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Продаж

1-кімн. кв., бульвар Дружби на-
родів, р-н ЛПЗ, колишній гур-
тожиток, 4/9/Ц, 27кв.м, жит-
ловий стан, свій санвузол. Тел. 
(095)186-70-90.
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. Во-
лодимирська, р-н 
кондитерської фа-
брики «Луцьккон-
дитер», 40кв.м, ре-
монт, авт. опален-
ня, окремий вхід. Тел. 
(095)186-70-90.
1-кімн. кв., вул. Драгомано-
ва, р-н Старе місто, 2/3/Ц, 
24кв.м, авт. опалення. Тел. 
(095)150-34-83, (067)976-86-13.
1-кімн. кв., вул. Кравчу-
ка, 7/9/Ц, 39/-/8, балкон 
з кухні, житловий стан. Тел. 
(063)407-95-39.
1-кімн. кв., вул. Рівненська, 
5/9/Ц, 38кв.м, будинок зданий. 
Адр.: www. gelios. lutsk. ua Тел. 
(050)062-30-10, (067)895-39-41.
1-кімн. кв., вул. Чорновола, 
7/9/П, 35кв.м, косм. ремонт. 
Тел. (095)354-19-69.
1-кімн. кв., ЖК «Зелений ма-
сив», 2-й пов., 45кв.м, підігрів 
підлоги. Тел. (066)013-54-88.
1-кімн. кв., ЖК «Зелений ма-
сив», р-н просп. Відроджен-
ня, 8/10/Ц, 42кв.м, авт. опа-
лення, стяжка, штукатурка. Тел. 
(063)407-95-39.
1-кімн. кв., новобудова, 5/9/Ц, 
39кв.м, авт. опалення, будинок 
зданий. Тел. (095)150-34-83, 
(067)976-86-13.
1-кімн. кв., просп. Відроджен-
ня, 31кв.м, косм. ремонт. Тел. 
(050)181-49-57, (067)124-35-82.
1-кімн. кв., просп. Волі, 
3/5/Ц, житловий стан. Тел. 
(063)407-95-39.
1-кімн. кв., просп. Волі, 
31кв.м, житловий стан.  Тел. 
(095)150-34-83, (067)976-86-13.
1-кімн. кв., просп. Грушевсько-
го, 31кв.м, житловий стан. Тел. 
(050)181-49-57, (067)124-35-82.
1-кімн. кв., просп. Моло-
ді, 1/5/Ц, 35кв.м, хороший ре-
монт, лоджія засклена. Тел. 
(067)451-80-64.
1-кімн. кв., просп. Соборнос-
ті, 35кв.м, житловий стан. Тел. 
(050)181-49-57, (067)124-35-82.
1-кімн. кв., просп. Собор-
ності, 38кв.м, косм. ремонт. 
Адр.: www. gelios. lutsk. ua Тел. 
(050)062-30-10, (067)895-39-41.

1-кімн. кв., просп. Соборності, 
9/9/Ц, 36кв.м, житловий стан, 
терміново. Тел. (095)150-34-83, 
(067)976-86-13.
1-кімн. кв., р-н ЗОШ №25, 
35кв.м, житловий стан. Тел. 
(095)150-34-83, (067)976-86-13.
1-кімн. кв., р-н просп. Відро-
дження, 3/5/Ц, 24кв.м, хороший 
косм. ремонт, балкон засклений. 
Тел. (063)407-95-39.
1-кімн. кв., р-н просп. Відро-
дження, 4/5/Ц, 38/-/8, житло-
вий стан. Тел. (063)407-95-39.
1-кімн. кв., р-н просп. Відро-
дження, ремонт, меблі, термі-
ново, недорого, власник. Тел. 
(098)937-32-39.
1-кімн. кв., р-н Старого міс-
та, 24кв.м, авт. опалення, пласт. 
вікна. Тел. (050)181-49-57, 
(067)124-35-82.

2-кімн. кв. великогабарит-
на, вул. Сухомлинського, р-н 
ТРЦ «Порт-Сіті», 1/5/Ц, 65кв.м, 
кухня-студія, зал та спальня, 
авт. опалення, вмонтовані ме-
блі, пластикові вікна, сигналіза-
ція. Тел. (095)219-85-11.
2-кімн. кв., 4/5/Ц, поліпше-
не планування, терміново. Тел. 
(063)122-55-39.
2-кімн. кв., вул. Гордіюк, 
50кв.м, ремонт, меблі. Тел. 
(095)150-34-83, (067)976-86-13.
2-кімн. кв., вул. Дубнівська, 
1/2/Ц, 58кв.м, авт. опалення, єв-
роремонт, окремий вхід, побли-
зу зупинок. Тел. (067)451-80-64.
2-кімн. кв., вул. Конякіна, 
4/9/Ц, 62кв.м, новобудова, 
стяжка, штукатурка, авт. опа-
лення, будинок зданий. Тел. 
(095)150-34-83, (067)976-86-13.
2-кімн. кв., вул. Кравчука, 
4/6/Ц, 59кв.м, хороший су-
часний ремонт, меблі. Тел. 
(063)407-95-39.
2-кімн. кв., вул. Чорновола, 
3/5/Ц, 65кв.м, новобудова, авт. 
опалення, ремнт, меблі, побуто-
ва техніка. Тел. (050)181-49-57, 
(067)124-35-82.
2-кімн. кв., просп. Відродження, 
2/5/Ц, 50кв.м, житловий стан, 
пласт. вікна. Тел. (050)181-49-57, 
(067)124-35-82.
2-кімн. кв., просп. Відродження, 
46кв.м, житловий стан, кімнати 
роздільні. Тел. (050)181-49-57, 
(067)124-35-82.
2-кімн. кв., просп. Волі, 2/5/Ц, 
41кв.м, житловий стан, кімнати 
роздільні. Тел. (095)150-34-83, 
(067)976-86-13.
2-кімн. кв., просп. Собор-
ності, 1-й пов., 64кв.м, буди-
нок цегляний, чеський про-
ект, ремонт, ціна договірна. Тел. 
(066)013-54-88.

2-кімн. кв., просп. 
Соборності, 1/5/Ц, 
54кв.м, ремонт, вмон-
тована кухня, част-
ково меблі. Тел. 
(095)354-19-69.

2-кімн. кв., просп. Собор-
ності, 1/9/Ц, 50кв.м, житло-
вий стан. Тел. (095)150-34-83, 
(067)976-86-13.
2-кімн. кв., просп. Соборності, 
1/9/Ц, 50кв.м, косм. ремонт. Тел. 
(050)181-49-57, (067)124-35-82.
2-кімн. кв., просп. Соборності, 
50кв.м, житловий стан, кімнати 
роздільні. Тел. (095)150-34-83, 
(067)976-86-13.
2-кімн. кв., просп. Соборнос-
ті, 50кв.м, косм. ремонт. Тел. 
(050)181-49-57, (067)124-35-82.
2-кімн. кв., р-н гіпермаркету 
«Там-Там», 3/5/Ц, 67кв.м, ново-
будова, авт. опалення, ремонт, 
меблі, побутова техніка. Тел. 
(095)150-34-83, (067)976-86-13.
2-кімн. кв., р-н Завокзального 
ринку, 4/9/Ц, 62кв.м, стяжка, 
штукатурка, авт. опалення, буди-
нок зданий. Тел. (050)181-49-57, 
(067)124-35-82.
2-кімн. кв., р-н ЛПЗ, 4/9/Ц, 
50кв.м, житловий стан. Тел. 
(050)181-49-57, (067)124-35-82.
2-кімн. кв., р-н Північного рин-
ку, 3/9/П, 49кв.м, косм. ре-
монт. Тел. (050)181-49-57, 
(067)124-35-82.
2-кімн. кв., центр міста, 45кв.м, 
косм ремонт, пласт. вікна. Тел. 
(050)181-49-57, (067)124-35-82.

3-кімн. кв., 5/9/Ц, 80кв.м, но-
вобудова, авт. опалення, євро-
ремонт, меблі, побутова техніка. 
Адр.: www. gelios. lutsk. ua Тел. 
(050)062-30-10, (067)895-39-41.
3-кімн. кв., вул. Зацепи, 7/10/Ц, 
86кв.м, новобудова, авт. опа-
лення, хороший сучасний ре-
монт, меблі. Тел. (095)219-85-11.
3-кімн. кв., вул. Кравчука, 
5/9/Ц, 62кв.м, чеський проект, 
ламінат, пошпакльовані стіни. 
Тел. (063)407-95-39.
3-кімн. кв., вул. Кравчука, 
5/9/Ц, 63кв.м, не кутова, 2-сто-
роння, ремонт, бойлер, кон-
диціонер, сигналізація. Тел. 
(099)180-28-94.
3-кімн. кв., вул. Кравчу-
ка, 97кв.м, новобудова, єв-
роремонт, авт. опалення. Тел. 
(095)150-34-83, (067)976-86-13.
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.
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., м. Нововолинськ, 
бульвар Шевченка, 5, 2/3/-, 
67/48/7,5, санвузол роздільний, 
світла, вікна виходять на площу 
та у двір, 680000грн, власник. 
Тел. (050)469-42-45.
3-кімн. кв., просп. Волі, 2/5/Ц, 
64кв.м, житловий стан, пласт. 
вікна. Тел. (050)181-49-57, 
(067)124-35-82.
3-кімн. кв., просп. Волі, 62кв.м, 
косм. ремонт, кімнати роз-
дільні. Тел. (095)150-34-83, 
(067)976-86-13.
3-кімн. кв., просп. Грушевсько-
го, 57кв.м, косм. ремонт. Тел. 
(050)181-49-57, (067)124-35-82.

