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Продаж

1‑, 2-, 3-, 4-, 5-кімн. кв., вул. Ар-
цеулова, вул. Кравчука, р-н гіпер-
маркету «Там-Там», центр міс-
та, 43-83кв.м, середні поверхи, від 
7500грн/кв.м. Адр.: www. dom. ria. 
com. Тел. 20-02-19, (050)242-53-44.
1‑кімн. кв., 2/5/Ц, 31кв.м, косм. ре-
монт, недорого. Тел. (050)831-75-55, 
(097)101-29-13.
1‑кімн. кв., 2/9/Ц, 36кв.м, но-
вий елітний будинок, авт. опален-
ня, зручне місцерозташування, роз-
винена інфраструктура, поруч мага-
зин, школа, дитсадок. Адр.: www. 
dom. ria. com. Тел. (050)242-53-44.
1‑кімн. кв., 2/9/Ц, 49кв.м, євроре-
монт, авт. опалення, новий елітний 
будинок, зручне місцерозташуван-
ня, розвинена інфраструктура, по-
руч школа, дитсадок. Адр.: www. 
dom. ria. com. Тел. (050)242-53-44.
1‑кімн. кв., 3/9/Ц, 40кв.м, ремонт, 
зручне місцерозташування, розви-
нена інфраструктура, поруч шко-
ла, дитсадок, супермаркет, термі-
ново. Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242-53-44.
1‑кімн. кв., 3/9/Ц, 46кв.м, авт. опа-
лення, новий елітний будинок, зруч-
не місцерозташування, розвине-
на інфраструктура, поруч дитсадок, 
школа. Адр.: www. dom. ria. com. 
Тел. (050)242-53-44.
1‑кімн. кв., 3/9/Ц, 47кв.м, авт. опа-
лення, новий, зовні утеплений бу-
динок, сучасне планування, зручне 
місцерозташування, розвинена інф-
раструктура, терміново. Адр.: www. 
dom. ria. com. Тел. (050)242-53-44.
1‑кімн. кв., 3/9/Ц, 51кв.м, новобу-
дова, будинок утеплений зовні, су-
часне планування, зручне місцероз-
ташування, розвинена інфраструкту-
ра, терміново. Адр.: www. dom. ria. 
com. Тел. (050)242-53-44.
1‑кімн. кв., вул. Б. Хмельницького, 
1-й пов., 25кв.м, авт. опалення, єв-
роремонт, можливо під комерцій-
ну діяльність, 566000грн, торг. Тел. 
(066)013-54-88.
1‑кімн. кв., вул. Ветеранів, 3/9/Ц, 
40кв.м, косм. ремонт, пласт. вікна, 
зручне місцерозташування, розви-
нена інфраструктура, недорого, тер-
міново. Адр.: www. dom. ria. com. 
Тел. (050)242-53-44.
1‑кімн. кв., вул. Винниченка, 51кв.м, 
новобудова, авт. опалення, сучасне 
планування, зовні утеплений бу-
динок, зручне місцерозташування, 
розвинена інфраструктура, терміно-
во. Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242-53-44.
1‑кімн. кв., вул. Володимир-
ська, 3/5/Ц, 30кв.м, косм. житло-
вий стан, балкон засклений. Тел. 
(095)219-85-11.
1‑кімн. кв., вул. Єршова, 2/9/Ц, 
51кв.м, авт. опалення, новий еліт-
ний будинок, зручне місцерозташу-
вання, розвинена інфраструктура, 
поруч школа, дитсадок. Адр.: www. 
dom. ria. com. Тел. (050)242-53-44.
1‑кімн. кв., вул. Зацепи, 4/10/-, 
43кв.м, авт. опалення, ремонт. Тел. 
(050)831-75-55, (097)101-29-13.

1‑кімн. кв., вул. І. Франка, 51кв.м, 
новобудова, будинок цегляний, зо-
вні утеплений, авт. опалення, сучас-
не планування, зручне місцерозта-
шування, розвинена інфраструкту-
ра, терміново. Адр.: www. dom. ria. 
com. Тел. (050)242-53-44.
1‑кімн. кв., вул. Конякіна, 3/9/П, 
35/-/8,5, хороший житло-
вий стан, 588000грн, торг. Тел. 
(095)219-85-11.
1‑кімн. кв., вул. Конякіна, 3/9/П, 
35кв.м, косм. ремонт. Тел. 
(050)831-75-55, (097)101-29-13.
1‑кімн. кв., вул. Кравчука, 2/9/Ц, 
49кв.м, євроремонт, авт. опалення, 
новий елітний будинок, зручне міс-
церозташування, розвинена інфра-
структура. Адр.: www. dom. ria. com. 
Тел. (050)242-53-44.
1‑кімн. кв., вул. Кравчука, 5/9/П, 
34,5кв.м, косм. ремонт. Тел. 
(050)831-75-55, (097)101-29-13.
1‑кімн. кв., вул. Львівська, 
3/5/Ц, 30кв.м, косм. ремонт. Тел. 
(050)831-75-55, (097)101-29-13.
1‑кімн. кв., вул. Наливайка, 
4/5/Ц, 24кв.м, ремонт, меблі. Тел. 
(050)181-49-57, (067)124-35-82.
1‑кімн. кв., вул. Писаревсько-
го, 1/5/Ц, 34кв.м, ремонт, част-
ково меблі. Тел. (050)831-75-55, 
(097)101-29-13.
1‑кімн. кв., вул. Чорновола, 2/9/Ц, 
46кв.м, авт. опалення, новий еліт-
ний будинок, зручне місцерозташу-
вання, розвинена інфраструктура, 
поруч дитсадок, школа. Адр.: www. 
dom. ria. com. Тел. (050)242-53-44.
1‑кімн. кв., ЖК «Атлант», 2/10/Ц, 
54,6кв.м, авт. опалення, стяжка, 
штукатурка, підігрів підлоги. Тел. 
(050)831-75-55, (097)101-29-13.
1‑кімн. кв., ЖК «Житлобуд», ново-
будова, 8/10/Ц, 45кв.м, авт. опа-
лення, меблі, побутова техніка, бал-
кон засклений, ОСББ, будинку 3р. 
Тел. (095)219-85-11.
1‑кімн. кв., ЖК «Форест», 2/10/-, 
44кв.м, авт. опалення, чисто-
ва стяжка, підігрів підлоги. Тел. 
(066)013-54-88.
1‑кімн. кв., новобудова, 3/9/Ц, 
43кв.м, авт. опалення, буди-
нок зданий. Тел. (095)150-34-83, 
(067)976-86-13.
1‑кімн. кв., просп. Відродження, 
2/5/Ц, 31кв.м, косм. ремонт. Тел. 
(050)181-49-57, (067)124-35-82.
1‑кімн. кв., просп. Відродження, ЖК 
«Житлобуд», новобудова, 2/10/Ц, 
авт. опалення, хороший стан, ве-
лика лоджія з кухні та кімнати. Тел. 
(095)219-85-11.
1‑кімн. кв., просп. Волі, 3/5/Ц, 
31кв.м, житловий стан. Тел. 
(095)150-34-83, (067)976-86-13.
1‑кімн. кв., просп. Волі, з мебля-
ми та побутовою технікою. Тел. 
(068)857-67-55, (099)235-92-85.
1‑кімн. кв., просп. Грушевського, 
2/5/-, 31кв.м, косм. ремонт. Тел. 
(050)831-75-55, (097)101-29-13.
1‑кімн. кв., просп. Грушевського, 
2/5/Ц, 31кв.м, житловий стан. Тел. 
(050)181-49-57, (067)124-35-82.
1‑кімн. кв., просп. Грушевського, 
3/9/Ц, 39кв.м, ремонт, зручне міс-
церозташування, розвинена інфра-
структура, поруч школа, дитсадок, 
супермаркет, недорого, терміно-
во. Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242-53-44.
1‑кімн. кв., просп. Грушевського, 
3/9/Ц, 45кв.м, авт. опалення, новий 
елітний будинок, зручне місцерозта-
шування, розвинена інфраструктура, 
ціна договірна. Адр.: www. dom. ria. 
com. Тел. (050)242-53-44.

1‑кімн. кв., просп. Молоді, 31кв.м, 
житловий стан. Тел. (050)831-75-55, 
(097)101-29-13.
1‑кімн. кв., просп. Молоді, 6/9/Ц, 
47кв.м, косм. ремонт, частково ме-
блі. Адр.: www. gelios. lutsk. ua Тел. 
(050)062-30-10, (067)895-39-41.
1‑кімн. кв., просп. Молоді, 9/9/Ц, 
37кв.м, косм. ремонт, пласт. вікна, 
балкон, вмонтована кухня, меблі у 
ванній. Тел. (095)219-85-11.
1‑кімн. кв., просп. Соборності, 
2/5/Ц, 50кв.м, авт. опалення, новий 
елітний будинок, зручне місцерозта-
шування, розвинена інфраструктура, 
поруч школа, дитсадок. Адр.: www. 
dom. ria. com. Тел. (050)242-53-44.
1‑кімн. кв., просп. Соборності, 
2/9/Ц, 40кв.м, авт. опалення, новий 
елітний будинок, зручне місцероз-
ташування, розвинена інфраструк-
тура, поруч магазин, школа, дитса-
док. Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242-53-44.
1‑кімн. кв., просп. Соборності, 
3/5/Ц, 49кв.м, новий елітний бу-
динок, євроремонт, авт. опалення, 
зручне місцерозташування, розви-
нена інфраструктура, поруч школа, 
дитсадок. Адр.: www. dom. ria. com. 
Тел. (050)242-53-44.
1‑кімн. кв., просп. Соборності, 
3/9/Ц, 46кв.м, авт. опалення, новий 
елітний будинок, зручне місцерозта-
шування, розвинена інфраструктура, 
поруч школа, дитсадок. Адр.: www. 
dom. ria. com. Тел. (050)242-53-44.
1‑кімн. кв., просп. Соборності, 
4/9/Ц, 38кв.м, житловий стан. Тел. 
(095)150-34-83, (067)976-86-13.
1‑кімн. кв., просп. Соборності, 
5/9/Ц, 39кв.м, житловий стан. Тел. 
(050)181-49-57, (067)124-35-82.
1‑кімн. кв., просп. Соборності, 
6/9/Ц, 38/-/7, косм. ремонт, кім-
ната з нішею, хороше місцероз-
ташування, 672000грн, торг. Тел. 
(095)219-85-11.
1‑кімн. кв., просп. Соборнос-
ті, 6/9/Ц, 38кв.м, косм. ремонт. 
Адр.: www. gelios. lutsk. ua Тел. 
(050)062-30-10, (067)895-39-41.
1‑кімн. кв., просп. Соборності, 
6/9/Ц, 38кв.м, ніша, паркет, житло-
вий стан. Тел. (050)831-75-55.

1-кімн. кв., просп. Со-
борності, 8/9/Ц, 38кв.м, 
косм. ремонт. Тел. 
(095)354-19-69.
1‑кімн. кв., р-н 33кв., 4/9/Ц, 
40кв.м, косм. ремонт, житловий 
стан, поруч школа, дитсадок, мага-
зин, зупинка. Адр.: www. dom. ria. 
com. Тел. (050)242-53-44.
1‑кімн. кв., р-н гіпермаркету «Там-
Там», 2/9/Ц, 46кв.м, авт. опален-
ня, новий елітний будинок, зручне 
місцерозташування, розвинена інф-
раструктура, поруч школа, дитса-
док. Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242-53-44.
1‑кімн. кв., р-н гіпермаркету «Там-
Там», 3/5/Ц, 47кв.м, новобудова, 
євроремонт, будинок утеплений зо-
вні, зручне місцерозташування, роз-
винена інфраструктура, терміно-
во. Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242-53-44.
1‑кімн. кв., р-н гіпермаркету «Там-
Там», 6/9/Ц, 42кв.м, новобудова, 
авт. опалення, будинок зданий. Тел. 
(095)150-34-83, (067)976-86-13.
1‑кімн. кв., р-н ЗОШ №25, жит-
ловий стан. Тел. (095)150-34-83, 
(067)976-86-13.
1‑кімн. кв., с. Струмівка, 4/5/Ц, 
41кв.м, авт. опалення, ремонт. Тел. 
(050)831-75-55, (097)101-29-13.
1‑кімн. кв., центр міста, 2/9/Ц, 
40кв.м, авт. опалення, новий еліт-
ний будинок, зручне місцерозташу-
вання, розвинена інфраструктура, 
поруч школа, дитсадок. Адр.: www. 
dom. ria. com. Тел. (050)242-53-44.
1‑кімн. кв., центр міста, 51кв.м, но-
вобудова, авт. опалення, будинок 
утеплений зовні, зручне місцероз-
ташування, розвинена інфраструкту-
ра, терміново. Адр.: www. dom. ria. 
com. Тел. (050)242-53-44.
1‑кімн. кв.,вул. Винниченка, 
2/5/-, 32кв.м, житловий стан. Тел. 
(050)831-75-55, (097)101-29-13.

