.м, 2 квартири на площад-
ці. Тел. (095)219-85-11.
3-кімн. кв., вул. Даньшина, 
р-н ЛПЗ. Тел. (099)180-28-94.
3-кімн. кв., вул. Зацепи, но-
вобудова, 80кв.м, авт. опа-
лення, ремонт, меблі. Тел. 
(095)219-85-11.
3-кімн. кв., вул. Потебні, 
2/3/Ц, 71/-/10, авт. опален-
ня, пласт. вікна, велика лоджія, 
хороший косм. ремонт, не над 
дорогою. Тел. (063)407-95-39.

3-кімн. кв., вул. Рівненська, 
127, 5/9/-, євроремонт, авт. 
опалення, 2-конт. котел, бой-
лер, частково з меблями, на 
площадці кладовка, підвал, 
власник. Тел. (099)447-95-70.
3-кімн. кв., вул. Теремнівська. 
Тел. (099)180-28-94.
3-кімн. кв., просп. Відроджен-
ня. Тел. (099)180-28-94.
3-кімн. кв., просп. Соборнос-
ті, р-н Північного ринку, 2/9/Ц, 
заг. пл. 64,5кв.м, ремонт. Тел. 
(066)904-99-54.
3-кімн. кв., р-н 33кв. Тел. 
(093)056-26-25.

Квартира 2-рівнева, вул. 
Чорновола, євроремонт. Тел. 
(099)700-25-35.

Кімната у гуртожитку, просп. 
Молоді, 17кв.м, санвузол на 
двох, житловий стан. Тел. 
(063)407-95-39.

Купівля

1- або 2-кімн. кв. в 
нестарому цегляно-
му будинку у житло-
вому стані, не куто-
ву, крім першого та 
останнього поверхів. 
Тел. (093)485-97-06, 
(093)485-97-05.

1-, 2-кімн. кв, центр міста. Тел. 
(063)407-95-39.
Квартиру, 1-й пов., у власника. 
Тел. (095)186-70-90.

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., вул. Ковельська, 
косм. ремонт, меблі, побу-
това техніка, 5000грн. Тел. 
(095)219-85-11.
2-кімн. кв., великогабаритна, 
вул. Рівненська, ремонт, ме-
блі, побутова техніка, 6000грн 
+ комунальні платежі. Тел. 
(095)219-85-11.
2-кімн. кв., вул. Кравчука, 
косм. ремонт, меблі, побуто-
ва техніка, кімнати розділь-
ні, на дві сторони, 5500грн 
+ комунальні платежі. Тел. 
(095)219-85-11.
2-кімн. кв., вул. Кравчука, 
меблі, побутова техніка. Тел. 
(063)987-95-54.

2-кімн. кв., просп. Волі, косм. 
стан, меблі, побутова техніка, 
4000грн + комунальні платежі. 
Тел. (095)219-85-11.

2-кімн. кв., просп. Перемоги, 
косм. ремонт, меблі, побутова 
техніка, 5000грн + комуналь-
ні платежі. Тел. (095)219-85-11.

2-кімн. кв., центр міста, кім-
нати суміжні, житловий стан 
(без євроремонту), побут. тех-
ніка, 5000грн + комун. послу-
ги. Агентста нерухомості та по-
середників прохання не турбу-
вати. Тел. (05-08-77-53-50.

Квартира 2-рівнева, р-н ЛПЗ, 
ЖК «Фільварок», авт. опален-
ня, 1-й пов.: кухня-студія, сан-
вузол, 2-й пов.: 2 спальні, гар-
деробна, санвузол, хороший 
стан, меблі, побутова техніка, 
паркомісце, підвал, 7000грн 
+ комунальні платежі. Тел. 
(095)219-85-11.

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

1-кімн. кв., можливо в гур-
тожитку, недорого. Тел. 
(098)284-75-74.

Продаж
1/2 будинку, м. Луцьк, вул. 
Львівська, біля дороги, всі 
зручності. Тел. (066)700-55-06.
1/2 будинку, р-н вул. Ковель-
ської, 37,10кв.м, 2 кімнати су-
міжні, кухня, санвузол, 0,035га, 
є плодові дерева, кущі, вино-
град, розвинена інфраструкту-
ра, поруч супермаркети, банки, 
ціна договірна, терміново. Тел. 
(098)781-00-78.
Будинок 1-пов., с. Мильськ, 
Рожищенський р-н, житло-
вий стан, газ, вода, є земель-
на ділянка, власник. Тел. 
(095)538-71-71.
Будинок 2-пов., новозбудова-
ний, 140кв.м, євроремонт, пі-
дігрів підлоги, 2-конт. котел, 
бойлер, 2 санвузли, частково 
меблі, подвір’я впорядковане, 
гараж, підвал, молодий садок, 
ціна договірна, власник. Адр.: 
с. Струмівка, вул. Княгині Оль-
ги, 3. Тел. (099)447-95-70.
Будинок дерев’яний старий, 
с. Струмівка, льох, криниця, 
асфальтований доїзд, 0,70га, 
можливий продаж земельної 
ділянки виділиними частина-
ми. Тел. (050)959-83-88.

Будинок дерев’яний старий, 
смт Торчин, газ, вода, електри-
ка, 0,15га під забудову, асфаль-
тований доїзд, можливий про-
даж суміжної земельної ділян-
ки 0,13га. Тел. (050)959-83-88.
Будинок житловий, біля 
м. Луцьк, всі зручності, 
0,52га, асфальтований до-
їзд. Тел. (099)675-59-35, 
(066)795-36-79.

Будинок цегля-
ний, смт Торчин, 
вул. Шевченка, 17, 
93,3кв.м, опалення 
від газового котла, 
2 спальні, зал, кух-
ня, веранда, 0,20га, 
супутникове ТБ, ко-
лодязь, ставок. Тел. 
+7-92-76-52-13-25 
(вайбер, ватцап), 
(097)907-01-22.

Будинок, 10км від м. Берес-
течко, 60кв.м, 2 кімнати, газ, 
вода, надвірні споруди, 0,12га, 
асфальтований доїзд, тер-
міново, 50000грн, торг. Тел. 
(096)083-92-48.
Будинок, Ковельський р-н, 
с. Мельниця, 0,50га. Тел. 
(099)717-22-80.
Будинок, м. Луцьк, вул. Мало-
омелянівська, 158кв.м, ремонт, 
надвірні споруди, 0,07га. Тел. 
(066)013-54-88.
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, надвір-
ні споруди: сарай, 
льох, літня кухня, 
колодязь, земель-
на ділянка разом з 
будинком 0,50га, є 
можливість розбу-
дови, 4 кімнати, кух-
ня, два коридори, 
є газ. Адр.: с. Уси-
чі, Луцький р-н. Тел. 
(095)851-90-52.

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, приватизований, з 
господарськими спорудами, 
центр села, 30км від м. Луцьк, 
по трасі Луцьк-Ковель, є мага-
зини, школа, дитсадок, амбу-
латорія, до автобусної зупин-
ки 300м, до електрички 100м, 
ціна договірна, власник. Тел. 
(096)113-39-05.
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Будинок, с. Білосток, 9х12м, 
3 гаражі, альтанка, сарай, 
велике господарство. Тел. 
(095)723-93-61.
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. Чаруків, є льох, 
літня кухня, поруч ста-
вок, можливі варіанти. Тел. 
(050)573-15-33.