3-кімн. кв., просп. Гру-
шевського, р-н заліз-
ничного вокзалу, 2-й 
пов., 55кв.м, хороший 
стан, ціна договірна. 
Тел. (067)794-53-67, 
(096)212-42-95.
3-кімн. кв., просп. Моло-
ді, 7/9/Ц, 78кв.м, євроре-
монт, меблі, побутова техніка. 
Адр.: www. gelios. lutsk. ua Тел. 
(050)062-30-10, (067)895-39-41.
3-кімн. кв., просп. Перемо-
ги, 68кв.м, хороший житло-
вий сстан, терміново. Тел. 
(095)150-34-83, (067)976-86-13.
3-кімн. кв., просп. Соборнос-
ті, 5/9/Ц, 66кв.м, косм. ремонт, 
балкон і лоджія засклені. Тел. 
(095)219-85-11.
3-кімн. кв., просп. Соборнос-
ті, 64кв.м, косм. ремонт. Тел. 
(095)150-34-83, (067)976-86-13.
3-кімн. кв., просп. Соборнос-
ті, 65кв.м, житловий стан. Тел. 
(050)181-49-57, (067)124-35-82.
3-кімн. кв., р-н 33кв. Тел. 
(093)056-26-25.
3-кімн. кв., р-н ЗОШ №5, 
68кв.м, житловий стан. Тел. 
(095)150-34-83, (067)976-86-13.
3-кімн. кв., р-н РАЦСу, 7/9/Ц, 
72кв.м., євроремонт, вмонтова-
на кухня, побутова техніка. Тел. 
(095)150-34-83, (067)976-86-13.

4-кімн. кв., просп. Соборнос-
ті, 75кв.м, ремонт, пласт. ві-
кна, меблі. Тел. (095)150-34-83, 
(067)976-86-13.

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

Купівля
1-, 2-, 3-кімн. кв. Тел. 
(050)062-30-10, (067)895-39-41.
1-, 2-, 3-кімн. кв., ремонт. Тел. 
(050)181-49-57, (067)124-35-82.
1-, 2-кімн. кв, центр міста. Тел. 
(063)407-95-39.
1-кімн. кв., без посередників, 
терміново. Тел. (050)804-89-30.
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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. Набереж-
на, євроремонт, меблі, побу-
това техніка, авт. опалення. 
Адр.: www. gelios. lutsk. ua. Тел. 
(050)062-30-10, (067)895-39-41.
1-кімн. кв., житловий стан, є 
меблі, побутова техніка. Тел. 
(050)181-49-57, (067)124-35-82.
1-кімн. кв., просп. Волі, косм. 
ремонт, побутова техніка, 
3500грн + комунальні платежі. 
Тел. (095)219-85-11.
1-кімн. кв., центр міста, євроре-
монт, авт опалення, меблі, побу-
това техніка. Тел. (099)442-59-17.
2-кімн. кв., вул. Конякіна, єв-
роремонт, меблі, техніка. Тел. 
(095)219-85-11.
2-кімн. кв., просп. Волі, ме-
блі, побутова техніка. Тел. 
(099)442-59-17.
2-кімн. кв., просп. Грушев-
ського, 2/4/Ц, кімнати прохід-
ні, хороший косм. ремонт, ме-
блі, побутова техніка, можливий 
огляд, заселення після 15 червня, 
5500грн + комунальні платежі. 
Тел. (063)407-95-39.
2-кімн. кв., просп. Молоді, 
5/9/-, косм. ремонт, без ме-
блів, в кухні є меблі та холо-
дильник, сонячна сторона. Тел. 
(050)915-54-28.
2-кімн. кв., просп. Пере-
моги, житловий стан. Тел. 
(050)181-49-57, (067)124-35-82.

2-кімн. кв., просп. Со-
борності, р-н РАЦ-
Су, вмебльова-
на, євроремонт. 
Тел. (098)339-58-10, 
( 0 5 0 ) 5 5 6 - 2 3 - 7 5 , 
(050)640-42-90.
2-кімн. кв., р-н гіпермаркету 
«Там-Там», новобудова, євроре-
монт, авт. опалення, меблі, побу-
това техніка. Тел. (099)442-59-17.

2-кімн. кв., р-н просп. 
Соборності, засе-
лення з 10.09. Тел. 
(095)240-47-46.
2-кімн. кв., ремонт меблі, побу-
това техніка. Тел. (099)442-59-17.
Квартира великогабаритна, 
вул. Ковельська, 100кв.м, сучас-
ний ремонт, меблі та побуто-
ва техніка, власне подвір’я, ман-
гал, альтанка, є сигналізація. Тел. 
(095)219-85-11.

Найму
1-, 2-, 3-кімн. кв. Тел. 
(050)062-30-10, (067)895-39-41.
1-, 2-кімн. кв., центр міста. Тел. 
(095)219-85-11.

Продаж
Будинок 1-пов., м. Ківерці, жит-
ловий стан, шифер, всі кому-
нікації, хороше місце, вигід-
не транспортне сполучення, не-
дорого. Тел. (050)974-41-78, 
(099)232-17-02.
Будинок дачний, с. Струмівка, 
2-пов., 9х8м, 0,07га, 430000грн, 
торг, з правом реєстрації. Тел. 
(095)183-56-53.

Будинок дерев’яний, 
20км від м. Луцьк, 4 
кімнати, цегляні на-
двірні споруди, 0,85га. 
Тел. (099)732-59-64.
Будинок дерев’яний, Камінь-
Каширський р-н, с. Нуйно, 
0,50га, газ на подвір’ї, колодязь, 
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, зруч-
ний 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.
Будинок на 2 входи, с. За-
бороль, для великої родини, 
0,15га, комунікації поруч, світ-
ло на ділянці, хороше місце 
розташування, поруч ліс. Тел. 
(050)181-49-57, (067)124-35-82.
Будинок цегляний, 2-пов., 
р-н МКС, вул. Володимирська, 
житловий стан, 0,10га. Тел. 
(095)150-34-83, (067)732-11-45.

Будинок цегляний, 2км від м. 
Луцьк, новозбудований, ман-
сардного типу, металочерепи-
ця, гараж, усі комунікації. Тел. 
(050)974-41-78, (099)232-17-02.

Будинок цегляний, 
31кв.м, на березі р. 
Стир, земельна ді-
лянка 0,12га, є піч і 
льох, без комуніка-
цій і надвірних спо-
руд, все приватизо-
вано, затишне міс-
це. Адр.: с. Топілля, 
25км від Луцька Тел. 
(099)346-66-12.

Будинок цегляний, газифіко-

ваний, 110кв.м, с. Більче, 30км 

від м. Луцька, є цегляні гос-

подарські будівлі, 270000грн. 

Тел. (095)801-73-47, viber 

(095)519-90-39, Станіслав.

Будинок цегляний, 
загальною площею 
53кв.м, з присадиб-
ною ділянкою 0,25га, 
є газ, колонка, ціна 
договірна, торг. Тел. 
(050)378-60-77.

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. 
(098)213-73-94.

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.

НЕРУХОМІСТЬ / ЛУЦЬК

1-кімнатні квартири
Ветеранів, 35/-/-, косм. рем. .................................................................................................... ціна договірна
Винниченка, 2/5/Ц, 31/-/-, косм. рем. .................................................................................... ціна договірна
Відродження, 2/5/Ц, 31/-/-, житл. стан ................................................................................... ціна договірна
Грушевського, 2/5/Ц, 30/-/-, косм. рем. ................................................................................ ціна договірна
Драгоманова, 2/3/Ц, 24/-/-, авт. опал., пласт. вікна ............................................................. ціна договірна
Кравчука, 1/9/П, 36/-/-, житл. стан ......................................................................................... ціна договірна
Луцьк, 38/-/-, новобуд., стяж., штук., авт. опал., будинок зданий ........................................ ціна договірна
Наливайка, 4/5/Ц, 24/-/-, єврорем., меблі ............................................................................ ціна договірна
Перемоги, 2/5/Ц, 31/-/-, косм. рем. ....................................................................................... ціна договірна
Р-н ЛПЗ, 35/-/-, житл. стан....................................................................................................... ціна договірна
Р-н просп.Відродження, 40/-/-, новобуд., авт. опал., рем. .................................................... ціна договірна
Соборності, 35/-/-, житл. стан ................................................................................................. ціна договірна
Соборності, 9/9/П, 35/-/-, рем., меблв, побуттехн. ............................................................... ціна договірна