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

2‑кімн. кв., 2/9/Ц, 77кв.м, авт. опа-
лення, новий елітний будинок, зруч-
не місцерозташування, розвинена 
інфраструктура, поруч школа, дит-
садок, магазин. Адр.: www. dom. ria. 
com. Тел. (050)242-53-44.
2‑кімн. кв., 4/5/Ц, поліпшене пла-
нування. Тел. (098)895-00-18.
2‑кімн. кв., 4/9/Ц, 60кв.м, авт. 
опалення, новий елітний будинок 
(зданий), зручне місцерозташуван-
ня, поруч магазин, школа, дитсадок, 
недорого. Адр.: www. dom. ria. com. 
Тел. (050)242-53-44.
2‑кімн. кв., 50кв.м, без ремон-
ту, недорого. Тел. (050)831-75-55, 
(097)101-29-13.
2‑кімн. кв., 6/9/Ц, 64кв.м, авт. 
опалення, новий будинок, сучасне 
планування, зручне місцерозташу-
вання, розвинена інфраструктура, 
недорого. Адр.: www. dom. ria. com. 
Тел. (050)242-53-44.
2‑кімн. кв., 6/9/Ц, 75кв.м, ремонт, 
зручне місцерозташування, розви-
нена інфраструктура, поруч парк, 
дитсадок, недорого. Адр.: www. 
dom. ria. com. Тел. (050)242-53-44.
2‑кімн. кв., вул. 8Березня, 2/2/Ц, 
кімнати прохідні, косм. ремонт, авт. 
опалення, пласт. вікна, є підвал. Тел. 
(063)407-95-39.
2‑кімн. кв., вул. Арцеулова, 8/9/Ц, 
52/-/7, чеський проект, косм. ре-
монт, балкон з кухні та кімнати, за-
склений. Тел. (063)407-95-39.
2‑кімн. кв., вул. Винниченка, 
3/9/Ц, 77кв.м, авт. опалення, новий 
елітний будинок (зданий), зручне 
місцерозташування, розвинена інф-
раструктура, недорого. Адр.: www. 
dom. ria. com. Тел. (050)242-53-44.
2‑кімн. кв., вул. Володимирська, 
2/5/Ц, 42/-/6, пласт. вікна, балкон 
засклений (дерев’яні рами), кімна-
ти роздільні, потребує ремонту. Тел. 
(095)219-85-11.
2‑кімн. кв., вул. Г. -Артемовського, 
3/5/П, 48кв.м, житловий стан. Тел. 
(050)831-75-55, (097)101-29-13.
2‑кімн. кв., вул. Г. -Артемовського, 
3/5/Ц, 48кв.м, ремонт, меблі. Тел. 
(095)219-85-11.
2‑кімн. кв., вул. Гордіюк, 4/9/Ц, 
53кв.м, ремонт, пласт. вікна, вмон-
тована кухня, шафа-купе. Тел. 
(050)831-75-55.
2‑кімн. кв., вул. Гордіюк, 50кв.м, 
ремонт, меблі. Тел. (095)150-34-83, 
(067)976-86-13.
2‑кімн. кв., вул. Гордіюк, 6/9/Ц, 
50кв.м, косм. ремонт. Тел. 
(095)150-34-83, (067)976-86-13.
2‑кімн. кв., вул. Декабристів, 1/5/Ц, 
42кв.м, кімнати роздільні, хороший 
житловий стан. Тел. (050)831-75-55, 
(097)101-29-13.
2‑кімн. кв., вул. Декабристів, 
1/5/Ц, 60кв.м, є добудований бал-
кон 12кв.м, авт. опалення, кімна-
ти роздільні, власний підвал. Тел. 
(095)219-85-11.
2‑кімн. кв., вул. І. Франка, 2/9/Ц, 
77кв.м, авт. опалення, новий еліт-
ний будинок, зручне місцерозташу-
вання, розвинена інфраструктура, 
поруч магазин, школа. Адр.: www. 
dom. ria. com. Тел. (050)242-53-44.
2‑кімн. кв., вул. Козакова, 5/5/Ц, 
ремонт, кімнати роздільні, два бал-
кони. Тел. (095)219-85-11.
2‑кімн. кв., вул. Конякіна, 4/9/Ц, 
65кв.м, авт. опалення, новий еліт-
ний будинок (зданий), зручне міс-
церозташування, розвинена інф-
раструктура, недорого. Адр.: www. 
dom. ria. com. Тел. (050)242-53-44.
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2‑кімн. кв., вул. Конякіна, 6/9/Ц, 
64кв.м, новобудова, авт. опален-
ня, сучасне планування, зручне міс-
церозташування, розвинена інф-
раструктура, недорого. Адр.: www. 
dom. ria. com. Тел. (050)242-53-44.
2‑кімн. кв., вул. Кравчука, 3/5/Ц, 
53кв.м, косм. ремонт, зручне міс-
церозташування, розвинена інфра-
структура, поруч парк, дитсадок, не-
дорого. Адр.: www. dom. ria. com. 
Тел. (050)242-53-44.
2‑кімн. кв., вул. Кравчука, 3/9/Ц, 
70кв.м, ремонт, зручне місцерозта-
шування, розвинена інфраструкту-
ра, поруч парк, дитсадок, недоро-
го. Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242-53-44.
2‑кімн. кв., вул. Кравчука, 3/9/Ц, 
74/-/12, новобудова, авт. опален-
ня, сучасне планування, зовні уте-
плений будинок, зручне місцероз-
ташування, розвинена інфраструк-
тура. Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242-53-44.
2‑кімн. кв., вул. Кравчука, 4/9/Ц, 
64кв.м, новобудова, авт. опален-
ня, сучасне планування, зручне міс-
церозташування, розвинена інф-
раструктура, недорого. Адр.: www. 
dom. ria. com. Тел. (050)242-53-44.
2‑кімн. кв., вул. Кравчука, ново-
будова, 62кв.м, ремонт, меблі. Тел. 
(095)150-34-83, (067)976-86-13.
2‑кімн. кв., вул. Кравчука, новобу-
дова, 64кв.м, ремонт, меблі. Тел. 
(050)181-49-57, (067)124-35-82.
2‑кімн. кв., вул. Писаревсько-
го, 4/5/Ц, 46/-/9, кімнати роз-
дільні, ремонт, підвал, балкон. Тел. 
(063)407-95-39.
2‑кімн. кв., вул. Сухомлинського, 
р-н гіпермаркету «Там-Там», 4/9/Ц, 
50кв.м, косм. ремонт, 2 лоджії. Тел. 
(050)831-75-55, (097)101-29-13.
2‑кімн. кв., вул. Чорновола, 2/5/Ц, 
70кв.м, авт. опалення, новий еліт-
ний будинок (зданий), зручне міс-
церозташування, розвинена інф-
раструктура, поруч школа, дитса-
док. Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242-53-44.
2‑кімн. кв., вул. Чорновола, 3/9/Ц, 
71кв.м, авт. опалення, новий елітний 
будинок (зданий), зручне місцероз-
ташування, розвинена інфраструкту-
ра, недорого. Адр.: www. dom. ria. 
com. Тел. (050)242-53-44.
2‑кімн. кв., Київський м-н, 2/9/Ц, 
72кв.м, новобудова, авт. опален-
ня, кімнати роздільні, розвинена 
інфраструктура, недорого, терміно-
во. Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242-53-44.
2‑кімн. кв., Липинський масив, 
3/10/Ц, 61кв.м, авт. опалення, піді-
грів підлоги, будинок зданий. Тел. 
(050)831-75-55, (097)101-29-13.
2‑кімн. кв., просп. Відроджен-
ня, 2/5/Ц, 50кв.м, житловий стан, 
пласт. вікна. Тел. (050)181-49-57, 
(067)124-35-82.
2‑кімн. кв., просп. Відродження, 
4/9/Ц, 70кв.м, авт. опалення, но-
вий елітний будинок, зручне місце-
розташування, поруч магазин, шко-
ла, дитсадок, недорого. Адр.: www. 
dom. ria. com. Тел. (050)242-53-44.
2‑кімн. кв., просп. Відроджен-
ня, 46кв.м, житловий стан, кімна-
ти роздільні. Тел. (050)181-49-57, 
(067)124-35-82.
2‑кімн. кв., просп. Відроджен-
ня, 50кв.м, чеський проект, хоро-
ший стан, 3 квартири на площад-
ці, поруч школа, дитсадок. Тел. 
(050)831-75-55, (097)101-29-13.
2‑кімн. кв., просп. Волі, 2/4/Ц, ку-
това, заг. пл. 45кв.м, кухня - 6кв.м, 
кімнати 18кв.м та 10,6кв.м, санву-
зол сумісний, балкон, поряд зу-
пинка, р-н гімназії №4, можли-
вий обмін (квартира на 1-пов.). Тел. 
(050)877-53-50.

2‑кімн. кв., просп. Волі, 2/5/Ц, 
41кв.м, житловий стан, кімна-
ти роздільні.  Тел. (095)150-34-83, 
(067)976-86-13.
2‑кімн. кв., просп. Волі, 4/4/-, 
44кв.м, пласт. вікна, житловий стан. 
Тел. (050)831-75-55, (097)101-29-13.
2‑кімн. кв., просп. Грушевсько-
го, 3/4/-, 45кв.м, кімнати прохідні, 
косм. ремонт. Тел. (050)831-75-55, 
(097)101-29-13.
2‑кімн. кв., просп. Грушевсько-
го, 4/4/Ц, 44,8/-/6, косм. ре-
монт, пласт. вікна, меблі. Тел. 
(063)407-95-39.
2‑кімн. кв., просп. Грушев-
ського, 45кв.м, недорого. Тел. 
(050)181-49-57, (067)124-35-82.
2‑кімн. кв., просп. Молоді, 2/9/Ц, 
50кв.м, ремонт, зручне місцерозта-
шування, розвинена інфраструкту-
ра, поруч парк, дитсадок, недоро-
го. Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242-53-44.
2‑кімн. кв., просп. Молоді, 50кв.м, 
пласт. вікна. Тел. (050)831-75-55, 
(097)101-29-13.
2‑кімн. кв., просп. Молоді, 
51кв.м, євроремонт, меблі. Тел. 
(050)181-49-57, (067)124-35-82.
2‑кімн. кв., просп. Перемоги, ЖК 
«Тріумф», 8/9/Ц, 58,5кв.м, авт. 
опалення, розпочато ремонт. Тел. 
(050)831-75-55.
2‑кімн. кв., просп. Соборності, 
3/5/Ц, 50кв.м, косм. ремонт, зручне 
місцерозташування, розвинена інф-
раструктура, поруч парк, дитсадок, 
недорого. Адр.: www. dom. ria. com. 
Тел. (050)242-53-44.
2‑кімн. кв., просп. Соборності, 
4/9/Ц, 65кв.м, авт. опалення, новий 
елітний будинок (зданий), зручне 
місцерозташування, розвинена інф-
раструктура, недорого. Адр.: www. 
dom. ria. com. Тел. (050)242-53-44.
2‑кімн. кв., просп. Соборності, 
5/9/Ц, 50кв.м, житловий стан, кім-
нати 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., просп. Соборнос-
ті, 6/9/Ц, 49кв.м, ремонт, бой-
лер, вмонтована кухня. Тел. 
(050)831-75-55, (097)101-29-13.
2‑кімн. кв., просп. Соборності, 
6/9/Ц, 70кв.м, ремонт, зручне міс-
церозташування, розвинена інфра-
структура, поруч парк, дитсадок, не-
дорого. Адр.: www. dom. ria. com. 
Тел. (050)242-53-44.
2‑кімн. кв., р-н 33кв., 2/9/Ц, 
50кв.м, ремонт, зручне місцерозта-
шування, розвинена інфраструкту-
ра, поруч парк, дитсадок, недоро-
го. Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242-53-44.
2‑кімн. кв., р-н гіпермаркету «Там-
Там», 2/9/Ц, 64/-/10, новобудо-
ва, авт. опалення, сучасне плану-
вання, зручне місцерозташування, 
розвинена інфраструктура, недоро-
го. Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242-53-44.
2‑кімн. кв., р-н гіпермаркету «Там-
Там», 2/9/Ц, 74/-/12, новобудова, 
авт. опалення, будинок зовні уте-
плений, зручне місцерозташування, 
розвинена інфраструктура, терміно-
во. Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242-53-44.
2‑кімн. кв., р-н гіпермаркету «Там-
Там», 3/9/Ц, 65кв.м, авт. опалення, 
новий елітний будинок (зданий), 
зручне місцерозташування, розви-
нена інфраструктура. Адр.: www. 
dom. ria. com. Тел. (050)242-53-44.
2‑кімн. кв., р-н гіпермаркету «Там-
Там», 3/9/Ц, 70кв.м, авт. опалення, 
новий елітний будинок, зручне міс-
церозташування, розвинена інфра-
структура. Адр.: www. dom. ria. com. 
Тел. (050)242-53-44.