Дача, масив «Вищенька», 
0,06га, приватизована, є буди-
ночок, баня, гараж, криниця, 
ставок, світло, ціна договірна. 
Тел. (068)529-79-35.
Дача, масив «Лаврів», 0,06га, 
є будинок, сарай, вода, світ-
ло, огорожа, терміново, деше-
во. Тел. (099)341-58-03, Юрій.
Дача, масив «Промінь», бу-
динок цегляний, 40кв.м, піч 
2-конфоркова, перегородки, 
внутрішні роботи, вода, світло, 
підвал, камін, недорого. Тел. 
(099)518-79-04.
Дача, масив «Промінь», є це-
гляний будинок, вода, світло, 2 
теплиці, фруктові дерева, непо-
далік зупинки дизеля та марш-
руток. Тел. 23-46-21.

Земельна ділянка для ведення 
с/г, 0,10га, поруч ліс, недорого, 
терміново. Тел. (095)858-71-17.
Земельна ділянка під забу-
дову та ведення господар-
ства, м. Ківерці, 0,20га, при-
ватизована, поруч газ, світло, 
озеро, риба, 170000грн. Тел. 
(063)828-37-13.
Земельна ділянка під забу-
дову та ведення господар-
ства, м. Ківерці, 0,20га, при-
ватизована, поруч світло, газ, 
озеро, риба, 150000грн. Тел. 
(093)274-30-54.
Земельна ділянка під забудо-
ву, м. Ківерці, 0,20га, привати-
зована, 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 комунікації, 
інфраструктура 300м, термі-
ново, недорого, власник. Тел. 
(066)155-89-08.
Земельна ділянка під забу-
дову, с. Баківці, Луцький р-н, 
0,43га, є льох цегляний, ко-
лодязь, 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.

Земельна ділянка під забу-
дову, с. Богушівка, 5км від 
м. Луцьк, 0,4га, є старий 
дерев`яний будинок, криниця, 
водопровід, льох, поруч газо-
провід, зручний асвальтований 
доїзд. Тел. (066)509-65-85, 
(067)195-24-78.
Земельна ділянка під забудо-
ву, с. В. Омеляник, Луцький 
р-н, 0,16га, ділянка межує з 
річкою. Тел. (050)87-75-33-56, 
Лариса Іванівна.
Земельна ділянка під забудо-
ву, с. Воротнів, 0,12га, ціна до-
говірна. Тел. (050)761-63-51,Те-
тяна.
Земельна ділянка під забу-
дову, с. Воротнів, 12км від м. 
Луцьк, 0,12га, всі комунікації, 
поруч ліс, ставок, недорого, 
терміново. Тел. (095)858-71-17.

Земельна ділянка під 
забудову, с. Всево-
лодівка, 0,25га, при-
ватизовано, світло, 
сад, ціна договірна. 
Тел. (095)155-67-32, 
ВЛАСНИК. 

Земельна ділянка під за-
будову, с. Забороль, 0,12га, 
біля лісу, між будинка-
ми, гарне, тихе місце. Тел. 
(067)451-80-64.
Земельна ділянка під забу-
дову, с. Звірів, недалеко від 
центральної дороги, новий 
масив, кадастровий номер 
0721883601:01:001:0437. Тел. 
(095)219-85-11.

Земельна ділянка 
під забудову, с. Ро-
ванці, 0,33га. Тел. 
(095)186-70-90.
Земельна ділянка під забудо-
ву, с. Тарасове, р-н вул. Квітне-
вої, 0,10га, комунікації поруч. 
Тел. (095)219-85-11.
Земельна ділянка, 0,35га, 
віддам у користуван-
ня (безкоштовно), або про-
даж. Тел. (099)675-59-35, 
(066)795-36-79.
Земельна ділянка, дачна, 
10га, засаджена малиною. Тел. 
(097)753-96-51.
Земельна ділянка, м. Усти-
луг, поруч нова об’їзна дорога, 
300м до КПП «Устилуг», 0,11га. 
Тел. (050)519-00-57.
Земельна ділянка, р-н вул. 
Чернишевського, вул. Левад-
на, 0,10га. 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. В. Оме-
ляник, біля військової час-
тини, на горбку, 0,15га, світ-
ло, газ поруч, або обмін на 
дачу, будинок, квартиру, роз-
гляд усіх варіантів, влас-
ник. Тел. (050)991-34-33, 
(066)719-72-40.

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. Забо-
роль, 0,19га, приватизована. 
Тел. (095)723-93-61.

Земельна ділянка, с. Ко-
нище, Ратнівський р-н, 
0,38га. Тел. (095)180-90-90, 
(068)821-30-25.
Земельна ділянка, с. Коршів, 
0,85га, приватизована, 500м 
від траси Луцьк-Горохів. Тел. 
(095)468-17-37.
Земельна ділянка, с. Під-
дубці, 0,12га, приватизова-
на, світло, газ, дорога поруч, 
ціна договірна, терміново. Тел. 
(050)194-17-16, після 15.00.
Земельна ділянка, с. Піддуб-
ці, біля траси Луцьк-Рівне, 
2,68га, терміново, недорого, 
власник. Тел. (067)804-39-82, 
(097)507-50-75.

Земельна ділянка, с. 
Шепель, 0,25га. Тел. 
(096)749-42-16.
Земельний пай, 4км від 
м. Луцьк, траса Луцьк-
Дубно, 1,5га, власник. Тел. 
(095)337-25-08, 79-82-11.

Частина житлового будинку, 
р-н вул. Мазепи, цегла, 4 кім-
нати, кухня, санвузол, заг. пл. 
73кв.м, сарай, земельна ділян-
ка, 0,03га, центральні комуні-
кації. Тел. (050)959-83-88.

НЕРУХОМІСТЬ / ЛУЦЬК

Продаж
1-кімнатні квартири

Зацепи, 7/10/Ц, 32кв.м, новобудова, авт. опалення, без ремонту.........................................ціна договірна
Молоді, кімната у гуртожитку, 17кв.м, санвузол на двох, житловий стан..............................ціна договірна
Перемоги, 3/5/Ц, 32кв.м, косм. ремонт, меблі .....................................................................  ціна договірна

2-кімнатні квартири
Г.-Артемовського, 3/5/П, 50кв.м, двостороння, пласт. вікна, косм. ремонт ......................ціна договірна
Соборності, 7/9/Ц, 51/-/7, косм. ремонт, меблі .................................................................... ціна договірна
Центр міста, 2/5/Ц, 42кв.м, житловий стан, кімната прохідна ............................................. ціна договірна

3-кімнатні квартири
ЖК «Фільварок», 2-рівнева, р- н ЛПЗ, 2/3/Ц, 80кв.м, 1-й рівень: кухня-студія, санвузол, 2-й рівень:     
2 спальні та санвузол, авт. опалення, пласт. вікна, меблі, побутова техніка, територія під стоянку, підвал, 
14кв.м, 2 квартири на площадці................................................................................................ціна договірна
Зацепи, новобудова, 80кв.м, авт. опалення, ремонт, меблі...................................................ціна договірна
Потебні, 2/3/Ц, 71/-/10, авт. опалення, пластикові вікна, велика лоджія,  косметичний ремонт, 
не над дорогою..........................................................................................................................ціна договірна

Земельні ділянки
Боголюби, під забудову, новий масив, 0,10га, комунікації  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
Левадна, р-н Чернишевського, 0,10га ..................................................................................... ціна договірна
Тарасове, під забудову, 0,10га, комунікації  поруч ................................................................. ціна договірна