2-кімнатні квартири
Винниченка, 3/4/Ц, 46/-/-, косм. рем., терміново ................................................................ ціна договірна
Відродження, 50/-/-, косм. рем., кімн. розд. .......................................................................... ціна договірна
Відродження, 50/-/-, рем. ........................................................................................................ ціна договірна
Волі, 45/-/-, косм. рем. ............................................................................................................ ціна договірна
Г.-Артемовського, 4/5/П, 48/-/-, пласт. вікна, вмонт. кухня ..........................................................недорого
Гордіюк, 1/5/Ц, 50/-/-, житл. стан ........................................................................................... ціна договірна
Грушевського, 45/-/-, рем., вмонт. кухня ............................................................................... ціна договірна
Дружби народів, 50/-/-, житл. стан ......................................................................................... ціна договірна
Конякіна, 4/9/Ц, 63/-/-, терміново ......................................................................................... ціна договірна
Кравчука, 49/-/-, косм. рем. .................................................................................................... ціна договірна
Молоді, 50/-/-, кімн. розд., житл. стан ................................................................................... ціна договірна
Р-н Завокзального ринку, авт. опал., буд. здан., терміново .............................................................недорого
Соборності, 50/-/-, кімн. розд., косм. рем. ............................................................................. ціна договірна
Чорновола, 3/5/Ц, 67/-/-, авт. опал., рем., меблі, побуттех. ................................................ ціна договірна
Шухевича, 1/5/Ц, 42/-/-, під комерц. діяльність .................................................................... ціна договірна

3-кімнатні квартири
Відродження, 4/9/Ц, 70/-/-, єврорем., меблі ......................................................................... ціна договірна
Волі, 3/5/Ц, 64/-/-, житл. стан ................................................................................................ ціна договірна
Гордіюк, 4/9/П, 64/-/-, житл. стан .......................................................................................... ціна договірна
Кравчука, 100/-/-, авт. опал.,  ремонт,  меблі ......................................................................... ціна договірна
Кравчука, 5/9/Ц, 80/-/-, новобуд., авт. опал., меблі, побуттех. ........................................... ціна договірна
Молоді, 7/9/Ц, 73/-/-, ремонт, меблі, побуттех. .................................................................... ціна договірна
Перемоги, 68/-/-, житл. стан, терміново ................................................................................. ціна договірна
Соборності, 6/9/Ц, 65/-/-, єврорем. ....................................................................................... ціна договірна

Земельні ділянки
Боратин, 0,12га, комун. поруч ................................................................................................... ціна договірна
Забороль, 0,12га, комун. поруч ................................................................................................. ціна договірна
Озерці, 0,12га, комун. поруч ..................................................................................................... ціна договірна
Рованці, 0,12га, комун. поруч .................................................................................................... ціна договірна

Будинки
В.Омеляник, 2-пов., цегл., житл. стан, 0,10га .......................................................................... ціна договірна
Забороль, 360кв.м, коробка, комун. поруч, світло на ділянці, 0,15га ..................................... ціна договірна
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Будинок, 25км від м. Луцьк, 
0,25га, світло, свердловина, при-
ватизовано, газ поруч, дуже ма-
льовниче місце, річка, ліс. Тел. 
(099)706-26-18.
Будинок, Ковельський р-н, 
с. Мельниця, 0,50га. Тел. 
(099)717-22-80.
Будинок, м. Ківерці, 72кв.м, ре-
монт, 0,05га, ціна договірна. 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, 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 магазини, 
школа, дитсадок, амбулаторія, 
до автобусної зупинки 300м, до 
електрички 100м, ціна договір-
на, власник. Тел. (096)113-39-05.
Будинок, р-н вул. Ковельської, 
3 кімнати, комунікації підключе-
но, є лічильники, 0,06га, терито-
рія огороджена, затишне місце. 
Тел. (099)600-82-28.

Будинок, с. Білосток, 9х12м, 

3 гаражі, альтанка, сарай, ве-

лике 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. 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), неда-
леко озеро. Тел. (050)227-89-76, 
(068)648-47-90.
Будинок, с. Чаруків, є льох, літня 
кухня, поруч ставок, можливі ва-
ріанти. Тел. (050)573-15-33.

Будинок, центр смт 
Торчин, 85кв.м, є гос-
подарські спору-
ди, свердловина, газ, 
електрика, 0,15га, біля 
річки, приватизова-
на, асфальтований до-
їзд до будинку, поруч 
аптека, магазин, парк, 
зупинка, ціна договір-
на. Тел. (095)350-14-76.

Дача, дачний масив «Струмів-
ка», є вагончик, поруч газ та ко-
теджі. Тел. (067)582-08-06.
Дача, масив «Вищенька», 
0,06га, приватизована, є буди-
ночок, баня, гараж, криниця, 
ставок, світло, ціна договірна. 
Тел. (068)529-79-35.
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, світло, 
огорожа, терміново, дешево. 
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», 0,78га, 
5 хвилин до зупинки дизеля 
та маршруток, терміново. Тел. 
(050)516-60-54.
Дача, масив «Промінь», будинок 
цегляний, 40кв.м, піч 2-конфор-
кова, перегородки, внутрішні ро-
боти, вода, світло, підвал, камін, 
недорого. Тел. (099)518-79-04.
Дача, масив «Струмівка». Тел. 
(095)409-40-77.

Земельна ділянка для ведення 
с/г, 0,10га, поруч ліс, недорого, 
терміново. Тел. (095)858-71-17.
Земельна ділянка під забудо-
ву та ведення господарства, м. 
Ківерці, 0,20га, приватизована, 
поруч газ, світло, озеро, риба, 
170000грн. Тел. (063)828-37-13.
Земельна ділянка під забудо-
ву та ведення господарства, м. 
Ківерці, 0,20га, приватизована, 
поруч світло, газ, озеро, риба, 
170000грн. Тел. (093)274-30-54.
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.
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, терміново. 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 забу-
дову, с. Забороль, вул. Мо-
лодіжна, 0,12га, приватизо-
вана, є газ, вода, світло. Тел. 
(066)389-25-85.
Земельна ділянка під за-
будову, с. Звірів, недале-
ко від центральної дороги, но-
вий масив, кадастровий номер 
0721883601:01:001:0437. Тел. 
(095)219-85-11.

Земельна ділянка 
під забудову, с. Змі-
їнець, вул. Медич-
на, за амбулаторією, 
0,1249га, кадастровий 
№0722883700:03:001:5117, 
асфальтований до-
їзд, газ, централь-
ний водопровід, ого-
рожа, 411000грн. Тел. 
(098)888-47-55.
Земельна ділянка під забудо-
ву, с. Княгининок, приватизова-
на, 0,30га, комунікації поруч, ас-
фальтований доїзд, ціна за до-
мовленістю, можливий поділ на 
2 ділянки. Тел. (050)722-73-21.
Земельна ділянка під забудову, 
с. Кульчин, 0,1286га, поруч річка 
і ліс, дорога з твердим покрит-
тям. Тел. (097)334-01-25.
Земельна ділянка під забудову, 
с. Оздів, 0,12га, комунікації по-
руч. Тел. (050)668-37-22.

Земельна ділянка під 
забудову, с. Олексан-
дрівка, Луцький р-н, 
0,22га, є газ, світло по-
руч, ціна договірна; 
можливий обмін, роз-
гляд усіх варіантів. Тел. 
(099)228-68-80.
Земельна ділянка під забудову, 
с. Підгайці, вул. Східна, 0,069га. 
Тел. (050)739-84-36.

Земельна ділян-
ка під забудову, с. 
Пульмо, 0,06га по-
руч ліс та озеро. Тел. 
(097)178-31-77.

НЕРУХОМІСТЬ / ЛУЦЬК

Продаж

1-кімнатні квартири

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

Відродження, 3/5/Ц, 24кв.м, хор. косм. рем., балкон засклен. ............................................. ціна договірна

Відродження, 4/5/Ц, 38/-/8, житл. стан  ................................................................................ ціна договірна

Відродження, 8/10Ц, 42кв.м, авт. опал., стяж., штук. .............................................................. ціна договірна

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

Кравчука, 7/9/Ц, 39/-/8, балкон з кухні, житл. стан .............................................................. ціна договірна

Молоді, 1/5/Ц, 35кв.м, лоджія засклена, рем. ........................................................................ ціна договірна

2-кімнатні квартири

Дубнівська, поблизу зупинок, 1/2/Ц, 58кв.м, авт. опал., єврорем., окремий вхід................ціна договірна

Кравчука, 4/6/Ц, 59кв.м, хор. сучасн. рем., меблі..................................................................ціна договірна

Сухомлинського,   великогабаритна,   1/5/Ц,  65кв.м, авт. опалення, вмонтовані меблі, пластикові вікна, 

сигналізація... ........................................................................................................................... ..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, 5/9/Ц, 62кв.м, чеський проект, ламінат, пошпакльовані стіни..............................ціна договірна

Соборності, 5/9/Ц, 66кв.м, косм. рем., балкон і лоджія заскл.  .............................................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.Чернишевського, під забудову, 0,10га, комунік. поруч. ............................................. ціна договірна

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

Здам

1-кімн.кв., Волі, косм. рем., побуттехн..................................................................  3500грн + комун. платежі

2-кімн.кв., Грушевського, 2/4/Ц, косм. рем., меблі, побут.техн......................... 5500грн + комун. платежі

2-кімн.кв., Конякіна, єврорем., меблі, побут.техн.................................................................... ціна договірна