НЕРУХОМІСТЬ / ЛУЦЬК

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

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

3‑кімнатні квартири
Арцеулова, 3/9/Ц, 85/-/-, авт. опал., нов. еліт. буд., зруч. місце, розв. інфрастр. ..........................ціна договірна
Ветеранів, 3/9/Ц, 70/-/-, єврорем., чеськ. проект, розв. інфрастр. .............................................................недорого
Волі, 5/5/Ц, 60/-/-, косм. рем., пл. вікна, брон. двері, вмонт. кухня  ............................................... ціна договірна
Гордіюк, -/-/Ц, 70/-/-, чеськ. проект, не кут., косм. рем., розв. інфрастр. ................................................недорого
Гордіюк, 3/9/Ц, 85/-/-, авт. опал., еліт. буд., зруч. місце, розв. інфрастр. .......................................ціна договірна
І.Франка, 2/9/Ц, 77/-/-, авт. опал., нов. еліт. буд., зруч. місце розв. інфрастр. ........................................недорого
Київський м-н, 8/9/Ц, 100/-/-, авт. опал., нов. еліт. буд., розв. інфрастр. .......................................ціна договірна
Конякіна, 3/9/Ц, 90/-/-, авт. опал., нов. елітн. буд., зруч. місце, розв. інфр. ...................................ціна договірна
Кравчука, 2/9/Ц, 73/-/-, чеськ. проект, не кут., косм. рем., розв. інфрастр. .............................................недорого
Кравчука, 3/5/Ц, 70/-/-, чеськ. проект, не кут., розв. інфрастр.  ................................................................недорого
Кравчука, 3/9/Ц, 70/-/-, єврорем., чеськ. проект, зруч. місце, розв. інфрастр. ........................................недорого
Кравчука, 3/9/Ц, 90/-/-, авт. опал., еліт. буд., зданий, зруч. місце, розв. інфрастр. .......................ціна договірна
Кравчука, 6/9/Ц, 90/-/-, рем., авт. опал., нов. еліт. буд., зруч. місце, розв. інфр. ..........................ціна договірна
Луцьк, 4/9/Ц, 80/-/-, авт. опал., еліт. буд., зруч. місце, розв. інфрастр. ...................................................недорого
Р-н 33кв., 2/9/Ц, 76/-/-, авт. опал., нов. еліт. буд., здан., розв. інфр.  .............................................. ціна договірна
Р-н 33кв., 5/9/Ц, 90/-/-, рем., авт. опал., нов. еліт. буд., розв. інфр.  .............................................. ціна договірна
Р-н гіпермаркету “Там-Там”, 3/9/Ц, 106/-/-, новобуд., єврорем., розв. інфр. .................................ціна договірна
Р-н гіпермаркету «Там-Там», 2/9/Ц, 90/-/-, авт. опал., нов. еліт. буд., зруч. місце .........................ціна договірна
Р-н гіпермаркету «Там-Там», 4/5/Ц, 100/-/-, авт. опал., зруч. місце, розв. інфр. .....................................недорого
Р-н к-тру «Промінь», 4/9/Ц, 85/-/-, авт. опал., нов. еліт. буд., розв. інфр. ......................................ціна договірна
Соборності, 2/9/Ц, 65/-/-, чеськ. проект, не кут., рем., розв. інфрастр. ....................................................недорого
Соборності, 2/9/Ц, 70/-/-, косм. рем., чеськ. проект, не кут., розв. інфрастр. ..........................................недорого
Соборності, 2/9/Ц, 90/-/-, авт. опал., нов. еліт. буд., зруч. місце, розв. інф. ...................................ціна договірна
Федорова, 3/9/Ц, 90/-/-, авт. опал., нов. еліт. буд., зруч. місце, розв. інфрас.................................ціна договірна
Федорова, 5/9/Ц, 90/-/-, рем., авт. опал., нов. еліт. буд., розв. інфрастр. ......................................ціна договірна
Центр, 4/9/Ц, 77/-/-, авт. опал., еліт. буд., зруч. місце, розв. інфрастр.  .......................................... ціна договірна
Центр, 8/9/Ц, 100/-/-, авт. опал., нов. еліт. буд., зруч. місце, розв. інфрастр. .................................ціна договірна
Чорновола, 4/9/Ц, 90/-/-, авт. опал., нов. еліт. буд., зруч. місце, розв. інфрастр. ..........................ціна договірна
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2‑кімн. кв., р-н гіпермаркету «Там-
Там», 5/9/Ц, 60кв.м, новобудова, 
сучасне планування, зручне місце-
розташування, розвинена інфра-
структура, терміново. Адр.: www. 
dom. ria. com. Тел. (050)242-53-44.
2‑кімн. кв., р-н ЖК «Колізей», 
2/9/Ц, 75/-/14, новобудова, авт. 
опалення, ремонт, сучасне плану-
вання, зручне місцерозташування, 
розвинена інфраструктура, недоро-
го. Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242-53-44.
2‑кімн. кв., р-н ЛПЗ, 2/5/Ц, 50кв.м, 
чеський проект, частковий ремонт. 
Тел. (050)831-75-55, (097)101-29-13.
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 ринку, 
3/9/П, 49кв.м, косм. ремонт. Тел. 
(050)181-49-57, (067)124-35-82.

2‑кімн. кв., р-н просп. Відроджен-
ня, 3/5/Ц, 48кв.м, косм. ремонт, 
зручне місцерозташування, розви-
нена інфраструктура, поруч парк, 
дитсадок, недорого. Адр.: www. 
dom. ria. com. Тел. (050)242-53-44.
2‑кімн. кв., р-н просп. Моло-
ді, 4/5/-, 50кв.м, чеський проект, 
єворемонт, вмонтована кухня. Тел. 
(050)831-75-55, (097)101-29-13.
2‑кімн. кв., р-н РАЦСу, 3/5/Ц, 
50кв.м, косм. ремонт, зручне міс-
церозташування, розвинена інфра-
структура, поруч парк, дитсадок, не-
дорого. Адр.: www. dom. ria. com. 
Тел. (050)242-53-44.
2‑кімн. кв., р-н РАЦСу, 4/9/Ц, 
48кв.м, ремонт, зручне місцерозта-
шування, розвинена інфраструкту-
ра, поруч парк, дитсадок, недоро-
го. Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242-53-44.

2‑кімн. кв., р-н РЦ «Промінь», 
77кв.м, авт. опалення, новий еліт-
ний будинок, зручне місцерозташу-
вання, розвинена інфраструктура, 
поруч школа, дитсадок. Адр.: www. 
dom. ria. com. Тел. (050)242-53-44.
2‑кімн. кв., р-н стадіону «Аван-
гард», 39кв.м, 2/5/Ц, кімнати су-
міжні, косм. ремонт, вікна виходять 
на стадіон, 700000грн, торг. Тел. 
(050)574-68-42.
2‑кімн. кв., р-н ТРЦ «Порт-Сіті», 
2/9/Ц, 60кв.м, авт. опалення, новий 
елітний будинок (зданий), зручне 
місцерозташування, розвинена інф-
раструктура, недорого. Адр.: www. 
dom. ria. com. Тел. (050)242-53-44.
2‑кімн. кв., р-н ТРЦ «Порт-Сіті», 
3/9/Ц, 65кв.м, авт. опалення, новий 
елітний будинок, зручне місцерозта-
шування, розвинена інфраструктура, 
недорого. Адр.: www. dom. ria. com. 
Тел. (050)242-53-44.

2‑кімн. кв., р-н ТРЦ «Порт-Сіті», 
4/9/Ц, 77кв.м, авт. опалення, новий 
елітний будинок (зданий), зручне 
місцерозташування, розвинена інф-
раструктура, недорого. Адр.: www. 
dom. ria. com. Тел. (050)242-53-44.
2‑кімн. кв., р-н ТРЦ «Порт-Сіті», 
6/9/Ц, 70кв.м, авт. опалення, новий 
елітний будинок, зручне місцерозта-
шування, розвинена інфраструктура, 
недорого. Адр.: www. dom. ria. com. 
Тел. (050)242-53-44.
2‑кімн. кв., с. Нікольське, не сира, 
затишна, поруч магазини, зупинка, 
школа, річка. Тел. (066)556-58-33.
2‑кімн. кв., ценр міста, просп. 
Волі, 2/5/Ц, 43/-/6, ремонт. Тел. 
(063)407-95-39.
2‑кімн. кв., центр міста, 2/9/Ц, 
65кв.м, авт. опалення, новий еліт-
ний будинок, зданий, зручне міс-
церозташування, розвинена інфра-
структура. Адр.: www. dom. ria. com. 
Тел. (050)242-53-44.
2‑кімн. кв., центр міста, 3/3/Ц, 
44кв.м, ремонт, меблі, побуто-
ва техніка. Тел. (050)831-75-55, 
(097)101-29-13.
2‑кімн. кв., центр міста, 3/9/Ц, 
77кв.м, авт. опалення, новий еліт-
ний будинок, зручне місцерозта-
шування, розвинена інфраструкту-
ра. Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242-53-44.
2‑кімн. кв., центр міста, 45кв.м, 
косм ремонт, пласт. вікна. Тел. 
(050)181-49-57, (067)124-35-82.

2-кімн. кв., центр міста, 
вул. Набережна, 7/10/Ц, 
65кв.м, новобудова, авт. 
опалення, ремонт, меблі. 
Тел. (095)186-70-90.