Здам
1-кімн.кв., Ковельська, косм. ремонт, меблі, побутова техніка ......................... 5000грн + комун. платежі
2-кімн.кв. великогабаритна, Рівненська, ремонт, меблі, побутова техніка....6000грн + комун. платежі
2-кімн.кв., Волі, косм. стан, меблі, побутова техніка ..........................................4000грн + комун. платежі
2-кімн.кв., Кравчука, косм. ремонт, меблі, побутова техніка, кімн.роздільні...5500грн + комун. платежі
2-кімн.кв., Перемоги, косм. ремонт, меблі, побутова техніка ..........................  5000грн + комун. платежі
2-рівнева кв., ЖК «Фільварок», авт. опалення, 1-й пов.: кухня-студія, санвузол, 2-й пов.: 2 спальні, 
гардеробна, санвузол, хор. стан, меблі, побут. техніка, паркомісце, підвал........7000грн + комун. платежі
Приміщення офісне, Ковельська, 2-й пов., 15кв.м. .......................................................................  2100грн
Приміщення офісно-складські, 4 приміщення, Княгининок, 0,70га, можлива здача разом 
та окремо........................................................................................................................................ 50грн/кв.м
Приміщення складське, Ковельська, 20кв.м.................................................................................  2000грн
Приміщення торгово-офісне, фасадне, Грушевського, 53кв.м, авт. опалення, косм. ремонт, санву-
зол, кухня, парковка, діючий магазин.......................................................................................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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Купівля
Дача, вул. Львівська, 0,03га, 
недорого. Тел. (095)696-64-05.

Дача, с. Струмівка або дач-
ний масив «Маяк». Тел. 
(066)700-55-06.

Пай, земельна ді-
лянка с/г призна-
чення від 1га. Тел. 
(050)438-52-25.

Здам

1/2 будинку, центр 
міста, 2 кімнати, кух-
ня, 3500грн + кому-
нальні платежі. Тел. 
(095)354-19-69.
Земельна ділянка дачна, 
р-н вул. Львівської, поряд-
ним людям, безкоштовно. Тел. 
(066)155-89-08.

Продаж
Гараж металевий, кооп. 
«Стир-2», приватизований. 
Тел. (095)742-44-94.

Гараж цегляний, кооп. 
« А в т о м о б і л і с т - 3 » , 
оглядова яма, під-
вальне приміщення на 
2 кімнати. Адр.: вул. 
Карпенка-Карого, 2-Б 
Тел. (066)145-58-29.
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, р-н кооп. «Підшипник», 
вул. Мамсурова, приватизова-
ний. Тел. (068)271-56-84.

Здам
Гараж, вул. Конякіна (р-н за-
правки «ОККО»), метале-
вий, охорона, може бути 
під склад, 500грн/міс. Тел. 
(050)877-53-49.

Продаж
Торгові павільйони №121 та 
№122 в ТЦ «Ювант», м. Ко-
вель, вул. Варшавська, 4, 
площею відповідно 28,6 та 
26.6кв.м. Тел. (097)117-26-35, 
(050)544-58-01.

Здам
Офісні приміщен-
ня, заг. пл. 90,55кв.м, 
276грн/кв.м, євроре-
монт, стоянка, охо-
рона цілодобово. Тел. 
(098)326-16-11.

Приміщення офісне, вул. Ко-
вельська, 2-й пов., 15кв.м, 
2100грн. Тел. (095)219-85-11.
Приміщення офісно-
складські, різної площі (4 
приміщення), с. Княгининок, 
0,70га, на території є офіс-
не приміщення з санвузлом та 
душем, розгдядається варіант 
здачі разом та окремо, 50грн/
кв.м. Тел. (095)219-85-11.
Приміщення складське, вул. 
Ковельська, 20кв.м, 2000грн. 
Тел. (095)219-85-11.
Приміщення складські, смт 
Голоби, ціна договірна. Тел. 
(050)658-49-48.
Приміщення торгово-офісне 
фасадне, просп. Грушевсько-
го, 53кв.м, авт. опалення, косм. 
ремонт, санвузол, кухня, пар-
ковка, діючий магазин. Тел. 
(095)219-85-11.

Найму
Приміщення під СТО, не мен-
ше 30кв.м, в межах м. Луцьк. 
Тел. (096)889-64-07.

Міський
1+Д=2 1-кімн. кв., вул. Гордіюк, 
35кв.м, 3/9/П, зручне місце-
розташування, розвинена інф-
раструктура, обмін з допла-
тою НА 2-кімн. кв. на 1-й пов. 
під житло. Тел. (050)877-53-50, 
ВЛАСНИК.
2=2 2-кімн. кв., просп. Волі, 
45кв.м, 2/4/Ц, поряд гімна-
зія, СНУ, парк, зупинка НА 
2-кімн. кв. на 1-му поверсі, під 
житло. Тел. (050)877-53-50, 
ВЛАСНИК.
4=2+1 4-кімн. кв., просп. Від-
родження, 3-й пов., 74кв.м, 
чеський проект, хороше плану-
вання НА 2-кімн. кв. та 1-кімн. 
кв. Тел. (097)760-30-97.
4=2+1 або 3+Д 4-кімн. кв., 
р-н просп. Відродження, ве-
ликогабаритна, чеський про-
ект НА 2-кімн. та 1-кімн. кв. 
або 3-кімн. кв. з доплатою. Тел. 
(063)828-37-13.

4=2+1 або 4=4 4-кімн. кв., 
чеський проект, великогаба-
ритна НА 2-кімн. кв. та 1-кімн. 
кв., 1-й пов. або на 4-кімн. кв., 
1-й пов. Тел. (093)274-30-54.
4=2+Д або 2+1 4-кімн. кв., вул. 
Потебні, 2/5/Ц НА 2-кімн. кв. із 
доплатою або НА 2-кімн. кв. та 
1-кімн. кв. Тел. (095)696-64-05.
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.

Міжміський
Луцьк на Ів. -Франківськ, 
Львів, Тернопіль, Ужгород. 
2-кімн. кв., 4/5/Ц, поліпшене 
планування НА квартиру, м. Ів. 
-Франківськ, м. Львів, м. Тер-
нопіль або м. Ужгород, термі-
ново. Тел. (063)122-55-39.

Продаж
ВАЗ-2104, 1989р. Тел. 
(063)605-73-47.
Фольксваген-Гольф, 1990р., 
1,6л, бензин, сірий, оригіналь-
ний пробіг 113тис. км. Тел. 
(050)573-15-33.
Хюндай-Акцент, 2008р., 1,4л, 
бензин, колір «мокрий ас-
фальт», 100тис. км, відмінний 
стан. Тел. (067)861-13-63.

Продаж
Мерседес Спринтер 313CDI, 
максі база, 2000р., 2,9л, ди-
зель. Тел. (095)723-93-61.
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Продаж
Велосипед «Trend», дам-
ка, б/в, хороший стан. Тел. 
(095)532-47-37.
Велосипед «Десна». Тел. 
(067)289-24-20.
Велосипед гірський «Рейнджер 
магнум». Тел. (099)511-42-86.

Продаж
Причіп до ГАЗ-52, трактора, 
1-вісний. Тел. (050)573-15-33.
Причіп до легкового а/м. Тел. 
(050)169-06-60.

Продам
ВАЗ-2106: капоти передній та 
задній. Тел. (095)723-93-61.
ВАЗ: 4-КПП, радіатор, капот 
передній, задня кришка багаж-
ника. Тел. (095)723-93-61.
Вал розподільний до ван-
тажного а/м Мерседес. Тел. 
(098)121-40-10.
ГАЗ, УАЗ: карбюратор. Тел. 
(095)723-93-61.
ГАЗель: головка блока двигу-
на, 16-клапанна, 4000грн. Тел. 
(098)121-40-10.
ГАЗель: головка блока, 
4900грн. Тел. (067)768-38-93.
Газове обладнання, Італія. Тел. 
(067)791-70-84.
Головка блока до а/м іно-
земного в-ва, 3200грн. Тел. 
(067)768-38-93.