Квартира великогабаритн., 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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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, м. Устилуг, 
поруч нова об’їзна дорога, 300м 
до КПП «Устилуг», 0,11га. Тел. 
(050)519-00-57.
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. Богушів-
ка, 0,29га, 5км від м. Луцьк, ко-
мунікації поруч, зручний до-
їзд, тверде покриття. Тел. 
(066)509-65-85, (067)195-24-78.
Земельна ділянка, с. 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. Княгини-
нок, 0,07га, 1/4 будинку та хлі-
ва, є електрика, колодязь, по-
руч зупинка та магазин. Тел. 
(095)535-80-19.
Земельна ділянка, с. Княгини-
нок, 0,15га, біля дороги, комуні-
кації поруч. Тел. (066)013-54-88.
Земельна ділянка, с. Конище, 
Ратнівський р-н, 0,38га. Тел. 
(095)180-90-90, (068)821-30-25.
Земельна ділянка, с. Крупа, 
0,50га (0,25га+0,25га), під забу-
дову та ведення с/г, стара хата, 
хлів, погріб, газ, вода, світло, са-
док. Тел. (095)816-31-02.
Земельна ділянка, с. Лище, 
0,10га або обмін на пару коней. 
Тел. (097)408-53-95, Роман.
Земельна ділянка, с. Піддуб-
ці, 0,12га, приватизована, світ-
ло, газ, дорога поруч, ціна до-
говірна. Тел. (050)194-17-16, піс-
ля 15.00.
Земельна ділянка, с. Піддуб-
ці, біля траси Луцьк-Рівне, 
2,68га, недорого, власник. 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.
Земельні ділянки с/г призначен-
ня, с. Підгайці, 0,17га, 0,085га, 
0,10га, 0,07га, понад трасою. Тел. 
(050)739-84-36.

Частина житлового будинку, 
р-н вул. Мазепи, цегла, 4 кім-
нати, кухня, санвузол, заг. пл. 
73кв.м, сарай, земельна ділян-
ка, 0,04га, центральні комуніка-
ції. Тел. (050)959-83-88.

Купівля
Дача, вул. Львівська, 0,03га, не-
дорого. Тел. (095)696-64-05.

Здам
Будинок житловий, мансард-
ний, с. В. Омеляник, 5 кімнат, 
300кв.м, готовий до проживан-
ня, 0,10га. Тел. (095)150-34-83, 
(067)976-86-13.
Земельна ділянка дачна, 
р-н вул. Львівської, поряд-
ним людям, безкоштовно. Тел. 
(066)155-89-08.

Частина будинку, р-н 
вул. Ковельської, 2 
кімнати, кухня, санву-
зол, парковка для авто, 
авт. опалення, 6000грн 
+ комунальні платежі. 
Тел. (095)186-70-90.

Продаж
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, 3х6м, металевий, 
без місця, 20000грн. Тел. 
(050)378-14-52.
Гараж, кооп. «Авіатор», р-н вул. 
Ківерцівської, 6х3х2м, підвал 
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.

Здам
Гараж, вул. Конякіна, метале-
вий, охорона, може бути під 
склад. Тел. (050)877-53-49.
Гараж, кооп. Автомобіліст-5, 
вул. Електроапаратна, цегля-
ний, велика яма, охорона. Тел. 
(099)915-26-46.

Продаж
Кіоск торговий, 7,5кв.м, пласт. 
вікно та двері, 27000грн, можли-
во з місцем або самовивіз. Тел. 
(050)959-83-88.

Магазин, прохідний 
ряд біля ТЦ «Ювант». 
Тел. (063)267-83-36.

Здам
Приміщення здам в оренду, 
20кв.м, вул. Вінниченка, 65. Тел. 
(067)332-40-67.

Міський
1+Д=2 1-кімн. кв., вул. Горді-
юк, 35кв.м, 3/9/П, зручне міс-
церозташування, розвинена інф-
раструктура НА 2-кімн. кв. на 
1-й пов. Тел. (050)877-53-50, 
ВЛАСНИК.
2=2 2-кімн. кв., просп. Волі, 
45кв.м, 2/4/Ц, поряд гімназія, 
СНУ, парк, зупинка НА 2-кімн. 
кв. на 1-му поверсі, під житло. 
Тел. (050)877-53-49, ВЛАСНИК.
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=2+1 або 3+Д 4-кімн. кв., р-н 
просп. Відродження, великогаба-
ритна, чеський проект НА 2-кімн. 
та 1-кімн. кв. або 3-кімн. кв. з до-
платою. Тел. (063)828-37-13.
4=2+1 або 4=4 4-кімн. кв., чесь-
кий проект, великогабаритна 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
Ківерці на Луцьк. Будинок 
1-пов., м. Ківерці НА квартиру, 
м. Луцьк. Тел. (050)974-41-78, 
(099)232-17-02.
Луцьк на Ів. -Франківськ, Львів, 
Тернопіль, Ужгород. 2-кімн. кв., 
4/5/Ц, поліпшене плануван-
ня НА квартиру, м. Ів. -Фран-
ківськ, м. Львів, м. Тернопіль 
або м. Ужгород, терміново. Тел. 
(063)122-55-39.
Полтава на Луцьк. 2-кімн. кв., м. 
Полтава НА квартиру рівноцінну, 
м. Луцьк. Тел. (050)438-72-40.

Продаж
ВАЗ-2101, 1985р., ціна низька. 
Тел. (098)060-02-74, Сергій.
ВАЗ-2104, 1989р. Тел. 
(063)605-73-47.
Волинянка, 1983р., 17000грн. 
Тел. (066)649-38-61.

Міцубісі-Грандіс, 2008р., 2,4л, 
бензин, мех., 172 тис. км, сигна-
лізація, клімат контроль, підігрів 
сидінь, АРБ, колір чорний лак, 
не бита, не фарбована, у хоро-
шому доглянутому стані (була 
придбана в автосалоні Міцубі-
сі, м. Луцьк, обслуговувалась у 
сервіс. центрі), 183000грн, торг, 
терміново. Тел. (063)820-31-40, 
(097)937-10-92, Наталія.
Москвич-2140, 1985р., ціна до-
говірна. Тел. (099)271-12-21.
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.
Хюндай-Акцент, 2008р., 1,4л, 
бензин, колір «мокрий асфальт», 
100тис. км, відмінний стан. Тел. 
(067)861-13-63.

Продаж
Мерседес Спринтер 313CDI, мак-
сі база, 2000р., 2,9л, дизель. Тел. 
(095)723-93-61.
Хюндай Н-200, 1998р., вантаж-
ний, 2,5л, дизель, ціна договір-
на, торг або обмін на інше авто. 
Тел. (066)060-40-08, 76-96-07.

Продаж
Велосипед «Trend», дам-
ка, б/в, хороший стан. Тел. 
(095)532-47-37.
Велосипед «Десна». Тел. 
(067)289-24-20.
Велосипед «Україна». Тел. 
71-27-06, (066)409-51-61.
Велосипед гірський «Рейнджер 
магнум». Тел. (099)511-42-86.

Продаж
Причіп до ГАЗ-52, трактора, 1-ві-
сний. Тел. (050)573-15-33.

Продам
ВАЗ-2101: задній редуктор. Тел. 
(095)166-21-75.
ВАЗ-2106: капоти передній та 
задній. Тел. (095)723-93-61.
ВАЗ: 4-КПП, радіатор, капот пе-
редній, задня кришка багажника. 
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.
Джилі МК: радіатор до пічки 
опалення. Тел. (050)378-57-35.
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Лінолеум, 140х190см, новий, 
недорого. Тел. (050)990-07-33, 
(097)467-15-40.
Паркет новий (1 упаковка), 
1,8кв.м, 150х50см, ціна договір-
на. Тел. (050)243-17-03.

Пісок (1-35т), щебінь, 
цегла червона та біла, 
земля, глина, відсів, 
керамзит, вивіз буді-
вельних відходів, по-
слуги навантажувача. 
Тел. (099)242-46-46, 
(068)242-46-46.
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.

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 тракторного причепа, 
240/406. Тел. (050)573-15-33.
Колінвал, головка блока дви-
гуна до а/м Мерседес, Фоль-
ксваген, Мазда, 3000грн. Тел. 
(098)121-40-10.
М-2140, ГАЗ-24, РАФ-2203, 
ВАЗ-2111, автобус АСЧ-03: по за-
пчастинах. Тел. (050)378-14-52.
Мазда-323, 1987р., 1,7л, ін-
жектор: мотор, КПП та ін. Тел. 
(095)166-21-75.
Москвич: двері передні, пороги. 
Тел. (096)236-10-77.
Перекидач автомобільний, не-
дорого. 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, пере-
носна, для туризму, активного 
відпочинку та інших потреб. Тел. 
(067)791-70-84.
Рено Меган-3: переднє праве 
крило. Тел. (050)175-52-09.
Розподільний вал до а/м іно-
земного в-ва, майже но-
вий, та ГБЦ, 2900грн. Тел. 
(066)594-57-64.
Фаркопф до а/м, недорого. Тел. 
(066)480-37-49.
Форд-Транзит: паливна апара-
тура. 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: напіввісь, 
кермові тяги з наконечниками та 
інші деталі. Тел. (099)542-23-64, 
(068)244-42-10.
Диски R16 5х110, шини R13. Тел. 
(067)768-38-93.
Моторолер «Муравей», «Тула», 
«Вєтка»: покришка з каме-
рою. Тел. (099)542-23-64, 
(068)244-42-10.
Шини автомобільні, R-13, 175х70, 
диски до а/м Опель Зафира, 
R-16, 5х110. Тел. (066)594-57-64.