3‑, 4-, 5-кімн. кв., вул. Арцеулова, 
Кравчука, р-н гіпермаркету «Там-
Там», центр міста, 75-90кв.м, серед-
ні поверхи, від 7500грн/кв.м. Адр.: 
www. dom. ria. com. Тел. 20-02-19, 
(050)242-53-44.
3‑кімн. квартира-студія, 3/5/-, 
68кв.м, євроремонт, продаж з ме-
блями та побутовою технікою. Тел. 
(050)438-27-70.
3‑кімн. кв., 2/5/Ц, 70кв.м, чесь-
кий проект, не кутова, ремонт, по-
руч школа, магазин, розвинена інф-
раструктура, терміново, недоро-
го. Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242-53-44.
3‑кімн. кв., 2/5/Ц, новобудо-
ва, авт. опалення, євроремонт. Тел. 
(050)831-75-55, (097)101-29-13.
3‑кімн. кв., 2/9/Ц, 100кв.м, авт. 
опалення, новий елітний будинок, 
зручне місцерозташування, розви-
нена інфраструктура, поруч мага-
зин, школа, дитсадок. Адр.: www. 
dom. ria. com. Тел. (050)242-53-44.
3‑кімн. кв., 2/9/Ц, 80кв.м, авт. 
опалення, елітний будинок, сонячна 
сторона, зручне місцерозташування, 
розвинена інфраструктура, недоро-
го. Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242-53-44.
3‑кімн. кв., 2/9/Ц, 90кв.м, авт. 
опалення, новий елітний будинок, 
зручне місцерозташування, розви-
нена інфраструктура, поруч мага-
зин, школа, дитсадок. Адр.: www. 
dom. ria. com. Тел. (050)242-53-44.
3‑кімн. кв., 3/9/Ц, 90кв.м, авт. 
опалення, новий елітний будинок 
(зданий), зручне місцерозташуван-
ня, розвинена інфраструктура, по-
руч дитсадок, школа. Адр.: www. 
dom. ria. com. Тел. (050)242-53-44.
3‑кімн. кв., 4/9/Ц, 64, косм. ре-
монт, пласт. вікна, брон. двері, нова 
вмонтована кухня, плитка, духовка, 
у під’їзді ремонт. Адр.: www. dom. 
ria. com. Тел. (050)242-53-44.

3‑кімн. кв., 6/9/Ц, 76кв.м, ре-
монт, авт. опалення, новий еліт-
ний будинок, зручне місцерозта-
шування, розвинена інфраструкту-
ра, поруч школа, дитсадок, мага-
зин. Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242-53-44.
3‑кімн. кв., 67кв.м, житловий стан, 
терміново. Тел. (0-95)1503483, 
(06-79-76-86-13.
3‑кімн. кв., вул. Арцеулова, 3/9/Ц, 
85кв.м, авт. опалення, новий еліт-
ний будинок (зданий), зручне міс-
церозташування, розвинена інфра-
структура. Адр.: www. dom. ria. com. 
Тел. (050)242-53-44.
3‑кімн. кв., вул. В. -інтернаціо-
налістів, 4/9/П, 64кв.м, хороший 
стан, меблі. Тел. (050)831-75-55, 
(097)101-29-13.
3‑кімн. кв., вул. Ветеранів, 3/9/Ц, 
70кв.м, чеський проект, євроре-
монт, не кутова, поруч школа, мага-
зин, розвинена інфраструктура, не-
дорого, терміново. Адр.: www. dom. 
ria. com. Тел. (050)242-53-44.
3‑кімн. кв., вул. Г. -Артемов-
ського, 6/9/-, 69кв.м, гарне пла-
нування, потребує ремонту. Тел. 
(050)831-75-55, (097)101-29-13.
3‑кімн. кв., вул. Гордіюк, 4/9/Ц, 
70кв.м, чеський проект, не кутова, 
косм. ремонт, поруч школа, мага-
зин, розвинена інфраструктура, не-
дорого. Адр.: www. dom. ria. com. 
Тел. (050)242-53-44.

3-кімн. кв., вул. Дубнів-
ська, 62кв.м, косм. ремонт, 
без комісії для покупця, 
терміново, недорого. Тел. 
(095)354-19-69.
3‑кімн. кв., вул. І. Франка, 2/9/Ц, 
77кв.м, авт. опалення, елітний бу-
динок, зручне місцерозташування, 
розвинена інфраструктура, недоро-
го. Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242-53-44.
3‑кімн. кв., вул. Конякіна, 3/9/Ц, 
81кв.м (перепланована з 4-кімн. 
кв.), ремонт, меблі, побутова техні-
ка, ОСББ, тепловий лічильник, бой-
лер, зручне місцерозташування. Тел. 
(095)219-85-11.
3‑кімн. кв., вул. Конякіна, 3/9/Ц, 
90кв.м, авт. опалення, новий еліт-
ний будинок (зданий), зручне міс-
церозташування, розвинена інфра-
структура. Адр.: www. dom. ria. com. 
Тел. (050)242-53-44.
3‑кімн. кв., вул. Кравчука, 2/9/Ц, 
73кв.м, чеський проект, не куто-
ва, косм. ремонт, розвинена інф-
раструктура, поруч школа, магазин, 
недорого. Адр.: www. dom. ria. com. 
Тел. (050)242-53-44.
3‑кімн. кв., вул. Кравчука, 2/9/Ц, 
90кв.м, авт. опалення, новий еліт-
ний будинок, зручне місцерозташу-
вання, розвинена інфраструктура, 
поруч школа, дитсадок. Адр.: www. 
dom. ria. com. Тел. (050)242-53-44.
3‑кімн. кв., вул. Кравчука, 3/5/Ц, 
70кв.м, чеський проект, не куто-
ва, ремонт, поруч школа, магазин, 
розвинена інфраструктура, недоро-
го, терміново. Адр.: www. dom. ria. 
com. Тел. (050)242-53-44.
3‑кімн. кв., вул. Кравчука, 3/9/Ц, 
70кв.м, чеський проект, не кутова, 
євроремонт, розвинена інфраструк-
тура, поруч школа, магазин, недо-
рого, терміново. Адр.: www. dom. 
ria. com. Тел. (050)242-53-44.
3‑кімн. кв., вул. Кравчука, 3/9/Ц, 
90кв.м, авт. опалення, новий еліт-
ний будинок (зданий), зручне міс-
церозташування, розвинена інфра-
структура. Адр.: www. dom. ria. com. 
Тел. (050)242-53-44.
3‑кімн. кв., вул. Кравчука, 5/9/П, 
64кв.м, житловий стан. Тел. 
(050)181-49-57, (067)124-35-82.
3‑кімн. кв., вул. Кравчука, 
6/9/П, 64кв.м, косм. ремонт, р-н 
ЗОШ №25. Тел. (050)831-75-55, 
(097)101-29-13.

НЕРУХОМІСТЬ / ЛУЦЬК

Оренда
1‑кімнатні квартири

В.-інтернаціоналістів, косм. рем. ........................................................................................................................3700грн
Ветеранів, косм. рем., вмебл., холодил. ............................................................................3000грн + комун. платежі
Ветеранів, 19, вмебл., Інтернет .......................................................................................................................... 3500грн 
Ветеранів, вмебл., ценр. опал. ............................................................................................ 3700грн + комун. платежі
Вороніхіна, 15, «малосім.», єврорем. ..................................................................................2800грн + комун. платежі
Гордіюк, 29, 3/9/-, меблі, побуттех. ..................................................................................4000грн + комун. платежі
Грушевського, 1, укомпл., хорош. косм. рем. .................................................................... 3200грн + комун. платежі
Д.Галицького, вмебл., холодил. .........................................................................................2900грн + комун. платежі
Даньшина, 1, меблі, побуттех. .............................................................................................3000грн + комун. платежі
І.Франка, єврорем., меблі, побуттех. .................................................................................5000грн + комун. платежі
К.-Карого, 11, 2-пов., вмебл., кабельне ТБ ........................................................................4000грн + комун. платежі
Конякіна, 37а, рем., вмебл., холодил., прал. маш., Інтернет .......................................... 4500грн + комун. платежі
Кравчука, хорош. косм. рем., вмебл., побуттех. ...............................................................3500грн + комун. платежі
Липинського, авт. опал., холодил., прал. маш., ТБ, Інтернет ..........................................4500грн + комун. платежі
Молоді, 23, хорош. косм. рем., можл. підкл. прал. маш. ................................................3800грн + комун. платежі
Молоді, вмебл., холодил., балкон, підвал ........................................................................2900грн + комун. платежі
Перемоги, косм. рем., вмебл., холодил., прал. маш. ...................................................... 3200грн + комун. платежі
Р-н ТРЦ «Порт-Сіті», новобуд., авт. опал., вмебл., побуттех. ..........................................4200грн + комун. платежі
Федорова, 2, 3/9/-, хорош. косм. рем. .............................................................................3300грн + комун. платежі
Чехова, 2, вмебл., є все необх. ......................................................................................................................... 4200грн
Ш.Руставелі, вмебл., холодил. ............................................................................................2900грн + комун. платежі
Щусєва, косм. рем., Інтернет ...............................................................................................4000грн + комун.платежі

2‑кімнатні квартири
Винниченка, єврорем., вмебл., є посуд, побуттех., Інтернет ......................................................................... 5000грн
Винниченка, хорош. рем., вмебл., холодил., балкон, Інтернет .....................................  4000грн + комун. платежі
Відродження, 10, рем.,склопакети, вмонт. кух., вмебл. ...................................................3400грн + комун. платежі
Волі, 22, хорош. косм. рем. ...............................................................................................................................3800грн
Декабристів, вмебл., побуттех. ...........................................................................................2900грн + комун. платежі
Ковельська, хорош. рем., укомпл., побуттех. ...................................................................3500грн + комун. платежі
Коновальця, 1, вмебл., побуттех. ......................................................................................................................4500грн
Конякіна, 37, вмебл., побуттех. ........................................................................................... 3200грн + комун. платежі
Конякіна,7/9/-, вмебл., холодил., телевізор .....................................................................4500грн + комун. платежі
Кравчука, єврорем., частк. вмебл., є побуттех. .................................................................3500грн + комун. платежі
Липини, рем., вмебл., побуттех. .........................................................................................4500грн + комун. платежі
Липинського, 7, новобуд., авт. опал., єврорем., вмебл., побуттех. ................................3500грн + комун. платежі
Новочерчицька, 13,  меблі, побуттех. .................................................................................3500грн + комун. платежі
Перемоги, 10, меблі, побуттех. ...........................................................................................3500грн + комун. платежі
Рівненська, 107, вмебл., прал. маш., холодил., колонка ..................................................2800грн + комун. платежі
Стрілецька, меблі, побуттех. ................................................................................................3500грн + комун. платежі
Чайковського, свіж. косм. рем., є 2 балк., холодил. ........................................................4500грн + комун. платежі
Чорновола, 44, новобуд., єврорем., вмебл., побуттех., ТБ, Інтернет .............................4300грн + комун. платежі