Запчастини до всіх 
видів м/автобусів та 
мінівенів у наявнос-
ті та на замовлен-
ня (2-7 днів), нові та 
б/в, гуртом та вроз-
дріб, 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 тракторно-
го причепа, 240/406. Тел. 
(050)573-15-33.
Колінвал, головка блока дви-
гуна до а/м Мерседес, Фоль-
ксваген, Мазда, 3000грн. Тел. 
(098)121-40-10.

Москвич-412, «пирі-
жок», на запчастини. Тел. 
(098)892-21-17.
Москвич: двері передні, поро-
ги. Тел. (096)236-10-77.
Перекидач автомобільний, 
недорого. Тел. (066)480-37-49.
Радіатор охолодження до а/м 
Форд-Сієрра, 2,3л, дизель, но-
вий, в упаковці, ціна договірна. 
Тел. (067)861-13-63.
Радіостанція професійна, пе-
реносна, для туризму, активно-
го відпочинку та інших потреб. 
Тел. (067)791-70-84.
Фаркопф до а/м, недорого. 
Тел. (066)480-37-49.
Форд Гранада, 1985р., 2,1л, 
дизель, на запчастини. Тел. 
(098)892-21-17.
Форд-Транзит: паливна апа-
ратура. Тел. (095)723-93-61.
Шини зимові з дисками, 2шт., 
R-14, б/в, хороший стан. Тел. 
(095)532-47-37.

Куплю
А/м ОДА ІЖ-2717: напів-
вісь, кермові тяги з нако-
нечниками та інші дета-
лі. Тел. (099)542-23-64, 
(068)244-42-10.
Автореєстратор. Тел. 
(098)121-40-10.
Диски R16 5х110, шини R13. Тел. 
(067)768-38-93.
Електронасос, 12В, для 
підкачки шин авто. Тел. 
(098)121-40-10.

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

Продам
Картоплепідгортач. Тел. 
(066)480-37-49.
Культиватор «Форте» з фре-
зою, бензиновий, 15000грн. 
Тел. (095)696-64-05.
Культиватор кінний, виорю-
вач, підгортач картоплі, 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.
Причіп до мотоблока. Тел. 
(050)169-06-60.

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

Продаж

Цегла червона, пі-
сок, щебінь, відсів, 
цемент, камінь бу-
товий, грунт для ви-
мощення, чорно-
зем, торфокрих-
та, торфобрикет, 
дрова, вивіз сміття. 
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.

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.

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.

Блоки фундаментні ФБС-4, 
плити перекриття ПКЖ-60-15, 
стовпи електроопори, біла це-
гла, комплект труб на коло-
дязь, довж. 42м, діам. 160, 
стальні труби, діам. 100, за-
лишки. Тел. (096)236-10-77.
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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, можли-
вий продаж частинами; стін-
ка «Волинь», терміново. Тел. 
(063)122-55-39.
Кухонний гарнітур, в-во Ма-
невичі: шафи навісні, 2шт., тум-
ба, мийка, стіл, б/в, ціна дого-
вірна. Тел. (099)290-56-59.
Ліжко дерев’яне, ширина 
1,10м. Тел. (098)577-35-34, 
(099)489-98-78.
М`який куточок. Тел. 
(095)522-48-80.
М’який куточок, 2,0х1,6м, бе-
жевого кольору, 2500грн, торг, 
терміново. Тел. (050)750-01-13.
М’який куточок. Тел. 
(095)348-81-62.
М’які крісла, 2шт., б/в, 
у хорошому стані. Тел. 
(095)522-48-80.
Меблі, б/в: шафи, столи офіс-
ні, крісла, тумбочка-підставка, 
диван. Тел. (096)077-63-62, 
(095)157-91-19.
Полиці скляні та дзеркала для 
меблів. Тел. (098)577-35-34, 
(099)489-98-78.
Стіл розкладний, б/в, 
у хорошому стані. Тел. 
(095)522-48-80.
Стіл. Тел. (099)675-59-35, 
(066)795-36-79.
Стінка «Калина», б/в, 
у хорошому стані. Тел. 
(095)522-48-80.
Столик журнальний, б/в, 
у хорошому стані. Тел. 
(095)522-48-80.
Трельяж, люстри, б/в, хоро-
ший стан. Тел. (050)833-14-41, 
(097)314-11-39.
Тумба під телевізор, світла, на 
колесах, вис. 65см, шир. 42см, 
довж. 75см, б/в, хороший 
стан, терміново, 350грн. Тел. 
(099)370-88-18.

Бруси, сухі, соснові, 6х6см, 
довж. 1,5м, 11шт. Тел. 26-38-67.

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.
Вікна та дверні полотна, б/в. 
Тел. (096)236-10-77.
Вікна, б/в, дешево. Тел. 
26-28-90.
Двері дерев’яні, б/в. Тел. 
(050)833-14-41, (097)314-11-39.
Двері міжкімнатні, дерев’яні, 
без коробки, відмінний стан. 
Тел. (099)701-00-49.
Дошки обрізні, 4шт., 
210х10х3см, до 200грн. Тел. 
(063)705-78-18.

Паркет новий (1 упаковка), 
1,8кв.м, 150х50см, ціна дого-
вірна. 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.
Радіатори чавунні, б/в, 40шт. 
Тел. (067)861-13-63.

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.

Дрова рубані, чурки 
метрові; пісок, ще-
бінь, цегла, відсів; 
вивіз будівельного 
сміття; послуги боб-
ката та екскаватора. 
Тел. (099)621-64-00, 
(068)208-48-63.

Дрова, цегла, щебінь, чорно-
зем, торфобрикет, керамзит, 
глина, гній, камінь, земля для 
засипання, жом; вивіз буді-
вельного сміття; послуги «Боб-
катом». Тел. (050)941-48-24, 
(096)601-27-82.
Лист пластиковий для оздо-
блювальних робіт, 240х120см, 
2шт., недорого. Тел. 
(099)627-01-69.
Паркан кований з хвірт-
кою, довжина 15м, б/в, хо-
роший стан, недорого. Тел. 
(050)378-57-35.

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 «Данко», б/в, у хорошо-
му стані. Тел. (067)861-13-63.
Котел для опалення. Тел. 
(067)289-24-20.
Мийка кухонна, 86х46см. Тел. 
(066)480-37-49.
Обігрівач електричний, гараж-
ний, б/в. Тел. 26-38-67.

Продаж
Диван розкладний, б/в, 
хороший стан, 2500грн. 
Тел. (050)990-07-33, 
(097)467-15-40.
Диван, б/в, м’який, гірчич-
ний, довжина -225см, ши-
рина -93см, спальне міс-
це -120х190см, недорого. Тел. 
(095)543-45-60.
Д и в а н - » м а л я т к о » , 
б/в, ціна договірна. Тел. 
(099)290-56-59.
Диван-»малятко». Тел. 
(095)348-81-62.
Диван-книжка, б/в, хороший 
стан. Тел. (050)720-52-49.
Диван-ліжко, б-в, ціна до-
говірна. Тел. (098)577-35-34, 
(099)489-98-78.
Крісла м`які розкладні (по-
требують перетяжки). Тел. 
(095)522-48-80.
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Тумбочка під телевізор, ко-
ричнева, на 3 скла. Тел. 
(067)861-13-63.
Тумбочки приліжкові. Тел. 
(068)271-56-84.
Шафа 2-дверна. Тел. 
(068)271-56-84.
Шафа 3-дверна з антресоля-
ми. Тел. (099)701-00-49.
Шафа 3-дверна, хороший стан, 
дешево. Тел. (096)275-97-50.
Шафа 3-дверна. Тел. 
(095)348-81-62.