Продам
Картоплепідгортач. Тел. 
(066)480-37-49.
Каток для вирівнювання землі. 
Тел. (096)236-10-77.
Культиватор «Форте» з фре-
зою, бензиновий, 15000грн. Тел. 
(095)696-64-05.
Культиватор кінний, б/в. Тел. 
(096)236-10-77.
Плуг кінний для підгортання кар-
топлі. Тел. (096)236-10-77.

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.

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 дерев’яні подвійні зі склом 
та ручками, 1,42х1,46, 1,40х1,30, 
б/в. Тел. (050)243-17-03.
Вікно пластикове, 1,42х1,48, б/в, 
хороший стан, 2000грн. Тел. 
(050)243-17-03.
Двері дерев’яні подвійні, верх 
- скло, 2,12х0,70, б/в. Тел. 
(050)243-17-03.
Двері дерев’яні, без коробок, 
б/в. Тел. (066)060-40-08.
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.

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: дета-
лі 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.

Дошки обрізні, 4шт., 210х10х3см, 
до 200грн. Тел. (063)705-78-18.
Дрова, цегла, щебінь, чорнозем, 
торфобрикет, керамзит, гли-
на, гній, камінь, земля для заси-
пання, жом; вивіз будівельного 
сміття; послуги «Бобкатом». Тел. 
(050)941-48-24, (096)601-27-82.
Лист пластиковий для оздоблю-
вальних робіт, 240х120см, 2шт., 
недорого. Тел. (099)627-01-69.
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Радіатори чавунні, б/в, 40шт. 
Тел. (067)861-13-63.
Склопакет 50х135см. Тел. 
(050)488-84-54.
Хвіртка металева, 150х118см, 
зварна (2,50х2см), б/в, в хоро-
шому стані. Тел. (099)356-80-32.

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.
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 хорошому 
стані. Тел. (067)861-13-63.
Котел для опалення. Тел. 
(067)289-24-20.
Мийка кухонна, 86х46см. Тел. 
(066)480-37-49.
Радіатори чавунні, терміново. 
Тел. (063)122-55-39.
Умивальник керамічний «Тюль-
пан», білий. Тел. (050)974-41-78, 
(099)232-17-02.
Умивальник керамічний, го-
лубий. Тел. (050)974-41-78, 
(099)232-17-02.

Продаж
Вішак з тумбою для взуття у при-
хожу. Тел. 24-91-74.
Диван розкладний, б/в, хо-
роший стан, 2500грн. Тел. 
(050)990-07-33, (097)467-15-40.
Диван-»малютка», б/в, ціна 
договірна. Тел. (099)290-56-59.
Етажерки, в-во меблевого ком-
бінату, б/в, 4шт., вис. 120см, 
шир. 60см, глиб. 20см, ціна до-
говірна. Тел. (050)804-89-30.
Комод «Ікеа», б/в, 2800грн. Тел. 
(06-72-25-76-45.
Крісла м`які розкладні (по-
требують перетяжки). Тел. 
(095)522-48-80.
Крісла м’які, нерозкладні, на ко-
ліщатах, від спального гарнітуру 
(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 Мане-
вичі: шафи навісні, 2шт., тумба, 
мийка, стіл, б/в, ціна договірна. 
Тел. (099)290-56-59.
Ліжко 1-спальне. Тел. 
(096)981-62-62.
Ліжко дерев’яне, 2-спаль-
не. Тел. (098)577-35-34, 
(099)489-98-78.
М`який куточок. Тел. 
(095)522-48-80.
М’які крісла, 2шт., б/в, у хоро-
шому стані. Тел. (095)522-48-80.
Меблі: м’яка частина, стін-
ка «Байкал», хороший стан, не-
дорого. Тел. (050)974-41-78, 
(099)232-17-02.
Полиці скляні та дзеркала для 
меблів. Тел. (098)577-35-34, 
(099)489-98-78.
Стіл розкладний, б/в, у хорошо-
му стані. Тел. (095)522-48-80.
Стіл розкладний, дешево. Тел. 
(096)981-62-62.
Стіл. Тел. (066)795-36-79.
Стінка «Вікторія нова», б/в, хо-
роший стан. Тел. (063)845-74-64.
Стінка «Ігліка», Венгрія, 
3,80х2,50х0,60м, б/в. Тел. 
(066)060-40-08.
Стінка «Калина», б/в, у хорошо-
му стані. Тел. (095)522-48-80.
Столик журнальний, б/в, у хоро-
шому 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.

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.

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, 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, чорного ко-
льору, р. L. Тел. (098)128-04-92.
Костюм та білизна чо-
ловіча; постільна білиз-
на, 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 шкіряна, під пояс, 
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 Мо-
дерн Експо), до 450грн. Тел. 
(063)705-78-18.
Куртка чоловіча, зимова, р. 54, 
ріст 4, 400грн; дублянка чолові-
ча, р. 54, зі штучним хутром. Тел. 
(050)804-89-30.
Куртка чоловіча, р. 52-54, на-
туральна шкіра, утеплена, від-
мінний 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; бі-
лизна, хороший стан, дешево. 
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 чоловіче, шер-
стяне, Бельгія, р. 52, майже нове, 
до 400грн. Тел. (063)705-78-18.
Півчобітки жіночі, р. 36, темно-
сірі. Тел. (098)128-04-92.
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Піджак жіночий, жовтого кольо-
ру, 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, бордового ко-
льору, р. M. Тел. (098)128-04-92.
Плаття літнє, тигрового кольору. 
Тел. (098)128-04-92.
Плаття трикотажне, блакитно-
го кольору. Тел. (098)128-04-92.
Плаття, зеленого кольору, р. 40. 
Тел. (098)128-04-92.
Пуловер чоловічий, р. 50. Тел. 
(050)017-43-76, (0332)72-34-59.
Рукавички весільні (довж. 
до ліктя). Тел. 25-31-81, 
(098)128-04-92.
Светр жіночий, помаранчево-
го кольору. Тел. (098)128-04-92.
Спідниця жіноча, р. L. Тел. 
(098)128-04-92.
Сукня весільна, р. 44. Тел. 
(098)128-04-92.
Сукня святкова, блакитного ко-
льору (на одне плече), р. 38. Тел. 
(098)128-04-92.
Чоботи військові (берці) шкіря-
ні. Тел. (096)981-62-62.
Чоботи зимові жіночі, р. 37. Тел. 
(099)329-98-95.
Шарф жіночий в’язаний, 
біло-чорно-зелений. Тел. 
(098)128-04-92.

Продаж
Босоніжки для дівчинки, р. 
15, 17, нові, недорого. Тел. 
(099)627-01-69.
Велосипед з ручкою. Тел. 
(095)543-45-60.
Велосипед пластмасовий, б/в. 
Тел. (095)535-80-19.
Взуття для хлопчика, б/в. Тел. 
(098)128-04-92.
Іграшки радянського в-ва; ляль-
ки в-ва НДР. 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.
Коляска, салатово-зелена, 
на надувних колесах. Тел. 
(095)535-80-19.
Ліжко дерев’яне. Тел. 
(067)289-24-20.
Ліжко дерев’яне. Тел. 
(063)845-74-64.
Одяг та взуття до 4-х р., б/в. Тел. 
(095)535-80-19.
Одяг, б/в. Тел. (098)128-04-92, 
25-31-81.

Стільчик для годування. Тел. 
(095)535-80-19.
Форма шкільна, сорочки, курт-
ки, 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.

Продаж
Сушка з яблук. Тел. 
(066)795-36-79.

Продаж
Візок інвалідний, збірний, хоро-
ший стан. Тел. (050)804-89-30.
Дошка Євмінова, застосу-
вання при проблемах зі спи-
ною, для видовження хреб-
та. Тел. (098)577-35-34, 
(099)489-98-78.
Крісло інвалідне у відмінному 
стані. Тел. (050)528-57-95.

Продаж
Банки 1л та 2л. Тел. 
(095)522-48-80.
Гардина на вікно, органза, до-
вжина 3-3,5м, колір 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.
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, 2,5х2,5м, дешево. Тел. 
(096)981-62-62.
Килим, 2х3м, б/в. Тел. 
(050)833-14-41, (097)314-11-39.
Килим, в-во Бельгія, вовна, 2х3м, 
новий. Тел. (098)577-35-34, 
(099)489-98-78.
Ковдри пухові, полуторні. Тел. 
(096)981-62-62.
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 волосся. 
Тел. (098)128-04-92.
Перина, 2х2м (2-спальна), хо-
роший стан, недорого. Тел. 
(050)990-07-33, (097)467-15-40.
Підодіяльник білий, новий, 
довж. 2,15м, шир. 1,75м, 220грн. 
Тел. (099)370-88-18.
Розкладачка, б/в, хороший 
стан. Тел. (099)329-98-95.
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.

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), фі-
кус дрібнолистовий, 100грн. Тел. 
(099)627-01-69.