Кімнати
Винниченка, кімн. для дівчини, без господарів ............................................................................................... 1500грн
Відродження, кімн. для дівчини, без господарів ............................................................................................. 1700грн
Молоді, кімн. у гуртож. .........................................................................................................2000грн + комун.платежі
Р-н 40кв., кімн. для хлопця, без господарів ...................................................................................................... 900грн
Р-н вул.Львівської, кімн. для хлопця .................................................................................................................. 900грн
Р-н залізн. вокзалу, кімн. для дівчини, без господарів.................................................................................... 1300грн
Р-н РАЦСу, кімн. для 1-2 дівчат, без господарів .................................................................................................870грн
Р-н РЦ «Промінь», кімн. для хлопця.................................................................................................................. 1200грн
Р-н РЦ «Сіті-Парк», кімн. у гуртож., для пари без дітей .................................................................................. 1500грн
Соборності, 42, кімн. для дівчини, на підсел. .................................................................................................... 950грн
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3‑кімн. кв., вул. Кравчука, 64кв.м, 
ремонт, пласт. вікна, меблі. Тел. 
(095)150-34-83, (067)976-86-13.
3‑кімн. кв., вул. Кравчука, 97кв.м, 
новобудова, євроремонт, авт. 
опалення. Тел. (095)150-34-83, 
(067)976-86-13.
3‑кімн. кв., вул. Львівська, 6/9/Ц, 
67кв.м, євроремонт, меблі, побу-
това техніка. Адр.: www. gelios. 
lutsk. ua Тел. (050)062-30-10, 
(067)895-39-41.
3‑кімн. кв., вул. Набережна, 2/9/Ц, 
90кв.м, авт. опалення, новий еліт-
ний будинок (зданий), зручне міс-
церозташування, розвинена інфра-
структура. Адр.: www. dom. ria. com. 
Тел. (050)242-53-44.
3‑кімн. кв., вул. Набережна, 
87кв.м, авт. опалення, ремонт, ме-
блі. Тел. (095)354-19-69.
3‑кімн. кв., вул. Новочерчицька, 
р-н ЗОШ №13, 2/3/Ц, 76кв.м, авт. 
опалення, кімнати роздільні, вмеб-
льована, балкон, гараж, прибудин-
кова територія. Тел. (095)219-85-11.
3‑кімн. кв., вул. Рівненська, 
1/5/-, 59кв.м, не кутова, розпоча-
тий ремонт. Тел. (050)831-75-55, 
(097)101-29-13.
3‑кімн. кв., вул. Рівненська, 127, 
5/9/-, євроремонт, авт. опален-
ня, 2-конт. котел, бойлер, част-
ково з меблями, на площад-
ці кладовка, підвал, власник. Тел. 
(099)447-95-70.
3‑кімн. кв., вул. Федорова, 3/9/Ц, 
90кв.м, авт. опалення, новий еліт-
ний будинок (зданий), зручне міс-
церозташування, розвинена інфра-
структура. Адр.: www. dom. ria. com. 
Тел. (050)242-53-44.
3‑кімн. кв., вул. Федорова, 5/9/Ц, 
90кв.м, ремонт, авт. опалення, но-
вий елітний будинок, зручне міс-
церозташування, розвинена інфра-
структура. Адр.: www. dom. ria. com. 
Тел. (050)242-53-44.
3‑кімн. кв., вул. Чорновола, 4/9/Ц, 
90кв.м, авт. опалення, новий еліт-
ний будинок, зручне місцерозташу-
вання, розвинена інфраструктура, 
поруч школа, дитсадок. Адр.: www. 
dom. ria. com. Тел. (050)242-53-44.
3‑кімн. кв., вул. Чорновола, 
7/9/П, 64кв.м, житловий стан. Тел. 
(050)831-75-55, (097)101-29-13.
3‑кімн. кв., вул. Шухевича, 2-й 
пов., 78кв.м., ремонт, вмонтована 
кухня, прихожа, високі стелі. Тел. 
(095)354-19-69.
3‑кімн. кв., Київський м-н, 7/9/Ц, 
100кв.м, авт. опалення, новий еліт-
ний будинок, зручне місцерозташу-
вання, розвинена інфраструктура, 
поруч школа, дитсадок. Адр.: www. 
dom. ria. com. Тел. (050)242-53-44.
3‑кімн. кв., Київський м-н, 86кв.м, 
ремонт, частково меблі. Тел. 
(050)831-75-55, (097)101-29-13.
3‑кімн. кв., просп. Відроджен-
ня, 1/2/Ц, 52/-/7,3, 416500грн. 
Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242-53-44.
3‑кімн. кв., просп. Відродження, р-н 
лікарні №2, 2-й пов., 60кв.м, кімна-
ти роздільні. Тел. (066)013-54-88.
3‑кімн. кв., просп. Волі, 2/4/Ц, 
62кв.м, косм. ремонт, кімна-
ти роздільні. Тел. (095)150-34-83, 
(067)976-86-13.
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, 4/5/-Ц, 
60кв.м, не кутова, пласт. вікна, 
недорого. Тел. (050)831-75-55, 
(097)101-29-13.
3‑кімн. кв., просп. Грушевсько-
го, 57кв.м, косм. ремонт. Тел. 
(050)181-49-57, (067)124-35-82.
3‑кімн. кв., просп. Молоді 7/9/Ц, 
78кв.м, євроремонт, меблі, побу-
това техніка. Адр.: www. gelios. 
lutsk. ua Тел. (050)062-30-10, 
(067)895-39-41.

3‑кімн. кв., просп. Молоді, 6/9/Ц, 
68кв.м, ремонт, пласт. вікна. Тел. 
(050)831-75-55, (097)101-29-13.
3‑кімн. кв., просп. Соборності, 
2/9/Ц, 65кв.м, чеський проект, не 
кутова, ремонт, поруч школа, мага-
зин, розвинена інфраструктура, не-
дорого, терміново. Адр.: www. dom. 
ria. com. Тел. (050)242-53-44.
3‑кімн. кв., просп. Соборності, 
2/9/Ц, 70кв.м, чеський проект, не 
кутова, косм. ремонт, поруч школа, 
магазин, розвинена інфраструктура, 
недорого. Адр.: www. dom. ria. com. 
Тел. (050)242-53-44.
3‑кімн. кв., просп. Соборності, 
2/9/Ц, 90кв.м, авт. опалення, новий 
елітний будинок, зручне місцерозта-
шування, розвинена інфраструктура, 
поруч школа, дитсадок. Адр.: www. 
dom. ria. com. Тел. (050)242-53-44.
3‑кімн. кв., просп. Соборності, 
4/9/Ц, 64кв.м, косм. ремонт. Тел. 
(095)150-34-83, (067)976-86-13.
3‑кімн. кв., просп. Соборнос-
ті, 5/9/Ц, 67кв.м, ремонт. Тел. 
(050)831-75-55, (097)101-29-13.
3‑кімн. кв., просп. Соборності, 
6/9/П, 67кв.м, косм. ремонт. Тел. 
(0-95)1503483, (06-79-76-86-13.
3‑кімн. кв., р-н гіпермаркету «Там-
Там», 2/9/Ц, 90кв.м, авт. опалення, 
новий елітний будинок, зручне міс-
церозташування, розвинена інфра-
структура. Адр.: www. dom. ria. com. 
Тел. (050)242-53-44.
3‑кімн. кв., р-н гіпермаркету «Там-
Там», 3/9/Ц, 106кв.м, новобудова, 
євроремонт, сучасне планування, 
зручне місцерозташування, розви-
нена інфраструктура, поруч зупин-
ка. Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242-53-44.
3‑кімн. кв., р-н гіпермаркету «Там-
Там», 4/5/Ц, 100кв.м, авт. опален-
ня, елітний будинок, зручне місце-
розташування, розвинена інфра-
структура, недорого. Адр.: www. 
dom. ria. com. Тел. (050)242-53-44.
3‑кімн. кв., р-н гіпермаркету «Там-
Там», 71кв.м, авт. опалення, жит-
ловий стан. Тел. (050)831-75-55, 
(097)101-29-13.
3‑кімн. кв., р-н гот. «Лучеськ», 
1/2/Ц, 52кв.м, кухня - 7,3кв.м, 
416500грн. Адр.: www. dom. ria. 
com. Тел. (050)242-53-44.
3‑кімн. кв., р-н просп. Відро-
дження, 6/9/Ц, 67кв.м, частко-
вий ремонт. Тел. (050)831-75-55, 
(097)101-29-13.
3‑кімн. кв., р-н РЦ «Промінь», 
4/9/Ц, 85кв.м, авт. опалення, но-
вий елітний будинок, зручне міс-
церозташування, розвинена інфра-
структура. Адр.: www. dom. ria. com. 
Тел. (050)242-53-44.

3‑кімн. кв., р‑н СНУ, 
4/5/‑, 62кв.м, без 
ремонту, у дво‑
рі знаходиться дит‑
садок, власник. Тел. 
(066)444‑92‑77.

3‑кімн. кв., р-н ТРЦ «Порт-Сіті», 
2/9/Ц, 86кв.м, авт. опалення, но-
вий елітний будинок (зданий), зруч-
не місцерозташування, розвинена 
інфраструктура. Адр.: www. dom. 
ria. com. Тел. (050)242-53-44.
3‑кімн. кв., р-н ТРЦ «Порт-Сіті», 
3/9/Ц, 85кв.м, авт. опалення, но-
вий елітний будинок, зручне міс-
церозташування, розвинена інфра-
структура. Адр.: www. dom. ria. com. 
Тел. (050)242-53-44.
3‑кімн. кв., р-н ТРЦ «Порт-Сіті», 
4/9/Ц, 90кв.м, ремонт, авт. опален-
ня, новий елітний будинок, зручне 
місцерозташування, розвинена інф-
раструктура. Адр.: www. dom. ria. 
com. Тел. (050)242-53-44.

3‑кімн. кв., центр міста, 4/9/Ц, 
77кв.м, елітний будинок, авт. опа-
лення, сонячна сторона, зручне міс-
церозташування, розвинена інфра-
структура. Адр.: www. dom. ria. com. 
Тел. (050)242-53-44.
3‑кімн. кв., центр міста, 7/9/Ц, 
100кв.м, авт. опалення, новий еліт-
ний будинок, зручне місцерозта-
шування, розвинена інфраструкту-
ра. Адр.: www. dom. ria. com. Тел. 
(050)242-53-44.

4‑кімн. кв., просп. Соборності, 
5/9/Ц, 75кв.м, косм. ремонт, бал-
кон, лоджія. Тел. (050)831-75-55, 
(097)101-29-13.
4‑кімн. кв., просп. Соборнос-
ті, 75кв.м, ремонт, пласт. ві-
кна, меблі. Тел. (095)150-34-83, 
(067)976-86-13.

Купівля
1‑, 2-, 3-кімн. кв. Тел. 
(050)062-30-10, (067)895-39-41.
1‑, 2-, 3-кімн. кв., вул. Кравчу-
ка, Конякіна, не агентство. Тел. 
(066)145-22-67.
1‑, 2-, 3-кімн. кв., ремонт. Тел. 
(050)181-49-57, (067)124-35-82.
1‑, 2-, 3-кімн. кв., у власника. Тел. 
(050)831-75-55, (097)101-29-13.
1‑, 2-кімн. кв., м. Луцьк, розгляд усіх 
варіантів. Тел. (063)407-95-39.
1‑, 3-кімн. кв., вул. Кравчука, Коня-
кіна, Федорова. Тел. (066)145-22-67.
1‑кімн. кв., р-н 33кв. (просп. Со-
борності, просп. Молоді, вул. Крав-
чука, вул. Ветеранів, вул. Конякіна, 
вул. Гордіюк). Тел. (095)219-85-11.
2‑, 3-кімн. кв., будь-який р-н міста. 
Тел. (063)407-95-39.

Здам
1‑, 2‑, 3‑кімн. кв., подо‑
бово, погодинно, р‑н гі‑
пермаркету «Там‑Там», 
центру, залізн. вокза‑
лу, євроремонт, кабель‑
не ТБ, Wі‑Fі, побуттехні‑
ка. Тел. (099)328‑04‑02, 
(068)717‑13‑56.
1‑кімн. кв., вул. Ветеранів, 19, вмеб-
льована, є все необхідне для про-
живання, Інтернет, 3500грн. Тел. 
(098)471-77-19.
1‑кімн. кв., вул. Ветеранів, р-н гі-
пермаркету «Там-Там», цен-
тральне опалення, вмебльована, 
3700грн + комунальні платежі. Тел. 
(096)466-48-77, (099)151-61-08.