Купівля
Матрац ватний, можливо б/в. 
Тел. (050)155-62-07.
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, 
хороший 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 літній, світ-
лого кольору, р. 48-50, зріст 
182-188, б/в, ціна договірна. 
Тел. (099)290-56-59.
Костюм чоловічий, Фінлян-
дія, новий, 200грн; костюм 
юнацький, р. 46/2, чорний, ві-
тчизняного в-ва, 100грн. Тел. 
(063)705-78-18.
Куртка жіноча шкіря-
на, під пояс, в-во Англія, р. 
50, б/в, ціна договірна. Тел. 
(099)290-56-59.
Куртка жіноча, р. 48-50, 
осінь-весна, відмінний стан, 
150грн. Тел. (050)990-07-33, 
(097)467-15-40.
Куртка тепла, чоловіча, р. 50, 
ріст 3, робоча (з логотипом 
Модерн Експо), до 450грн. Тел. 
(063)705-78-18.
Куртка чоловіча, зимова, р. 
66, ріст 4, 400грн; пальто чоло-
віче, р. 46, ріст 2 зі штучним ху-
тром. Тел. (050)804-89-30.
Куртка чоловіча, р. 52-54, 
натуральна шкіра, утепле-
на, відмінний стан, 500грн. 
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, деше-
во. Тел. (063)705-78-18.
Одяг та взуття, б/в, терміново. 
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.
Піджак жіночий, жов-
того кольору, р. S. Тел. 
(098)128-04-92.

Піджак жіночий, коричневого 
кольору в клітинку, р. 44. 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 літнє, тигрового кольо-
ру. Тел. (098)128-04-92.
Плаття трикотажне, бла-
китного кольору. Тел. 
(098)128-04-92.

Рукавички весільні (довж. 
до ліктя). Тел. 25-31-81, 
(098)128-04-92.
Сапожки замшеві, жіночі, зи-
мові, р. 37, б/в, хороший стан. 
Тел. (050)668-17-05.
Светр жіночий, помаранчевого 
кольору. Тел. (098)128-04-92.
Спідниця жіноча, р. L. Тел. 
(098)128-04-92.
Сукня весільна, р. 44. Тел. 
(098)128-04-92.
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Сукня святкова, блакитного 
кольору (на одне плече), р. 38. 
Тел. (098)128-04-92.

Угі жіночі, р. 38, б/в, хороший 
стан. Тел. (050)668-17-05.

Хустка кашемірова, б/в, хоро-
ший стан. Тел. (050)155-62-07.

Чоботи зимові жіночі, р. 37. 
Тел. (099)329-98-95.

Чоботи хромові, військові, 2 
пари, р. 42; бушлат військовий. 
Тел. (099)309-17-11.

Чоботи хромові, військові, р. 
44. Тел. 26-38-67.

Чоботи хромові, р. 41, 42. Тел. 
(098)892-21-17.

Шарф жіночий в’язаний, 
біло-чорно-зелений. Тел. 
(098)128-04-92.

Шарфи кашемірові, чоловічі, 
2шт. Тел. (050)155-62-07.

Продаж
Босоніжки для дівчинки, р. 
15, 17, нові, недорого. Тел. 
(099)627-01-69.
Велосипед з ручкою. Тел. 
(095)543-45-60.
Взуття для хлопчика, б/в. Тел. 
(098)128-04-92.
Іграшки радянського в-ва; 
ляльки в-ва НДР, б/в. Тел. 
(099)627-01-69.
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.

Одяг, б/в. Тел. (098)128-04-92, 
25-31-81.
Речі на дівчинку 3-5 років: са-
пожки зимові (термо), угі, 
пальто, куртка, костюм та 
ін., б/в, відмінний стан. Тел. 
(050)668-17-05.
Санки зі спинкою, б/в, хо-
роший стан, недорого. Тел. 
(099)627-01-69.
Форма шкільна, сорочки, 
куртки, джинси, светри, 8-12р. 
Тел. (068)271-56-84.
Чешки: білі, р. 18; чорні, р. 23, 
б/в, хороший стан, недорого. 
Тел. (099)627-01-69.
Шкарпетки дитячі (3-4 
роки), махрові, нові. Тел. 
(098)128-04-92.
Штани утеплені, блакитно-
го кольору, р. 116, нові. Тел. 
(099)627-01-69.

Продаж
Сушка з яблук; яблу-
ка свіжі, сорт Малинів-
ка. Тел. (099)675-59-35, 
(066)795-36-79.

Продаж
Візок інвалідний, в-во Нім-
кччини, збірний, хороший стан. 
Тел. (050)804-89-30.

Продаж
Банки 1л та 2л. Тел. 
(095)522-48-80.

Гардина на вікно, орган-
за, довжина 3-3,5м, ко-
лір коричнево-зелений. Тел. 
(098)128-04-92.
Карнизи алюмінієві, різ-
них розмірів, б/в, відмін-
ний стан. Тел. (098)577-35-34, 
(099)489-98-78.
Карта радянського союзу. Тел. 
26-38-67.
Килим бежево-
коричневий, 3,60х4,50. Тел. 
(095)543-45-60.
Килим, 2,0х3,0м, пісочно-
го кольору з малюнком, б/в, 
хороший стан, 1500грн. Тел. 
(099)370-88-18.
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.
Корита металеві, 2шт. Тел. 
(050)155-62-07.
Лампа настільна. Тел. 
(050)804-89-30.
Люстра в кімнату, 5-ріжкова зі 
скляними прозорими плафона-
ми (або плафони окремо), б/в, 
недорого. Тел. (099)627-01-69.
Люстри для дачі або кварти-
ри, 5-рожкова (до 450грн) 
та 3-рожкова (350грн). Тел. 
(063)705-78-18.
Машинка для стрижки волос-
ся. Тел. (098)128-04-92.
Перина, 2х2м (2-спаль-
на), хороший стан, 1000грн. 
Тел. (050)990-07-33, 
(097)467-15-40.
Підодіяльник білий, но-
вий, довж. 2,15м, шир. 1,75м, 
220грн. Тел. (099)370-88-18.
Розкладачка, б/в, хороший 
стан. Тел. (099)329-98-95.
Рушники вишиті (старовинні). 
Тел. (095)522-48-80.
Тюль, б/в, хороший стан: 
4,5х1,3м - 20грн; 1,4х1,2м - 
20грн; 3х2,7м - 50грн; 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.
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Шкатулка дерев’яна з укра-
їнським орнаментом. Тел. 
(050)804-89-30.

Продаж
Вазон юка південна, висота 
0,5м, ширина 1м, 100грн. Тел. 
(099)627-01-69.
Вазони: кротон, папороть, фі-
кус, всі дуже гарні, підходять 
для оформлення офісу та ін. 
Тел. (095)522-48-80.
Гібіскус (китайська троянда), 
фікус дрібнолистовий, 100грн. 
Тел. (099)627-01-69.

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.
Дерево горіх, 500грн/м. Тел. 
(066)480-37-49.

Дрова з дуба, гра-
ба, ясеня, доставка. 
Тел. (095)132-69-08, 
(068)634-46-11.
Картоплевиорювач. Тел. 
(066)480-37-49.
Клітка металева, 150грн. 
Тел. (050)990-07-33, 
(097)467-15-40.

Насіння гірчиці; ягоди годжі та 
саджанці. Тел. (099)675-59-35, 
(066)795-36-79.