Продаж
Аксесуари ручної роботи для 
тварин: нашийники, повідки, 
шлеї, браслети, чумбури та будь-
яка амуніція із американсько-
го паракорду на замовлення, за 
індивідуальними параметрами, 
оперативно. Тел. (066)027-25-79.

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.
Вугілля кам’яне, 7т, 
2500грн/т, смт Торчин. 
Тел. (095)350-14-76.
Дрова (фруктові дерева). Тел. 
(097)746-94-24.

Дрова з дуба, гра-
ба, ясеня, доставка. 
Тел. (095)132-69-08, 
(068)634-46-11.
Дрова, з фруктових дерев. Тел. 
(050)017-43-76, (0332)72-34-59.
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. (066)795-36-79.
Плуг кінний, ідеальний стан. Тел. 
(099)701-00-49.
Плуг кінний. Тел. (095)723-93-61.

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 3л, недоро-
го. Тел. (098)577-35-34, 
(099)489-98-78.
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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, 1700грн. Тел. 
(050)243-17-03.
Бутлі, 10л. Тел. (099)701-00-49.
Вага, 2кг. Тел. (067)289-24-20.
Ложки та виделки столо-
ві, мельхіорові, по 6шт. Тел. 
(050)804-89-30.
Набір посуду в коробці: чашки, 
6шт. та блюдця, 6шт., новий, 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.

Продаж
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, ножна. Тел. 
(067)289-24-20.
Швейна машинка «Подол-
ка». Тел. (050)017-43-76, 
(0332)72-34-59.
Швейна машинка (для зшиван-
ня мішків). Тел. (096)985-58-90, 
(066)247-43-15.

Продаж
Варочна поверхня скляна, б/в. 
Тел. (066)480-37-49.
Витяжка телескопічна «Pyramida 
TL-60VL», шир. 60см, вис. 
19см, 2500грн, терміново. Тел. 
(099)370-88-18.
Газова плита, б/в, у хорошому 
стані. Тел. (050)528-57-95.
Духова шафа газова «Ге-
фест ДГЕ 621-01-Б», роз-
мір: 59,8х59,5х56,5см, об’єм 
52л, габарити для монтування: 
55х54х57см, 6500грн, терміново. 
Тел. (099)370-88-18.
Е/вафельниця. Тел. 
(099)329-98-95.
Ел. плита «Lysva», 4-конфоркова. 
Тел. 5-97-89.
Морозильна камера «Днепр», 
0,57х1,05, б/в, робочий стан. 
Тел. (095)543-45-60.
Обігрівач масляний «Digital 
DOR-2009AS», 500грн, б/в, ро-
бочий стан. Тел. (095)157-91-19, 
(096)077-63-62.
Пилосос «Ракета». Тел. 
(099)370-88-18.
Плита газова, 2-конфоркова, без 
духовки, настільна, б/в, в хоро-
шому стані. Тел. (050)974-41-78, 
(099)232-17-02.

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.
Холодильник «Еlectrolux», 
б/в, ціна договірна. Тел. 
(095)576-30-21.
Холодильник «Норд», б/в, ро-
бочий стан, ціна договірна. Тел. 
(095)008-15-43.

Купівля

Холодильники, ка-
талізатори, газо-
ві колонки, плити та 
котли, телевізори, 
старі комп’ютери та 
комплектуючі, ча-
вунні радіатори у 
будь-якому стані; 
забираємо власним 
транспортом. Тел. 
(050)070-10-45.

Продаж
WI-FI роутер для Укртелекому, 
б/в, хороший стан, 200грн. Тел. 
(050)990-07-33, (097)467-15-40.
Мобільний телефон «Но-
кіа-6500», кнопочний, слай-
дер, металевий корпус, заряд-
ний пристрій, відмінний стан, 
600грн. Тел. (050)990-07-33, 
(097)467-15-40.
Монітор. Тел. (050)017-43-76, 
(0332)72-34-59.
Смартфон «Asus ZenFone 
520TL», відмінний стан, 
3000грн. Тел. (050)990-07-33, 
(097)467-15-40.

Телефон «Panasonic КХ-
TS2362RUW», 100грн; телефон-
факс «Panasonic KX-FT902UA», 
200грн; радіотелефон «Philips», 
150грн, б/в. Тел. (096)077-63-62, 
(095)157-91-19.

Продаж
Відеомагнітофон «Соні», б/в, 
300грн. Тел. (050)990-07-33, 
(097)467-15-40.
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 «Самсунг» (не 
плазма), робочий стан. Тел. 
(067)861-13-63.
Телевізор «Самсунг», рідко-
кристалічний, із пультом, робо-
чий стан; відеоплеєр «Самсунг», 
двійка для дисків та касет, ціна 
договірна. Тел. (063)705-78-18.
Тюнери до супутникової анте-
ни, 2шт., б/в, робочий стан. Тел. 
(095)543-45-60.

Продаж
Автоген. Тел. (095)723-93-61.
Балон газовий, недорого. Тел. 
(066)480-37-49.
Балон газовий. Тел. 
(066)795-36-79.
Болгарка «Елпром», потужність 
1500Вт, число обертів 7500/хв., 
ціна договірна, у подарунок диск 
по дереву. Тел. (063)870-67-87, 
Людмила.
Бочка для варіння смоли. Тел. 
(067)289-24-20.
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.

Насос БСМ-2. Тел. 
(067)289-24-20.

Пакети п/п та п/е для 
пакування та фасуван-
ня, більш як 125 роз-
мірів в наявності. сайт: 
yemchenko. com. ua 
Тел. (098)764-13-47.
Плівка поліетиленова для те-
плиць або накриття, деше-
во. Тел. (098)577-35-34, 
(099)489-98-78.
Тельфер, в/п 500кг. Тел. 
(067)289-24-20.
Циркулярка. Тел. 
(067)289-24-20.

Купівля
Бензопила «Дружба», в-ва 
СРСР, деталі до неї. Тел. 
(099)542-23-64, (068)244-42-10.
Куплю радіолампи ГУ, ГИ, 6Н, 
6П, індикаторні ИН, ИВ, контак-
тори ТКС, ТКД, реле КНЕ, РНЕ, 
вакуумні конденсатори КП1-4. 
Тел. (097)990-28-07.

Продаж
Репродукції картин, «Незна-
йомка», «Мона Ліза», залиті ла-
ком (ДСП), краї - інкрустація де-
ревини. Тел. (050)804-89-30.
Станина (ніжки чавунні) до 
швейної машинки «Зінгер». Тел. 
(050)720-52-49.

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

Купівля
Книги: Боротьба трудящих За-
хідної України за визволення 
з-під гніту панської Польщі; Чер-
вона Волинь; С. І. Бойко – видат-
ний діяч революційного руху на 
Волині. Адр.: kominteh_k@ukr. 
net Тел. (067)711-11-13, Костянтин.

Продаж
Баян «Креминне», хороший 
стан. Тел. (098)128-04-92.
Відеокасети з фільмами до ста-
рого відеомагнітофона, по 5грн, 
гурт. Тел. (063)705-78-18.

Продаж
Сідло спортивне, хороший стан. 
Тел. (096)371-23-01.
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Тренажер-орбітрек, новий, 
недорого. Тел. (050)974-41-78, 
(099)232-17-02.

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.

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.
Будівельно-оздоблювальні 
роботи: перепланування, мон-
таж гіпсокартону, шпаклювання, 
фарбування, наклеювання шпа-
лер, настилання ламінату, об-
лицювання плиткою, нанесення 
декоративних штукатурок та ін., 
якісно, ДР. Тел. (050)178-84-71, 
(067)152-89-03.
Будівництво, виконання окре-
мих будівельних та монтажних 
робіт, мурування цеглою, блока-
ми, покрівельні роботи та ін. Тел. 
(063)620-76-94, (099)139-69-20.

БУРІННЯ ВОДЯНИХ 
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 
бетонних робіт: фун-
даменти, плати, моно-
літне перекриття, ого-
рожі, сходи, басейни, 
і т. д., якість та відпо-
відальність до робо-
ти гарантовані! Тел. 
(050)998-94-84.

Євроремонт: усі види внутріш-
ніх робіт, швидко, якісно, вели-
кий досвід. Тел. (066)832-25-48.

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.
Натяжні стелі, якість. Тел. 
(066)950-28-68.
Підготовка території та вкла-
дання бруківки, наявність 
спецтехніки «Бобкат». Тел. 
(050)848-39-94.

Ремонт квартир та бу-
динків «під ключ»: об-
лицювання плиткою, 
монтаж гіпсокартону, 
обшивання вагонкою, 
сайдинг, шпаклювання 
та ін., якісно та недоро-
го. 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.

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 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 холодильників вдома у 
замовника. Тел. (050)631-34-13.
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Польська мова: ре-
петиторство для ді-
тей шкільного віку 
та дорослих. Тел. 
(099)438-61-94.

Аварійне відкриття замків у м. 
Луцьк та Волинській області: 
авто, квартири, сейфи; ремонт 
замків запалення, заміна замків, 
виготовлення та програмуван-
ня ключів. Тел. (073)184-68-00, 
(063)191-90-60, (073)202-03-11.
Виготовлення пам’ятників (гра-
ніт, габро, базальт) із доставкою 
(можливе встановлення), виро-
би з натурального каменю: сто-
ли, лавки, тощо, відмінна якість 
з гарантією. Тел. (095)935-79-98.
Вироби з натурального каменю: 
підвіконня, стільниці, столи, лав-
ки, лицювальний граніт для ка-
мінів, сходів, підлоги тощо. Тел. 
(095)935-79-98.