НЕРУХОМІСТЬ / ЛУЦЬК

1‑кімнатні квартири
Винниченка, 2/5/Ц, 32/-/-, житл. стан, кухня-студія .............................................................ціна договірна
Відродження, 2/9/П, 35/-/-, косм. рем., лічильн. .................................................................ціна договірна
Грущевського, 3/4/Ц, 32/-/-, рем., кухня ..............................................................................ціна договірна
Зацепи, 4/10/Ц, 43/-/-, авт. опал., рем..................................................................................ціна договірна
І.Франка, 4/10/-, авт. опал., єврорем., меблі .........................................................................ціна договірна
Конякіна, 3/5/Ц, 30/-/-, не кутова, косм. рем. ......................................................................ціна договірна
Львівська, 3/5/Ц, 29,5/-/-, косм. рем. ...................................................................................ціна договірна
Молоді, 5/5/Ц, 31/-/-, косм. рем. ..........................................................................................ціна договірна
Набережна, 8/10/-, 46/-/-, авт. опал., меблі, побуттех. .......................................................ціна договірна
Соборності, 6/9/Ц, 38/-/-, парк., житл. стан. ........................................................................ціна договірна
Струмівка, 4/5/-, 41/-/-, авт. опал., рем. ...............................................................................ціна договірна
Кравчука, 6/9/Ц, 39/-/-, рем., пласт. вікна ...........................................................................ціна договірна
Ш.Руставелі, 3/9/Ц, 38/-/-, ніша, пласт. вікна .......................................................................ціна договірна

2‑кімнатні квартири
Арцеулова, 8/10/Ц, 71/-/-, авт. опал.,  вмонт. кухня .............................................................ціна договірна
Відродження, 3/5/Ц, 52/-/-, пласт. вікна, рем. .....................................................................ціна договірна
Волі, 4/4/-, 44/-/-, пласт. вікна, косм. рем. ..........................................................................ціна договірна
Г.-Артемовського, 3/5/П, 48/-/-, житл. стан .........................................................................ціна договірна
Гордіюк, 4/9/Ц, 52,6/-/-, рем., пласт. вікна, вмонт. кухня  ..................................................ціна договірна
Грушевського, 4/5/Ц, 44/-/-, косм. рем. .............................................................................. ціна договірна
Дружби народів, 2/5/Ц, 51/-/-, чеський проект, част. рем. ..................................................ціна договірна
І.Франка, 2/10/-, 75/-/-, авт. опал., єврорем., меблі .............................................................ціна договірна
Липинський масив, 3/10/Ц, 61/-/-, авт. опал., підігрів підл. .................................................ціна договірна
Молоді, 4/5/Ц, 52/-/-, гарне планув., рем., част. меблі .......................................................ціна договірна
Набережна, 7/10/-, 62/-/-, авт. опал., ст., штук., буд. зданий ............................................. ціна договірна
Перемоги, 8/10/Ц, 58,5/-/-, авт. опал., розпоч. рем. ...........................................................ціна договірна
Р-н гот. «Лучеськ», вул.Декабристів, 1/5/Ц, 42/- /-, кімн. розд., житл. стан  ...................ціна договірна
Соборності, 6/9/Ц, 49/-/-, рем., вмонт. кухня ....................................................................  ціна договірна
Сухомлинського, 4/9/Ц, 50/-/-, косм. рем., 2 лоджії ...........................................................ціна договірна

3‑кімнатні квартири
В.-інтернаціоналістів, 4/9/П, 64/-/-, меблі, побуттех., хор. стан ..........................................ціна договірна
Відродження, 6/9/Ц, 66/-/-, част.рем. ..................................................................................ціна договірна
Г.-Артемовського, 6/9/-, 69/-/-,  гарне планув., потреб. рем. ...........................................  ціна договірна
Київський м-н, 12/17/-, 86/-/-, рем., хорош. стан .................................................................ціна договірна
Кравчука, 6/9/П, 64/-/-, косм. рем., р-н ЗОШ №25 .............................................................ціна договірна
Молоді, 3/5/Ц, 70/-/-, єврорем., вмонт. кухня .....................................................................ціна договірна
Молоді, 6/9/Ц, 68/-/-, пласт. вікна, косм. рем. ....................................................................ціна договірна
Рівненська, 1/5/-, 59/-/-, не кут., частк. рем..........................................................................ціна договірна
С.Бандери, 3/5/-, 80/-/-, житл. стан, паркет .........................................................................ціна договірна
Соборності, 5/9/Ц, 67/-/-, рем., вмонт. кухня .......................................................................ціна договірна
Сухомлинського, 2/5/Ц, 68/-/-, авт. опал., рем., меблі .......................................................ціна договірна
Чорновола, 7/9/П, 64/-/-, житл. стан ....................................................................................ціна договірна

Будинки
Милуші, 175кв.м, новозбуд., всі комун., рем., 0,30га .............................................................ціна договірна
Радомишль, 100кв.м, 3 кімн., вода, газ, свердл., надв. спор. асф.доїзд ....................ціна договірна
Струмівка, 160кв.м, стяж., штук., комун. підвед., 0,30га ........................................................ціна договірна

Земельні ділянки
Прилуцьке, 0,09га є світло, газ поруч .....................................................................................ціна договірна

Комерційна нерухомість
Відродження, діюч. відпоч. комплекс, 160кв.м, сауна, басейн, хор. стан..............................ціна договірна

7№ 36 (816)       5 листопада 2020 року



2‑кімн. кв., вул. Рівненська, 107, 
вмебльована, є побутова техніка: 
холодильник, пральна машина, га-
зова колонка, 2800грн + комунальні 
платежі. Тел. (099)435-35-51.
2‑кімн. кв., вул. Стрілецька, меблі, 
побутова техніка, 3500грн + кому-
нальні платежі. Тел. (093)226-96-39.
2‑кімн. кв., вул. Чайковського, 
р-н центру міста, у кімнатах сві-
жий косм. ремонт, є 2 балкони, хо-
лодильник, 4500грн + комунальні 
платежі. Тел. (096)466-48-77.
2‑кімн. кв., вул. Чорновола, 44, но-
вобудова, євроремонт, вмебльова-
на, побутова техніка, ТБ, Інтернет, 
4300грн + комунальні платежі. Тел. 
(099)435-35-51.
2‑кімн. кв., просп. Відродження, 10, 
навпроти піцерії «Соло», вмебльо-
вана, ремонт, склопакети, паркет, 
вмонтована кухня, 3400грн + кому-
нальні платежі. Тел. (099)435-35-51, 
(098)471-76-64.
2‑кімн. кв., просп. Волі, 22, хоро-
ший косм. ремонт, 3800грн. Тел. 
(099)435-35-51.
2‑кімн. кв., просп. Грушевського, 
2/5/Ц, газова колонка, меблі, побу-
това техніка, 5500грн + комунальні 
платежі. Тел. (067)451-80-64.
2‑кімн. кв., просп. Перемоги, 10, 
зупинка ЗОШ №5, меблі, побутова 
техніка, 3500грн + комунальні пла-
тежі. Тел. (099)934-20-10.
2‑кімн. кв., просп. Перемоги, жит-
ловий стан. Тел. (050)181-49-57, 
(067)124-35-82.
2‑кімн. кв., ремонт, меблі, побу-
това техніка. Тел. (095)150-34-83, 
(067)976-86-13.
2‑кімн. кв., с. Липини, вул. Шкіль-
на, ремонт, вмебльована, є побу-
това техніка, 4500грн + комунальні 
платежі. Тел. (098)471-77-29.
3‑кімн. кв., вул. Кравчука, ЖК «Ко-
лізей», євроремонт, авт. опалення, 
вмонтовані меблі, побутова техніка. 
Тел. (050)831-75-55.
3‑кімн. кв., новобудова, євроре-
монт, авт. опалення, меблі, побу-
това техніка. Тел. (095)150-34-83, 
(067)976-86-13.
3‑кімн. квартира‑студія, 3/5/-, 
68кв.м, євроремонт, меблі, побу-
това техніка, перше поселення. Тел. 
(050)438-27-70.
Квартира в новобудові, р-н гіпер-
маркету «Там-Там», євроремонт, 
авт. опалення, меблі, побутова тех-
ніка, 6500грн + комунальні платежі. 
Тел. (067)451-80-64.
Кімната для 1-2 дівчат, просп. Мо-
лоді, р-н РАЦСу, вмебльована, 
є побутова техніка, без господа-
рів, 870грн. Тел. (099)934-20-10, 
(098)471-77-19.
Кімната для дівчини, вул. Винни-
ченка, без господарів, 1500грн. Тел. 
(099)435-35-51, (098)471-76-64.
Кімната для дівчини, на підселен-
ня, просп. Соборності, 42, р-н гі-
пермаркету «Там-Там», із господи-
нею, 950грн. Тел. (099)435-35-51, 
(098)471-76-64.
Кімната для дівчини, просп. Гру-
шевського, р-н залізн. вокза-
лу, без господарів, 1300грн. Тел. 
(099)435-35-51, (098)471-76-64.
Кімната для дівчини, р-н просп. 
Відродження, без господарів, 
1700грн. Тел. (099)435-35-51, 
(098)471-76-64.
Кімната для хлопця, р-н 40кв., ме-
блі, побутова техніка, без господа-
рів, 900грн. Тел. (099)151-61-08, 
(096)466-48-77.
Кімната для хлопця, р-н вул. 
Львівської, ЛНТУ, 900грн. Тел. 
(096)466-48-77, (099)151-61-08.
Кімната для хлопця, р-н РЦ «Про-
мінь», 1200грн. Тел. (099)435-35-51, 
(098)471-76-64.
Кімната у гуртожитку сімейного 
типу, просп. Волі, р-н РЦ «Сіті-Парк», 
для пари без дітей, 1500грн. Тел. 
(099)768-38-66, (098)471-77-29.

1‑кімн. кв., вул. Ветеранів, хоро-
ший косм. ремонт, вмебльована, 
холодильник, 3000грн + комунальні 
платежі. Тел. (096)466-48-77.
1‑кімн. кв., вул. Воїнів-
інтернаціоналістів, р-н РАЦСу, косм. 
ремонт, 3700грн + комунальні пла-
тежі. Тел. (099)435-35-51.
1‑кімн. кв., вул. Вороніхіна, 15, р-н 
просп. Відродження, «малосімей-
ка», євроремонт, 2800грн + кому-
нальні платежі. Тел. (099)934-20-10, 
(098)471-77-19.
1‑кімн. кв., вул. Г. -Артемовського, 
косм. ремонт, меблі, побутова техні-
ка, 3500грн + комунальні платежі. 
Тел. (063)407-95-39.
1‑кімн. кв., вул. Гордіюк, 29, 
3/9/-, меблі, побутова техніка, 
4000грн + комунальні платежі. Тел. 
(096)466-48-77.

1‑кімн. кв., вул. Кравчука, хороший 
косм. ремонт, вмебльована, є побу-
това техніка, 3500грн + комунальні 
платежі. Тел. (099)151-61-08.
1‑кімн. кв., вул. Липинського, р-н 
гіпермаркету «Там-Там», авт. опа-
лення, холодильник, пральна ма-
шина, лічильники,ТБ, Інтернет, 
4500грн + комунальні платежі. Тел. 
(093)120-69-39.
1‑кімн. кв., вул. Набережна, авт. 
опалення, євроремонт, меблі, по-
бутова техніка. Тел. (095)150-34-83, 
(067)976-86-13.
1‑кімн. кв., вул. Набережна, єв-
роремонт, меблі, побутова тех-
ніка, авт. опалення. Адр.: www. 
gelios. lutsk. ua. Тел. (050)062-30-10, 
(067)895-39-41.
1‑кімн. кв., вул. Федорова, 2, 
3/9/-, хороший косм. ремонт, 
3300грн + комунальні платежі. Тел. 
(093)226-96-39, (099)435-35-51.

1‑кімн. кв., вул. Д. Галицько-
го, вмебльована, холодильник, 
2900грн + комунальні платежі. Тел. 
(099)768-38-66.
1‑кімн. кв., вул. Даньшина, 1, є ме-
блі, побутова техніка, все необхідне 
для проживання, 3000грн + кому-
нальні платежі. Тел. (096)466-48-77.
1‑кімн. кв., вул. І. Франка, євро-
ремонт, меблі, побутова техні-
ка, все необхідне для проживання, 
5000грн. Тел. (093)226-96-39.
1‑кімн. кв., вул. К. -Карого, 11, 2-й 
пов., вмебльована, кабельне ТБ, 
4000грн + комунальні платежі. Тел. 
(099)151-61-08.
1‑кімн. кв., вул. Конякіна, 37а, ре-
монт, вмебльована, є холодиль-
ник, пральна машина, Інтернет, 
4500грн + комунальні платежі. Тел. 
(093)226-96-36.