Плуг кінний, ідеальний стан. 
Тел. (099)701-00-49.

Плуг кінний. Тел. 
(095)723-93-61.

Тирса під лохину. Тел. 
(050)658-49-48.

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.

Стовбур горіха. Тел. 
(066)786-77-61.

Продаж
Банки 3л, недоро-
го. Тел. (098)577-35-34, 
(099)489-98-78.
Банки скляні, 0,25л, 1л, 3л. Тел. 
(099)309-17-11.
Банки скляні: 0,5л, 1л, 2л, 3л, 
недорого. Тел. (066)155-89-08.
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, хороший стан, 500грн. 
Тел. (050)990-07-33, 
(097)467-15-40.
Блендер, новий. Тел. 
(050)243-17-03.
Бутлі, 10л. Тел. (099)701-00-49.
Вага, 2кг. Тел. (067)289-24-20.
Каструлі емальовані, на 20л, 
2шт, б/в. Тел. (098)577-35-34, 
(099)489-98-78.
Ложки та виделки столо-
ві, мельхіорові, по 6шт. Тел. 
(050)804-89-30.
Набір посуду в коробці: чаш-
ки, 6шт. та блюдця, 6шт., но-
вий, ціна договірна. Тел. 
(099)290-56-59.
Набір посуду, коньячно-
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.

Пляшки пластикові, 6л. Тел. 
71-10-82, (095)303-75-00.
Посуд радянських часів: фу-
жери, стакани, стопки, чаш-
ки для кави, чаю, дешево. Тел. 
(063)705-78-18.
Ящики дерев’яні для яблук, 
на 30кг. Тел. (098)577-35-34, 
(099)489-98-78.

Продаж
Тканина для військових кос-
тюмів, офіцерська, колір елек-
трик. Тел. (099)329-98-95.
Тканина: для напірників, 
для костюмів, пальт (чоло-
вічих). Тел. (098)577-35-34, 
(099)489-98-78.
Швейна машина, ножна. Тел. 
(067)289-24-20.

Продаж
Варочна поверхня скляна, б/в. 
Тел. (066)480-37-49.
Витяжка телескопічна 
«Pyramida TL-60VL», шир. 
60см, вис. 19см, 2500грн, тер-
міново. Тел. (099)370-88-18.
Духова шафа газова «Ге-
фест ДГЕ 621-01-Б», розмір: 
59,8х59,5х56,5см, об’єм 52л, 
габарити для монтування: 
55х54х57см, 6500грн, терміно-
во. Тел. (099)370-88-18.
Е/вафельниця. Тел. 
(099)329-98-95.
Морозильна камера «Днепр», 
0,57х1,05, б/в, робочий стан. 
Тел. (095)543-45-60.
Обігрівач масляний (радіа-
тор). Тел. (050)519-00-57.
Пилосос «Ракета». Тел. 
(099)370-88-18.
Плита газова «Грета», 
4-конфоркова, б/в. Тел. 
(068)529-79-35.
Плита газова, 4-х камфор-
на, б/в, хороший стан. Тел. 
(096)236-10-77.
Пральна машина «Бош» (вер-
тикальне завантаження), на за-
пчастини. Тел. (050)720-52-49.
Пральна машина, б/в. Тел. 
(066)480-37-49.
Пральна машинка «LG», 
б/в, у хорошому стані. Тел. 
(095)522-48-80.
Праска парова, нова. Тел. 
(050)243-17-03.
Скороварка, 3,5л, н/ж, 
500грн. Тел. (050)990-07-33, 
(097)467-15-40.
Телевізор, б/в. Тел. 
(099)701-00-49.

Купівля
Морозильна камера, б/в, не-
дорого. Тел. (050)378-57-35.
Пальники до плити газової 
«Брест». Тел. (098)892-21-17.
Плита газова або електрична, 
б/в, хороший стан, недорого. 
Тел. (050)378-57-35.
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Продаж
WI-FI роутер для Укртеле-
кому, б/в, хороший стан, 
200грн. Тел. (050)990-07-33, 
(097)467-15-40.
Мобільний телефон «Но-
кіа-65-00», кнопочний, слай-
дер, металевий корпус, заряд-
ний пристрій, відмінний стан, 
500грн. Тел. (050)990-07-33, 
(097)467-15-40.
Смартфон «Asus ZenFone3 
520TL», корпус метал/скло, 
відмінний стан, 2500грн, чохол, 
бампер. Тел. (050)990-07-33, 
(097)467-15-40.
Телефон «Panasonic КХ-
TS2362RUW», 100грн; 
телефон-факс «Panasonic 
KX-FT902UA», 200грн; раді-
отелефон «Philips», 150грн, 
б/в. Тел. (096)077-63-62, 
(095)157-91-19.

Продаж
DVD-плейер «Меридіан». Тел. 
(099)309-17-11.
Відеомагнітофон «Соні», б/в, 
300грн. Тел. (050)990-07-33, 
(097)467-15-40.
Екран для кінофільмів, б/в. 
Тел. 26-38-67.
Колекція аудіо- та відеокасет. 
Тел. (099)309-17-11.
Музичний центр «Айва», 
5 комп. дисків, пульт, 
1000грн. Тел. (050)990-07-33, 
(097)467-15-40.
Світломузика «Спектр-301». 
Тел. (099)511-42-86.
Телевізор «Електроні-
ка» (екран 25см). Тел. 
(099)309-17-11.
Телевізор «Самсунг» (не 
плазма), робочий стан. Тел. 
(067)861-13-63.

Телевізор «Самсунг», рідко-
кристалічний, із пультом, ро-
бочий стан; відеоплеєр «Сам-
сунг», двійка для дисків та 
касет, ціна договірна. Тел. 
(063)705-78-18.
Тюнери до супутникової ан-
тени, 2шт., б/в, робочий стан. 
Тел. (095)543-45-60.

Купівля
Програвач платівок. Тел. 
73-00-68.

Продаж
Автоген. Тел. (095)723-93-61.
Апарат зварювальний; бензо-
пила «Крафт», німецька. Тел. 
26-38-67.
Балон газовий. Тел. 
( 0 9 9 ) 6 7 5 - 5 9 - 3 5 , 
(066)795-36-79.
Бочка для варіння смоли. Тел. 
(067)289-24-20.

Генератор бензиновий «Хон-
да», в-во Японії, б/в. Тел. 
26-38-67.
Е/вулканізатор. Тел. 
(095)723-93-61.
Е/прилад-тестер. Тел. 
(099)329-98-95.
Ключ розвідний, гайковий 
46мм. Тел. (099)329-98-95.
Кувалди, недорого. Тел. 
(066)480-37-49.
Набір різців по дереву. Тел. 
26-38-67.
Насос БСМ-2. Тел. 
(067)289-24-20.
Тельфер, в/п 500кг. Тел. 
(067)289-24-20.
Тени мідні, б/в. Тел. 
(050)155-62-07.
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
Репродукції картин, «Не-
знайомка», «Мона Ліза», за-
литі лаком (ДСП), краї 
- інкрустація деревини. Тел. 
(050)804-89-30.

Продаж
Книги на різну тематику, недо-
рого. Тел. (050)804-89-30.

Продаж
Бандура, акордеон, скрипка, 
домбра, баян, гармошка, ду-
хові музичні інструменти. Тел. 
(098)812-00-80.
Баян «Креминне», хороший 
стан. Тел. (098)128-04-92.
Відеокасети з фільмами до 
старого відеомагнітофона, по 
5грн, гурт. Тел. (063)705-78-18.