Відео та фотозйомка. Монтаж, 

художнє оформлення. Перегляд 

зразків. Інформаційна допомо-

га в організації урочистих захо-

дів. Перезапис з касет на DVD. 

Виїзд власним транспортом. Тел. 

(050)658-44-35.

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.

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.

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.

Бетоняр для виго-
товлення заборних 
плит та інших виробів. 
Тел. (050)550-97-15, 
(093)399-82-35.

Виробниче під-во с. 
Любарці, Бориспіл. 
р-н, Київська обл. 
(продукція із гуми) 
запрошує механі-
ка, зварювальни-
ка, слюсаря, робіт-
ника на склад, нач. 
відділу тех. контро-
лю, з/п від 10000грн, 
житло, гнучкий г/р 
(вахта, зміна т. д.), 
офіц. оформл. Тел. 
(067)466-57-47.

Водії на бобкат, бульдозер, екс-
каватор; водій на евакуатор, кат. 
С, робота по м. Луцьку, висока 
з/п. Тел. (050)848-39-94.

Водій кат С, робота 
по Україні, з/п дого-
вірна, ДР далекобій-
ника обов’язковий. 
Тел. (098)151-77-88, 
(098)151-77-98, з 
09.00 до 17.00.

Кухаря в робочу їдаль-
ню на грибне під-в, за-
робітна плата дого-
вірна, гуртожиток, 
3-х разове харчуван-
ня, без шкідливих зви-
чок (алкоголь). Тел. 
(096)351-59-66, дзво-
нити з 9.00 до 18.00 з 
пн-пт.

Найму на робо-
ту вантажника. 
Адр.: irar27021997@
gmail. com Тел. 
(050)106-56-49, Рус-
лана.

Польська фірма за-
прошує на роботу до 
Польщі, легальне та 
безкоштовне працев-
лаштування, робота на 
складах зі сканером та 
навантажувачах, з/п 
24500-42000грн на 
руки. Лiц. МСПУ №1794 
вiд 20.12.2019. Тел. 
+4-86-95-23-39-46, 
+ 4 8 - 6 0 - 7 7 - 7 1 - 7 3 
Whatsapp, Viber, 
Telegram.
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БІРЖА ПРАЦІ / ЛУЦЬК

ПОТРІБНІ бригади мо-
нолітчиків і каменя-
рів на будівельний 
об’єкт в Києві (Борт-
ничі), проживання на 
об’єкті, оплата від-
рядна, виплачуєть-
ся кожні 2 тижні. Тел. 
(066)425-41-89.

Працівники (чолові-
ки та жінки) на за-
вод з виготовлен-
ня морозива, термі-
ново, з/п 25000грн, 
іногороднім без-
коштовно надає-
мо житло, робота 
в передмісті Києва. 
Тел. (067)855-01-61, 
(095)678-91-09.

Працівники для сорту-
вання саджанців по-
луниці, вересень, жов-
тень, запис для виго-
товлення документів 
червень - серпень. Тел. 
(067)301-69-61.

Працівники на ро-
боту у цех розроб-
ки м’яса курей-
бройлерів, оплата 
праці    відрядно-
преміальна, за-
безпечуємо: спе-
цодягом, доїздом 
з м. Володимира-
Волинського, смт. 
Іваничі, інагороднім 
проживання. Адр.: 
м. Нововолинськ, 
вул. Сокальська, 30. 
Тел. (067)333-73-93, 
( 0 6 7 ) 6 7 4 - 4 1 - 0 4 , 
(067)824-88-63.

Рибопереробному підприєм-
ству (Київська обл.) потрібні 
пакувальники продукції, обро-
блювачі риби, комплектуваль-
ники, водій ел/навантажува-
ча, з/п 12000-18000грн, графік: 
20/10, б/к житло, обіди, випла-
та з/п по завершенню вахти. Тел. 
(097)810-18-48, (050)953-10-32.

Різноробочі на 
грибне під-во (фі-
зична робота, з/п 
15000-20000грн) , 
різальниць(ків) гри-
бів бажано з д/р, 
з/п 15000-20000грн, 
гуртожиток, 3-х ра-
зове харчуван-
ня, без шкідливих 
звичок (алкоголь). 
Тел. (096)351-59-66, 
дзвонити з 9.00 до 
18.00 з пн-пт. 

Робота в Польщі, м. Глівіци. 
Офіційна та гідна робота для жі-
нок на медичному складі(з/п 
20 000грн)та чоловіків на будо-
ву. (З/п 35 000грн). Безкоштов-
ні вакансії, надаємо житло. Ліц. 
981 від 10.07.2018 вид. МСПУ. 
Тел. (093)016-54-13 (вайбер), 
(067)174-44-29.
Робота в Польщі. Всі вакан-
сії безкоштовні, від прямо-
го роботодавця. Зарплата 
26000-48000 грн. Можна без 
знання мови, навчання на міс-
ці. Лiц. №978 вiд 09.07.2018р. 
Тел. +4-85-36-01-29-43 (viber), 
в Польщі, (096)556-81-81 (viber), 
в Києві.

Шукаю
Роботу вахтера або сторожа, 
жінка, 60р. Тел. (099)235-08-89.
Роботу няні або вихователя, ДР. 
Тел. (098)128-04-92.
Роботу охоронника. Тел. 
(098)592-34-32.
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, приби-
ральниці, неповний або повний 
робочий день, ДР в офісі. Тел. 
(099)235-08-89.
Роботу різноробочим, охо-
ронником, сторожем. Тел. 
(095)117-31-14, (099)212-49-74.
Роботу різноробочим. Тел. 
(068)678-96-38, (099)212-49-74.
Роботу, є власне авто 
«Мерседес-Спринтер», максі. 
Тел. (095)723-93-61.

Втрачений договір купівлі-
продажу квартири, серія та 
№1334, виданий 26.06.2019р., 
видавник: Усік А. М., приватний 
нотаріус Луцького міського но-
таріального округу, вважати не-
дійсним.

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

Продаж
Будинок в с. Дворовичі Рівнен-
ського р-ну, площа 60 кв.м. Ді-
лянка 0,81 га. Газ, криниця, гос-
подарські споруди. Ціна 5000, 
торг. Тел. (097)751-65-57.

Будинок цегляний с. 
Бугрин, площа 200 
кв.м, ділянка 0,25 га. 
Підключено 3 фази 
електроенергії, цен-
тральний водопро-
від, газифікація, ка-
налізація. Є гараж, 
кухня, комора, са-
рай. Будинок знахо-
диться на території 
нової забудови. Тел. 
(095)384-36-24.

Продам садибу в с. Пісків Рів-
ненської обл., 7 км від Костопо-
ля. 1-поврх. будинок, 3 кімнати, 
коридор, кухня, веранда, 2 кла-
дові, сарай, погреб, літня кухня. 
Є колонка, сад. Земля 0,11+0,25 
га. Центр, поруч магазин, парк. 
Асфальт, залізниця, маршрут-
ки. Ціна за домовленістю. Тел. 
(066)726-18-85.
Цегляний будинок, 10 км від м. 
Рівне с. Верхівськ. Поряд з тра-
сою. Ціна 9 000, можливий торг. 
Тел. (099)608-57-60.

Продаж
Гараж панельний 6х4, № 87, 
кооператив «Будівельник», вул. 
Крейдяна, 48Б, усі комунікації, 
освітлений, під наглядом. Тел. 
(096)771-19-58, (068)334-15-55.

Купівля

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

Куплю авто на євро 
номерах. Розгляну 
будь-які варіанти. 
Звертайтесь за ном. 
телефону або пи-
шіть на вайбер. Тел. 
(093)760-45-59.

Продам

Запчастини до всіх 
видів м/автобусів 
та мінівенів у наяв-
ності та на замов-
лення (2-7 днів), 
нові та б/в, гур-
том та вроздріб, від-
правка по Україні, є 
свій склад. https://
b u s i k - 1 . c o m / u a / 
Тел. (097)152-13-31, 
( 0 9 6 ) 4 4 6 - 5 1 - 3 1 , 
(097)726-66-40.

Продам

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.

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 розмі-
рів, сухі та свіжоспи-
лені. Дошка для під-
логи шпунтована, 
вагонка. Доставка. 
Тел. (096)242-26-61, 
(068)016-60-98.

Продаж
Візок інвалідний, ціна 2000грн. 
Тел. (098)555-35-25.

Продаж
Корова, Здолбунівський р-н. 
Тел. (098)100-99-45.
Теля з умовою подальшого 
утримання. Тел. (067)675-91-67, 
(098)100-99-45.

Продаж
Пакети п/п та п/е для 
пакування та фасуван-
ня, більш як 125 роз-
мірів в наявності. сайт: 
yemchenko. com. ua 
Тел. (098)764-13-47.

Вкладання бруків-
ки. Бордюри, по-
ребрик, камінь. Бе-
тонні роботи. Тел. 
(096)809-13-27.