1‑кімн. кв., вул. Чехова, 2, вмебльо-
вана, є все необхідне для проживан-
ня, 4200грн. Тел. (096)466-48-77.
1‑кімн. кв., вул. Ш. Руставелі, р-н 
ЛПЗ, вмебльована, є холодильник, 
2900грн + комунальні платежі. Тел. 
(093)226-96-39.
1‑кімн. кв., вул. Щусєва, р-н просп. 
Відродження, косм. ремонт, Інтер-
нет, 4000грн + комунальні платежі. 
Тел. (099)934-20-10.
1‑кімн. кв., житловий стан, є 
меблі, побутова техніка. Тел. 
(050)181-49-57, (067)124-35-82.
1‑кімн. кв., просп. Грушевсько-
го, 1, укомплектована, хороший 
косм. ремонт, 3200грн + комуналь-
ні платежі. Тел. (096)466-48-77, 
(099)151-61-08.
1‑кімн. кв., просп. Молоді, 23, хо-
роший косм. ремонт, можливість 
підключення пральної машини, 
3800грн + комунальні платежі. Тел. 
(099)934-20-10, (098)471-77-19.
1‑кімн. кв., просп. Молоді, вмеб-
льована, холодильник, балкон, під-
вал, 2900грн + комунальні платежі. 
Тел. (098)471-77-19.
1‑кімн. кв., просп. Перемоги, 
косм. ремонт, вмебльована, є хо-
лодильник, пральна машина, 
3200грн + комунальні платежі. Тел. 
(099)435-35-51, (098)471-76-64.
1‑кімн. кв., р-н гіпермаркету «Там-
Там», авт. опалення, меблі, побу-
това техніка. Тел. (050)831-75-55, 
(097)101-29-13.
1‑кімн. кв., р-н ТРЦ «Порт-Сіті», 
новобудова, авт. опалення, вмеб-
льована, є побутова техніка, 
4200грн + комунальні платежі. Тел. 
(099)435-35-51.
2‑кімн. кв., авт. опалення, ре-
монт, меблі, побутова техніка. Тел. 
(050)831-75-55, (093)918-26-54.
2‑кімн. кв., вул. Винниченка, 49, 
хороший ремонт, вмебльована, 
є холодильник, Інтернет, балкон, 
4000грн + комунальні платежі. Тел. 
(099)934-20-10.
2‑кімн. кв., вул. Винниченка, євро-
ремонт, вмебльована, є посуд, побу-
това техніка, Інтернет, 5000грн. Тел. 
(098)471-76-64, (099)435-35-51.
2‑кімн. кв., вул. Декабристів, р-н 
просп. Відродження, вмебльована, 
побутова техніка, 2900грн + кому-
нальні платежі. Тел. (099)435-35-51.
2‑кімн. кв., вул. Ківерцівська, 
авт. опалення, косм. ремонт, ме-
блі, побутова техніка. Адр.: www. 
gelios. lutsk. ua Тел. (050)062-30-10, 
(067)895-39-41.
2‑кімн. кв., вул. Ковельська, ЖК 
«Небосхил», хороший ремонт, 
укомплектована, є побутова техніка, 
3500грн + комунальні платежі. Тел. 
(098)471-76-64.
2‑кімн. кв., вул. Коновальця, 1, 
вмебльована, є побутова техніка, 
4500грн. Тел. (099)768-38-66.
2‑кімн. кв., вул. Конякіна, 37, р-н 
ТЦ «Слон», меблі, вся необхідна по-
бутова техніка, 3200грн + комуналь-
ні платежі. Тел. (099)934-20-10.
2‑кімн. кв., вул. Конякіна, 7/9/-, 
вмебльована, є холодильник, те-
левізор, 4500грн + комуналь-
ні платежі. Тел. (099)768-38-66, 
(093)120-69-39.
2‑кімн. кв., вул. Кравчука, р-н авто-
станції, євроремонт, частково вмеб-
льована, є вся необхідна побутова 
техніка, 3500грн + комунальні пла-
тежі. Тел. (098)471-77-19.
2‑кімн. кв., вул. Липинського, 7, 
новобудова, авт. опалення, євроре-
монт, вмебльована, є побутова тех-
ніка, 3500грн + комунальні платежі. 
Тел. (099)435-35-51.
2‑кімн. кв., вул. Новочерчиць-
ка, 13, є меблі, побутова техні-
ка, все необхідне для проживання, 
3500грн + комунальні платежі. Тел. 
(099)934-20-10.

НЕРУХОМІСТЬ / ЛУЦЬК

1‑кімнатні квартири
В.-інтернаціоналістів, 2/9/П, 36/-/-, рем. ............................................................................... ціна договірна
Ветеранів, 35/-/-, косм. рем. .................................................................................................... ціна договірна
Винниченка, 2/5/Ц, 31/-/-, косм. рем. .................................................................................... ціна договірна
Відродження, 2/9/Ц, 38/-/-, житл. стан, меблі, терміново .................................................... ціна договірна
Грушевського, 2/5/Ц, 30/-/-, косм. рем. ................................................................................ ціна договірна
Конякіна, 36/-/-, житл. стан ..................................................................................................... ціна договірна
Луцьк, 43/-/-, 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 гіпермаркету «Там-Там», 40/-/-, новобуд., рем., част. меблі .......................................... ціна договірна
Р-н ЛПЗ, 35/-/-, житл. стан......................................................................................................  ціна договірна
Р-н просп.Відродження, 40/-/-, новобуд., авт. опал., рем. .................................................... ціна договірна
Соборності, 2/9/Ц, 39/-/-, кімн. з нішею, косм. рем. ............................................................. ціна договірна

2‑кімнатні квартири
Винниченка, 3/4/Ц, 46/-/-, косм. рем., терміново ................................................................ ціна договірна
Відродження, 2/9/Ц, 50/-/-, рем. ........................................................................................... ціна договірна
Відродження, 50/-/-, косм. рем., кімн. розд. .......................................................................... ціна договірна
Волі, 45/-/-, косм. рем. ............................................................................................................ ціна договірна
Г.-Артемовського, 48/-/-, пласт. вікна, вмонт. кухня ......................................................................недорого
Гордіюк, 2/9/П, 50/-/-, житл. стан .......................................................................................... ціна договірна
Грушевського, 45/-/-, рем., вмонт. кухня ............................................................................... ціна договірна
Дружби народів, 4/9/Ц, 50/-/-, житл. стан ............................................................................ ціна договірна
Зацепи, 70/-/-, авт. опал., рем. ................................................................................................ ціна договірна
Конякіна, 50/-/-, єврорем., меблі .....................................................................................................недорого
Кравчука, 3/9/П, 49/-/-, косм. рем......................................................................................... ціна договірна
Кравчука, 67/-/-, новобуд., рем., меблі  ................................................................................. ціна договірна 
Молоді, 2/9/Ц, 50/-/-, кімн. розд., єврорем., меблі .............................................................. ціна договірна
Соборності, 5/9/Ц, 50/-/-, кімн. розд., косм. рем.................................................................. 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, терміново.............................................................................. ціна договірна
Гордіюк, 4/9/П, 64/-/-, житл. стан .......................................................................................... ціна договірна
Кравчука, 100/-/-, авт. опал.,  ремонт,  меблі ......................................................................... ціна договірна
Луцьк, 67/-/-, житл. стан, терміново ....................................................................................... ціна договірна
Молоді, 7/9/Ц, 78/-/-, рем., меблі .......................................................................................... ціна договірна
Соборності, 2/9/Ц, 77/-/-, єврорем., авт. опал., меблі .......................................................... ціна договірна
Ш.Руставелі, 6/9/Ц, 65/-/-, хорош. житл. стан ....................................................................... ціна договірна

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

Будинки
В.Омеляник, житл. стан, 0,10га ................................................................................................. ціна договірна
Забороль, 360кв.м, коробка, комун. поруч, світло на ділянці, 0,15га ..................................... ціна договірна
Лище, 86кв.м, житл. стан, надв. споруди, 0,15га ..................................................................... ціна договірна
Струмівка, 200кв.м, коробка, зроб. чорн. роботи, 0,10га ....................................................... ціна договірна
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Кімната у гуртожитку, просп. 
Молоді, 2000грн + комуналь-
ні платежі. Тел. (096)466-48-77, 
(099)151-61-08.

Найму
1‑, 2-, 3-кімн. кв. Тел. 
(050)062-30-10, (067)895-39-41.
1‑, 2-кімн. кв. Тел. (050)831-75-55, 
(097)101-29-13.
1‑, 2-кімн. кв. або частину будинку, 
центр міста. Тел. (095)219-85-11.
1‑, 2-кімн. кв., центр міста. Тел. 
(067)451-80-64.
1‑кімн. кв. для молодої сім’ї, центр 
міста. Тел. (063)407-95-39.

Продаж
Будинки цегляні (два, можливий 
продаж окремо), р-н Дубнівсько-
го кільця, ремонт, меблі, 0,30га, 
0,07га, садок. Тел. (067)451-80-64.
Будинок 1,5-пов., Липинський ма-
сив, 180кв.м, цегляний, утеплений, 
огороджений, зручне місцерозташу-
вання, всі комунікації, зданий в екс-
плуатацію. Адр.: www. dom. ria. com. 
Тел. (050)242-53-44.
Будинок 1,5-пов., Липинський ма-
сив, 200кв.м, 0,06га, огорожа. Тел. 
(050)181-49-57, (067)124-35-82.
Будинок 1-пов., вул. Дубнівська, 
45кв.м, 2 кімнати, кухня, санву-
зол, кладовка, авт. опалення, літня 
кухня, сарай, 0,15га, огорожа. Тел. 
(067)451-80-64.
Будинок 2-пов., р-н вул. Львів-
ської, 4 кімнати, 2 санвузли, потре-
бує ремонту, житловий стан, пласт. 
вікна, авт. опалення, 0,10га, сад. Тел. 
(067)451-80-64.
Будинок дерев’яний під дачу, с. Го-
родниця. Тел. (098)664-95-71.
Будинок дерев’яний, с. Омельне, 
30км від м. Луцьк, 52,3кв.м, 3 кімна-
ти, підведений газ, є комора, льох, 
0,26га, 135000грн, торг, можливо на 
виплату. Тел. (066)060-40-08.
Будинок на 2 входи, с. Забороль, 
для великої родини, 0,15га, кому-
нікації поруч, світло на ділянці, хо-
роше місце розташування, поруч ліс. 
Тел. (050)181-49-57, (067)124-35-82.
Будинок новозбудований, с. Бо-
ратин, з правої сторони за переїз-
дом, 117кв.м, стяжка, штукатурка, 
комунікації в будинку, 0,07га. Тел. 
(067)451-80-64.
Будинок цегляний, 1,5-пов., р-н 
вул. Червоного Хреста, 200кв.м, 
усі зручності, накритий метало-
профілем, підвал, 0,03га, мож-
ливий обмін на будинок. Тел. 
(098)907-66-47, (099)645-79-10.
Будинок, 6км від м. Луцьк, напря-
мок м. Ковель, 82кв.м, всі зручності, 
господарські будівлі,120кв.м, 0,30га. 
Тел. (095)241-99-81.
Будинок, м. Луцьк, р-н вул. Львів-
ської, 4 кімнати, можливий обмін 
на 2-кімн. кв., 1-пов. або 1/2 будин-
ку (з 2-х кімнат) зі зручностями. Тел. 
(066)155-89-08.
Будинок, Полтавська обл., Мирго-
родський р-н, с. Великі Сорочинці, 
60кв.м, газ, зручності, 0,25га, при-
ватизовано, 500000грн, можливий 
обмін. Тел. (050)877-49-52.
Будинок, с. Білосток, 9х12м, 3 гара-
жі, альтанка, сарай, велике госпо-
дарство. Тел. (095)723-93-61.
Будинок, с. Затурці, 35км від м. 
Луцьк, газ, вода, опалення у бу-
динку, літня кухня, гараж, тепли-
ця, 0,25га, молодий садок. Тел. 
(099)362-09-11.
Будинок, с. Комарове, Ратнівський 
р-н, 70кв.м, газифікований, 0,60га, 
центр села, поруч ліс, річка. Тел. 
(095)180-90-90, (068)821-30-25.
Будинок, с. Лище, 87кв.м, житло-
вий стан, надвірні споруди, 0,15га. 
Тел. (050)181-49-57, (067)124-35-82.