Купівля
Бандура, акордеон, баян, сак-
софон «Альт», труба, скрипка, 
домбра, гармошка тульська. 
Тел. (097)856-75-00.
Бандура, акордеон, віолон-
чель, гармошка, домбра. Тел. 
(066)842-60-07.

Продаж
Ковзани жіночі, р. 35, 650грн. 
Тел. 26-38-67.
Сідло спортивне, хороший 
стан. Тел. (096)371-23-01.

Циклювання, шпа-
клювання, лакуван-
ня паркету, фарбо-
ваних дощок бара-
банними та плоско-
шліфувальними ма-
шинами, без пилу, 
ДР більше 10р. Тел. 
(099)642-72-74.
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Бригада виконує внутрішнє, 
зовнішнє оздоблення; фунда-
мент, кладка, дахи, бруківка, 
утеплення фасадів, електри-
ка, сантехніка, опалення, шту-
катурка, стяжка, плитка, гіп-
сокартон, 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.

Будівельно-оздоблювальні 

роботи: перепланування, мон-

таж гіпсокартону, шпаклюван-

ня, фарбування, наклеюван-

ня шпалер, настилання ла-

мінату, облицювання плит-

кою, нанесення декоратив-

них штукатурок та ін., якіс-

но, ДР. Тел. (050)178-84-71, 

(067)152-89-03.

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

Внутрішні ремонтні 
роботи: монтаж гіп-
сокартону, шпаклю-
вання, фарбуван-
ня стін, наклеюван-
ня шпалер, облицю-
вання плиткою; уте-
плення фасадів. Тел. 
(095)149-10-20.

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.
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.

Ремонтно-будівельні 
роботи: кладка плит-
ки, цегли, бло-
ків, ремонт дахів. 
Тел. (067)361-39-18, 
(050)975-72-11.

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.

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

Ремонт побутової 
техніки: телевізорів, 
пральних машин, мі-
крохвильових печей, 
холодильників та ін., 
доставка, гарантія, ви-
їзд за місто. Адр.: м. 
Луцьк, вул. Гордіюк, 
8. Тел. (099)118-62-80, 
( 0 6 3 ) 2 6 7 - 6 8 - 0 3 , 
(096)059-38-10.
Ремонт холодильни-
ків вдома у замовника. Тел. 
(050)631-34-13.

Аварійне відкриття замків у 
м. Луцьк та Волинській об-
ласті: авто, квартири, сей-
фи; ремонт замків запален-
ня, заміна замків, виготов-
лення та програмування клю-
чів. Тел. (073)184-68-00, 
(063)191-90-60, (073)202-03-11.

Послуги асенізації у м. Луцьк 
та Луцькому р-ні: відкачуван-
ня каналізаційних ям у при-
ватному секторі, зливних ям, 
басейнів, вигрібних ям. Тел. 
(068)037-93-95.
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Ремонт, перетя-
гування усіх ви-
дів м’яких меблів. 
Тел. (050)944-32-99, 
(068)811-94-50.

Чищення каналізацій, 
каналізаційних труб, 
видалення жиру та на-
льоту, професійне об-
ладнання, гарантія. 
Тел. (050)736-08-05, 
(096)499-61-32.

Послуги людини для ко-
пання городу, 0,02га. Тел. 
(066)155-89-08.

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

Водій на ЗІЛ+бус 
вантажний, Київська 
обл., з/п 15000грн, 
алкозалежним про-
хання не турбувати. 
Тел. (096)787-73-94, 
Олександр. 

Лівійська нафтова компа-
нія: польовий менеджер 
сайту, інженер-механік, 
інженер-будівельник, інженер-
електрик, планувальник, крес-
ляр, зварювальник, механік, 
кранівник, екскаваторник, лі-
карі; Ізраїль- доглядальниця. 
Ліц. МСПУ АВ №585042 від 
09.11.11р. Тел. (067)232-69-04.

На грибне під-во 
запрошуємо різ-
норобочих, з/п 
13000-20000грн(від 
виробітку), збір-
ники грибів (ба-
жано з д/р), з/п 
14000-18000грн (від 
виробітку), міс-
це роботи: Киів-
ська обл., Фастів-
ський р-н., гуртожи-
ток, харчування. Тел. 
(096)351-59-66.

Робота в Польщі, м. Гліві-
ци, офіційна та гідна робота 
на медичному складі (з/п до 
20000грн) та на будову (з/п 
до 35000грн), безкоштовні ва-
кансії, надаємо житло. Ліц. 
МСПУ №981 від 10.07.2018р. 
Тел. (093)016-54-13 (вайбер), 
(067)17-44-42.

Робота з прожи-
ванням, запрошу-
ємо жінок та чоло-
віків для роботи у 
м. Києві, прибиран-
ня в супермаркетах, 
вахтова або постій-
на зайнятість, з/п 
від 18000грн/міс. 
Тел. (098)070-60-50, 
( 0 9 5 ) 0 7 0 - 6 0 - 5 0 , 
Світлана. 

У зв’язку з реконструкцією ма-
газину АТБ потрібні: електрик, 
сантехнік, жестяник, зварю-
вальники, підсобні робітники, 
будівельники (бетонні, плит-
кові, малярні, оздоблюваль-
ні, шпаклювальні, штукатур-
ні, покрівельні роботи). Тел. 
(067)400-54-57.

Шукаю
Підробіток для жінки, 2-3 год. 
/день. Тел. (063)878-62-53.
Роботу або підробіток на не-
повний робочий день. Тел. 
(097)753-96-51.
Роботу вахтера або сто-
рожа, жінка, 60р. Тел. 
(099)235-08-89.
Роботу няні або вихователя, 
ДР. Тел. (098)128-04-92.
Роботу охоронни-
ка. Тел. (050)688-85-61, 
(099)139-42-66.
Роботу по догляду за людиною 
похилого віку або хворою, ДР. 
Тел. (099)680-91-92.
Роботу посудомийниці, ДР. 
Тел. (099)680-91-92.
Роботу посудомийниці, при-
биральниці, неповний або по-
вний робочий день, ДР в офісі. 
Тел. (099)235-08-89.

Роботу посудомийниці, техп-
рацівника, доглядальниці, по-
вний або неповний робочий 
день. Тел. (050)682-53-58.

Роботу різноробочим на будів-
ництві. Тел. (068)678-96-38.

Роботу різноробочим, охо-
ронником, сторожем. Тел. 
(095)117-31-14, (099)212-49-74.

Роботу різноробо-
чим. Тел. (050)688-85-61, 
(099)139-42-66.

Роботу сторожа. Тел. 
(068)678-96-38.

Роботу, є власне авто 
«Мерседес-Спринтер», максі. 
Тел. (095)723-93-61.

Втрачене тимчасове військове 
посвідчення №591, видане на 
ім’я Приступи Володимира Ва-
сильовича, вважати недійсним.
Втрачений військовий квиток, 
виданий на ім’я Бохонко Олек-
сандр Федорович, вважати не-
дійсним.

Догляну людину похилого віку 
або хвору. Тел. (050)140-39-41.
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ОГОЛОШЕННЯ РІВНЕ

Продаж
Будинок в с. Липки, Гощан-
ського р-ну, дерев’яний, у жит-
ловому стані. Є молодий садок, 
город - 0,25 га, ставок. Поряд 
знаходиться православний чо-
ловічий монастир з цілющим 
джерелом. Ціна - 5000. Тел. 
(068)092-98-01.

Купівля

Автовикуп: будь-
яких марок; в будь 
якому стані; після 
ДТП; нерозмитнені; 
проблемні; дорого. 
Тел. (097)648-46-69, 
(063)585-23-50.