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

ЗАМОВЛЯЙТЕ ро-
боту + матеріали зі 
знижкою 20%.>> РЕ-
МОНТИ будинків, 
квартир «під ключ». 
Перепланування. >> 
БУДІВНИЦТВО - бу-
динку, прибудови, 
павільйони, гара-
жі, навіси, альтан-
ки. >>Бані, парка-
ни. >> ПОКРІВЕЛЬНІ 
РОБОТИ «під ключ». 
Мансардні дахи. >> 
УТЕПЛЕННЯ, обли-
цювання будинків. 
Тел. (068)145-58-66, 
(066)721-56-31.

ФАРБУВАННЯ ДАХІВ. 
Тел. (098)377-24-03.

Штукатурення стін, влашту-
вання стяжки на підлогу. Шпа-
клювання стін та стелі. Демон-
таж штукатурки та старої плит-
ки, демонтаж підлоги. Тел. 
(096)307-56-62 Володимир.

Пропоную

Виробниче під-во с. 
Любарці, Бориспіл. 
р-н, Київська обл. 
(продукція із гуми) 
запрошує механі-
ка, зварювальни-
ка, слюсаря, робіт-
ника на склад, нач. 
відділу тех. контро-
лю, з/п від 10000грн, 
житло, гнучкий г/р 
(вахта, зміна т. д.), 
офіц. оформл. Тел. 
(067)466-57-47.

Водій кат С, робота 
по Україні, з/п дого-
вірна, ДР далекобій-
ника обов’язковий. 
Тел. (098)151-77-88, 
(098)151-77-98, з 
09.00 до 17.00.

Кухаря в робочу їдаль-
ню на грибне під-в, за-
робітна плата дого-
вірна, гуртожиток, 
3-х разове харчуван-
ня, без шкідливих зви-
чок (алкоголь). Тел. 
(096)351-59-66, дзво-
нити з 9.00 до 18.00 з 
пн-пт.
Польська фірма за-
прошує на роботу до 
Польщі, легальне та 
безкоштовне працев-
лаштування, робота на 
складах зі сканером та 
навантажувачах, з/п 
24500-42000грн на 
руки. Лiц. МСПУ №1794 
вiд 20.12.2019. Тел. 
+4-86-95-23-39-46, 
+ 4 8 - 6 0 - 7 7 - 7 1 - 7 3 
Whatsapp, Viber, 
Telegram.
Пропоную роботу кухарю, поко-
ївці в готель, охоронникам, різ-
норобочим, житло надаємо. Тел. 
(067)762-15-59, (067)362-01-67.

Рибопереробному підприєм-
ству (Київська обл.) потрібні 
пакувальники продукції, обро-
блювачі риби, комплектуваль-
ники, водій ел/навантажува-
ча, з/п 12000-18000грн, графік: 
20/10, б/к житло, обіди, випла-
та з/п по завершенню вахти. Тел. 
(097)810-18-48, (050)953-10-32.

Різноробочі на 
грибне під-во (фі-
зична робота, з/п 
15000-20000грн) , 
різальниць(ків) гри-
бів бажано з д/р, 
з/п 15000-20000грн, 
гуртожиток, 3-х ра-
зове харчуван-
ня, без шкідливих 
звичок (алкоголь). 
Тел. (096)351-59-66, 
дзвонити з 9.00 до 
18.00 з пн-пт. 

Робота в Польщі, м. Глівіци. 
Офіційна та гідна робота для жі-
нок на медичному складі (з/п 
20000грн) та чоловіків на будо-
ву. (З/п 35 000грн). Безкоштов-
ні вакансії, надаємо житло. Ліц. 
981 від 10.07.2018 вид. МСПУ. 
Тел. (093)016-54-13 (вайбер), 
(067)174-44-29.
Робота в Польщі. Всі вакан-
сії безкоштовні, від прямо-
го роботодавця. Зарплата 
26000-48000 грн. Можна без 
знання мови, навчання на міс-
ці. Лiц. №978 вiд 09.07.2018р. 
Тел. +4-85-36-01-29-43 (viber), 
в Польщі, (096)556-81-81 (viber), 
в Києві.
УК «Житло Сервіс Рівне» за-
прошує на роботу покрі-
вельників (3-4р) та штукату-
рів 4р. Тел. (067)595-90-98, 
(096)280-45-70.

Шукаю
Пенсіонер 62р., шукає роботу: 
сторожа, водія ГАЗ-53, на до-
рожні роботи та інше. Позмінно 
або неповний робочий тиждень. 
Тел. (096)417-63-56.

Втрачене свідоцтво про право 
власності на житло за адресою: 
м. Рівне, вул. Мельника, 6, кв. 5, 
від 20.07.1998 р., видане на ім’я 
Брильов Олександр Олегович, 
вважати недійсним.
Втрачений атестат про повну се-
редню освіту РВ №454315, вида-
ний 25.06.1987 р., ЗОШ №5 у м. 
Рівне, на ім’я Залож Олена Ана-
толіївна, вважати недійсним.
Втрачену картку водія № UAD 
0000142478000 від 17.07.2021 р., 
видану на ім’я Потапчук Анато-
лій Миколайович, вважати не-
дійсним.
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ГОРОСКОП, АНЕКДОТИ

Час для рішучих дій, тому не зволікайте. Ваша 
працьовитість та надмірна відповідальність 
принесуть свої плоди вже до кінця року. Якщо 
ви досягнете своєї цілі, то ваше життя зміниться 
кардинальним чином. На вихідних вас можуть 
турбувати фінансові питання. Вам доведеться 
витратити чимало коштів на подарунки рідним.

На Левів цього тижня чекають приємні та 
позитивні події. Перед вами відкриються нові 
можливості, які вас окрилять та подарують нові 
можливості. Сядьте за робочий стіл і ретельно 
продумайте чіткий план того, чого б ви хотіли 
досягнути. Кінець тижня дуже сприятливий для 
відпочинку.

Постарайтеся бути чесним з собою та 
проаналізувати свої дії та думки. Вам варто 
утриматися від непомірних навантажень. Тиждень 
буде вдалим для планування відпустки, хоч і 
короткотривалої. Вам потрібно змінити оточення 
і зарядитися новою енергією. Запросіть до себе в 
гості подругу, з якою ви втратили зв’язок.

Будьте обережними у розмові з людьми. Ви 
дуже довірливі, однак не всім лядям, яких ви 
знаєте кілька тижнів, можна вірити. Будьте з 
ними обережні під час розмови, щоб не сказати 
нічого зайвого. На вихідних складіть план на 
серпень. Чіткий план дозволить вам здійснити 
всі цілі, яких ви хочете досягнути.

Новий тиждень для Дів буде досить 
сприятливим. Усі  ваші хороші вчинки 
повернуться до вас сторицею. Слідкуйте за 
своїм характером та емоціями. Вам щаститиме 
увесь тиждень, тож насолоджуйтеся своїм 
успіхом. Зірки радять вам цього тижня довіряти 
своїй інтуїції на всі 100%.

Тиждень для Козерогів виявиться напрочуд 
вдалим. Найбільше сюрпризів варто очікувати в 
особистому житті – ваше нещодавнє знайомство 
переросте у велике та світле почуття любові. 
Людина, яка зараз поруч з вами, очікує від вас 
уваги, чуйності та ніжності. Не залишайте його 
потреби без відповіді.

Новий тиждень для Близнюків буде сприятливим 
для сімейного спілкування та шопінгу. Ви будете 
досить активними, працьовитими та натхненними. 
Втім намагайтеся уникати необдуманих рішень. 
У п’ятницю буде сприятлива атмосфера для 
духовного вдосконалення. Також цей день 
підходить для реалізації найамбітніших ідей.

Тиждень для Терезів буде насичений 
важливими подіями. У вас будуть невідкладні 
справи пов’язані з фінансами, технологіями та 
документами. Середина тижня віщує самотнім 
парам зустріти людину, з якою вас будуть 
пов’язувати теплі стосунки впродовж довгого 
часу.

Водоліям рекомендується увесь тиждень 
не бути лінивими, адже для вас несподівано 
відкриється перспектива у кар’єрному зростанні. 
Сміливо беріться за нові проєкти на роботі, 
результати ви побачите зовсім скоро і вони вас 
неабияк потішать. Зміни у вашому особистому 
житті також можуть бути кардинальними.

Новий тиждень може принести Ракам 
професійні досягнення та успіхи. Зараз вдалий 
час для того, щоб зосередитися на питаннях, які 
пов’язані з кар’єрою. Ваші доходи найбільше 
залежать від вашої активності в додатку своїх 
талантів. Робота буде вдалою з технікою, 
транспортом, ремонтом.

Цього тижня Скорпіони будуть активно 
завершувати усі свої справи. Вам варто 
прислухатися до свого оточення і друзів. Не 
бійтеся почати контактувати з незнайомими 
і впливовими людьми. Ви здивуєтеся їхньою 
добротою, чуйністю та простотою. В середині 
тижня контролюйте свої фінансові витрати.

Гороскоп обіцяє тиждень багатий на події 
різного плану. Якщо вам в голову прийдуть 
грандіозні ідеї, то поділіться ними з колегами 
і шефом. Від вашої ініціативності багато що 
залежатиме. Середина тижня обіцяє бути 
теплою, якщо ви організуєте її разом з коханою 
людиною.
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