Продам

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

Продаж

Дошки,балки, крок-
ви, рейки усіх роз-
мірів, сухі та свіжос-
пиляні. Дошка для 
підлоги шпунтована, 
вагонка. Доставка. 
Тел. (096)242-26-61, 
(068)016-60-98.

Продаж
Продам дрова, дуб. Тел. 
(096)542-96-47.

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

Дід Мороз привітає 
та розвеселить ді-
тей та дорослих: свя-
та, дні народження, 
корпоративи. Тел. 
(098)297-52-28.

Пропоную

Водій на ЗІЛ+бус 
вантажний, Київська 
обл., з/п 15000грн, 
алкозалежним про-
хання не турбувати. 
Тел. (096)787-73-94, 
Олександр. 

Лівійська нафтова компа-
нія: польовий менеджер 
сайту, інженер-механік, 
інженер-будівельник, інженер-
електрик, планувальник, крес-
ляр, зварювальник, механік, 
кранівник, екскаваторник, лі-
карі; Ізраїль- доглядальниця. 
Ліц. МСПУ АВ №585042 від 
09.11.11р. Тел. (067)232-69-04.

На грибне під-во 
запрошуємо різ-
норобочих, з/п 
13000-20000грн (від 
виробітку), збір-
ники грибів (ба-
жано з д/р), з/п 
14000-18000грн(від 
виробітку), міс-
це роботи: Київ-
ська обл., Фастів-
ський р-н., гуртожи-
ток, харчування. Тел. 
(096)351-59-66.

Потрібні охорон-
ники, старші охо-
ронники, без шкід-
ливих звичок, не 
судимі. З/П від 
10000грн(офіційно). 
Пріоритет: занят-
тя спортом, диплом 
охоронця. Консуль-
тація за адр. м. Рів-
не, вул. Князя Ро-
мана, 12А (вівторок 
та четвер, о 17-00). 
Тел. (067)382-67-90, 
(0362)69-07-30.

Робота в Польщі, м. Гліві-
ци, офіційна та гідна робота 
на медичному складі (з/п до 
20000грн) та на будову (з/п 
до 35000грн), безкоштовні ва-
кансії, надаємо житло. Ліц. 
МСПУ №981 від 10.07.2018р. 
Тел. (093)016-54-13 (вайбер), 
(067)17-44-42.
Терміново потрібна догля-
дальниця за жінкою похи-
лого віку. Висока ЗП. Тел. 
(097)697-03-17.

У зв’язку з реконструкцією ма-
газину АТБ потрібні: електрик, 
сантехнік, жестяник, зварю-
вальники, підсобні робітники, 
будівельники (бетонні, плит-
кові, малярні, оздоблюваль-
ні, шпаклювальні, штукатур-
ні, покрівельні роботи). Тел. 
(067)400-54-57.

Втрачене Свідоцтво про закін-
чення курсів, видане Рівнен-
ською медичною академією, на 
ім’я Кирилюк Тетяна Василівна, 
вважати недійсним.

Втрачене Свідоцтво про право 
на спадщину за законом, вида-
не Рівненською районною ДНК, 
від 04.04.2008 р., за р. №2-515, 
на ім’я Болемчук Валентина Ки-
рилівна, вважати недійсним.

Втрачений військовий квиток, 
РВ №0789530, виданий на ім’я 
Патрикей Володимир Степано-
вич, вважати недійсним.
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ГОРОСКОП, АНЕКДОТИ

Ви будете схильні до творчого підходу при 
розв’язку будь-якої проблеми. У шляхетному 
пориві зробити життя прекрасніше ви можете 
забути про повсякденну рутину та невідкладні 
справи. Друзі або кохана людина можуть 
у чомусь підвести вас, але не варто на них 
гніватися, бувають усякі обставини. 

Початок тижня пройде в розміряній спокійній 
обстановці, що дозволить завершити хоча б 
ті справи, які не терплять зволікання. Потім 
події почнуть набирати швидкість і зажадають 
напруги сил. Для вас можуть з’явиться блискучі 
перспективи і у справах, і в особистому житті.  
Сприятливий день - четвер.

Вам необхідно здраво підійти до вирішення 
будь-якої ситуації, у цей момент емоції будуть 
тільки заважати вам. Плани на роботі можуть 
мінятися з точністю до навпаки, тільки не 
панікуйте. Адже ви блискуче впораєтеся і з тими 
завданнями, які виникнуть раптово. Сприятливий 
день - п’ятниця.

Намагайтеся бути м’якше й гнучкіше, а 
рішучість і твердість залиште для інших часів. 
Постарайтеся уникати конфліктів і непорозумінь. 
Невдачі в яких-небудь починаннях будуть 
свідчити про те, що від цих проектів краще 
відмовитися, наполягати змісту немає. У вихідні 
робіть усе неквапливо та нікуди не поспішайте.

Час ретельно проаналізувати свої дії й 
зробити відповідні висновки, для цього вам 
знадобиться зібраність і цілеспрямованість. 
Якщо ви в такий спосіб мобілізуєте себе, то 
обставини на роботі складуться сприятливо 
для підйому кар’єрними сходами. У вихідні 
постарайтеся виконати прохання дітей.

Ви енергійні та повні рішучості довести 
почату справу до кінця. Загадайте бажання, 
і, якщо воно щире, то неодмінно збудеться. 
Наступає сприятливий час для змін, якщо ви їх 
не боїтеся. Можуть відкритися нові можливості, 
використовуйте цей момент для корисних 
знайомств. У вихідні можливі сприятливі зміни.

Щирість, доброта й щедрість принесуть 
несподіваний успіх. На вас чекають романтичні 
побачення, цікаві зустрічі та поїздки. Ваші бажання 
здійсняться, навіть якщо вони досить фантастичні. 
У вихідні що б не трапилося, шукайте в цьому 
позитив, він там точно є. Сприятливий день - 
вівторок.

Бажано дотримуватися певної послідовності 
в справах, інакше може початися хаос. Якщо до 
вас дійде неприємна плітка, ігноруйте її й того, 
хто її приніс, не виключене, що вас намагаються 
посварити з близькою людиною. У вихідні не 
відмовляйтеся від запрошення на вечірку, вам 
давно настав час розслабитися.

Бажано поменше балакати і більше робити, у 
вас з’явиться можливість довести свою роботу до 
досконалості. Будьте обережні з ниткою відносин 
із близькими людьми, вона може легко порватися 
через найдрібніше непорозуміння або різке слово. 
У вихідні не забудьте про відпочинок, хоч трохи 
відволічіться від проблем.

Досить літати в хмарах, мріючи про незбутнє, 
краще спустіться на землю й знайдіть радість тут. 
Ви можете добитися багато чого в професійній 
сфері. Не забувайте про дані обіцянки. З’явиться 
можливість позбутися проблем за допомогою 
нової інформації. У вихідні компроміс з вашої 
сторони може обмежити вашу волю.

Дуже багато чого буде залежати від ваших 
рішень і ініціативи. Так що не бійтеся її 
проявляти, щось міняти й домагатися того, що 
для вас дійсно важливо. Ваша кар’єра йде в 
гору, ваш авторитет росте, вам запропонують 
зайняти керівний пост. У вихідні направте свою 
енергію на особисте життя.

Напружена робота загрожує послабити 
ваші сили, але фінансові перспективи стануть 
для вас ясніше й приємніше, що окупить 
усі вкладення. Однак до вихідних варто 
знизити темп і викроїти час для відпочинку. 
Приховані проблеми в особистому житті стануть 
очевидними, і ви зможете щось змінити. 
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