Будинок, с. Милуші, 175кв.м, ново-
збудований, ремонт, частково ме-
блі, 0,30га. Тел. (050)831-75-55, 
(097)101-29-13.

Будинок, с. Олександрія, 
біля м. Ківерці, 3 кімна‑
ти, 0,40га, ціна договірна. 
Тел. (068)354‑17‑89.
Будинок, с. Радомишль, 100кв.м, 3 
кімнати, вода, газ, свердловина, на-
двірні споруди. Тел. (050)831-75-55, 
(097)101-29-13.
Будинок, с. Струмівка, 160кв.м, 
стяжка, штукатурка, всі комуніка-
ції підведені, 0,30га, асфальтова-
ний доїзд. Тел. (050)831-75-55, 
(097)101-29-13.
Будинок, с. Чаруків, є льох, літня 
кухня, поруч ставок, можливі варі-
анти. Тел. (050)573-15-33.

Дача, вул. Володимирська. Тел. 
(099)220-82-53.
Дача, масив «Калина» (с. Промінь), 
0,06га, контейнер металевий, 2х3м, 
плодові дерева, є вода, світло поруч, 
80000грн, торг, можливо на випла-
ту. Тел. (066)060-40-08.
Дача, масив «Лаврів», 0,06га, є бу-
динок, сарай, вода, світло, огоро-
жа, терміново. Тел. (099)341-58-03, 
Юрій.
Дача, масив «Лаврів», 0,09га, буди-
нок металевий, 3,5х2,5м, хороший 
стан, дерева, кущі, вода (колонка), 
поруч зупинка дизеля, власник. Тел. 
77-28-01, (067)346-25-25.
Дача, масив «Промінь», 0,78га, 
5 хвилин до зупинки дизе-
ля та маршруток, терміново. Тел. 
(050)516-60-54.
Дача, масив «Промінь», будинок 
цегляний, 40кв.м, піч 2-конфорко-
ва, перегородки, внутрішні роботи, 
вода, світло, підвал, камін, недоро-
го. Тел. 76-77-06, (099)518-79-04.

Земельна ділянка для ведення с/г, 
0,10га, поруч ліс, недорого, терміно-
во. Тел. (095)858-71-17.
Земельна ділянка під забудову, м. 
Луцьк, р-н вул. Львівської, 0,03га, 
є всі комунікації, інфраструктура 
300м. Тел. (066)155-89-08.
Земельна ділянка під забудову, 
р-н ЗОШ №13, 0,15га, кадастровий 
№0722883700:03:001:0328, комуні-
кації поруч, асфальтований доїзд. 
Тел. (067)451-80-64.
Земельна ділянка під забудову, с. 
Баківці, Луцький р-н, 0,43га, є льох 
цегляний, колодязь, сад, поруч зу-
пинка, церква, магазин, ставки. Тел. 
(095)559-01-42.
Земельна ділянка під забудову, с. 
Боголюби, 0,10га, комунікації поруч. 
Тел. (067)451-80-64.

Земельна ділянка під за-
будову, с. Боратин, 0,17га, 
є фундамент, комуніка-
ції поруч, вулиця забудо-
вана, хороший доїзд. Тел. 
(095)186-70-90.
Земельна ділянка під забудову, с. 
Воротнів, 0,16га, поруч світло, газ, 
вода. Тел. (050)378-62-77.
Земельна ділянка під забудо-
ву, 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.

НЕРУХОМІСТЬ / ЛУЦЬК

Продаж
1‑кімнатні квартири

Володимирська, 3/5/Ц, 30/-/-, житл.стан, балкон заскл. ...................................................... ціна договірна
Конякіна, 3/9/П, 35/-/8,5, житл. стан ...........................................................................................588000грн
Молоді, 9/9/Ц, 37/-/-, косм. рем., пласт. вікна, вмонт. кухня, меблі у ванній .....................ціна договірна
Соборності, 6/9/Ц, 38/-/7, косм. рем., ніша ..................................................................................672000грн

2‑кімнатні квартири
8 Березня, 2/2/Ц, косм. рем., кімн. прохідні, авт. опал., пласт. вікна, підвал ....................ціна договірна
Арцеулова, 8/9/Ц, 52/-/7, чеськ. проект, косм. рем., балкон заскл. .................................... ціна договірна
Волі, 2/5/Ц, 43/-/6, рем. ......................................................................................................... ціна договірна
Володимирська, 2/5/Ц, 42/-/6, пласт. вікна, кімн. розд., потреб. рем..................................ціна договірна
Г.-Артемовського, 3/5/Ц, 48/-/-, рем., меблі ........................................................................ ціна договірна
Грушевського, 4/4/Ц, 44,8/-/6, косм. рем., пласт. вікна, меблі ........................................... ціна договірна
Декабристів, 1/5/Ц, 60/-/-, авт. опал., підвал ........................................................................ ціна договірна
Козакова, 5/5/Ц, кімн. розд., балкони .................................................................................... ціна договірна
Писаревського, 4/5/Ц, 46/-/9, рем., підвал, балкон ............................................................. ціна договірна

3‑кімнатні квартири
Конякіна, 3/9/Ц, 81/-/-, рем., меблі, побуттех., ОСББ ........................................................... ціна договірна
Новочерчицька, 2/3/Ц, 76/-/-, авт. опал., кімн. розд., меблі, балкон, гараж, прибуд. тер..ціна договірна

Новобудови
1-кімн.кв., ЖК «Житлобуд», 2/10/Ц, авт. опал., хор. стан, лоджія .......................................... ціна договірна
1-кімн.кв., ЖК «Житлобуд», 8/10/Ц, 45/-/-, авт. опал., меблі, побуттех., ОСББ....................ціна договірна

Будинки
Боратин, 117кв.м, стяж., штук., усі комунік., 0,07га .................................................................. ціна договірна
Дубнівська, 45кв.м, 2 кімнати, санвузол, авт. опал., надвірн. спор., 0,15га, огорожа............ціна договірна
Львівська, 2-пов., авт. опал., пласт. вікна, 0,10га .................................................................... ціна договірна
Р-н Дубнівського кільця, рем., меблі, усі комунік., 0,30га, садок ........................................... ціна договірна
Таунхаус (сучасний), с.Рованці, 117кв.м, стяж., штук., всі комун., огорожа, прибуд. терит....ціна договірна
Таунхаус, с.Боратин, 77кв.м, стяж., штук., тепл. підл., всі комунік.................................................728000грн

Земельні ділянки
Баїв, 0,12га, комунік. поруч ....................................................................................................... ціна договірна
Боголюби, під забудову. 0,10га, комунік. поруч ...................................................................... ціна договірна
Гаразджа, 0,12га ........................................................................................................................ ціна договірна
Гаразджа, під комерц. діяльність, 0,15га, комунік. поруч ........................................................ ціна договірна
Забороль, під забуд., 0,10га, комунік. поруч ............................................................................ ціна договірна
Конякіна, під комерц. діяльність, 0,05га .................................................................................. ціна договірна
Милуші, під забудову, 0,15га, комунік. поруч .......................................................................... ціна договірна
Р-н ЗОШ №13, під забудову, 0,15га, комунік. поруч ................................................................ ціна договірна 
Рованці, під забуд., 0,10га, світло поруч, є сусіди .................................................................... ціна договірна
Симиренка, 0,09га, комунік. поруч .......................................................................................... ціна договірна
Тарасове, комунік. поруч ........................................................................................................... ціна договірна

Здам
1-кімн.кв., вул.Г.-Артемовського, косм. рем., меблі, побуттех. ..............................  3500грн+комун.платежі
2-кімн.кв., просп.Грушевського, 2/5/Ц, газ.колонка, меблі, побуттех....................5500грн+комун.платежі
Квартира, новобуд., р-н гіперм. «Там-Там», авт. опал., єврорем., меблі, побуттех.........6500грн+комун платежі

Купівля
1-, 2-кімн.кв., м.Луцьк, розгл.  усіх варіант. ............................................................................. ціна договірна
1-кімн.кв., р-н 33кв. (просп.Соборності, Молоді, вул.Кравчука, Ветеранів, Конякіна, Гордіюк)......ціна договірна
2-, 3-кімн.кв., будь-який р-н міста ........................................................................................... ціна договірна
Будинок або част. будинку, м.Луцьк ........................................................................................ ціна договірна
Зем. ділянка, с.Тарасове, вул.Чернишевського, Ковельська, Володимирська)......................ціна договірна
Зем. ділянка, м.Луцьк або передмісття ..................................................................................... ціна договірна

Найму
1-кімн.кв., центр міста, для молод. сім`ї ................................................................................... ціна договірна
1-, 2-кімн.кв. центр міста ........................................................................................................... ціна договірна
1-, 2-кімн.кв. або част. будинку, центр міста ............................................................................ ціна договірна

Приміщення
Продаж

С.Бандери, 30кв.м, рем., комунік. ............................................................................................ ціна договірна
Оренда

Центр міста, підвальне, вікно, рем., санвузол, під офіс або косм. кабінет.............................ціна договірна
З повним переліком об’єктів можна ознайомитись за тел. (095)2198511
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Земельна ділянка під забудову, 
с. Гаразджа, 0,12га, кадастровий 
№0722885000:001:2551, злівої сто-
рони новий масив, світло вздовж ді-
лянки, твердий доїзд, є сусіди. Тел. 
(067)451-80-64.
Земельна ділянка під забудову, 
с. Забороль, 0,10га, кадастровий 
№0722881800:001:6097, асфальто-
ваний доїзд, комунікації поруч. Тел. 
(067)451-80-64.
Земельна ділянка під забудову, с. 
Звірів, 0,25га, ціна договірна. Тел. 
(050)199-36-23.
Земельна ділянка під забудо-
ву, с. Княгининок, приватизована, 
0,30га, комунікації поруч, асфальто-
ваний доїзд, ціна за домовленістю, 
можливий поділ на 2 ділянки. Тел. 
(050)722-73-21.
Земельна ділянка під забудову, с. 
Кульчин, 0,10га, недорого, термі-
ново, власник. Тел. (050)720-48-90, 
+39-32-90-38-18-25 (viber).
Земельна ділянка під забудову, с. 
Лище, вул. Затишна, 0,12га, ціна до-
говірна. Тел. (093)575-52-47.
Земельна ділянка під забудову, с. 
Милуші, 0,12га, комунікації поруч, 
ціна договірна. Тел. (050)438-14-00, 
(095)071-23-13.
Земельна ділянка під забудо-
ву, с. Милуші, 0,15га, кадастровий 
№0722883700:05:001:6131, твер-
дий доїзд, комунікації поруч. Тел. 
(067)451-80-64.
Земельна ділянка під забудову, с. 
Рованці, 0,10га, рівна, масив за за-
правкою, заїзд від вул. Мамсурова, 
світло вздовж ділянки, є сусіди. Тел. 
(067)451-80-64.
Земельна ділянка під комер-
ційне призначення, вул. Ко-
някіна, 0,05га, кадастровий 
№07101000000:22:036:0009. Тел. 
(067)451-80-64.
Земельна ділянка с/г призначен-
ня, с. Жидичин, 0,13га, можливо 
під забудову, недорого, терміно-
во, власник. Тел. (050)720-48-90, 
+39-32-90-38-18-25 (viber).
Земельна ділянка с/г призна-
чення, с. Липини, Луцький р-н, 
0,17га, поблизу села, окружна до-
рога, гіпермаркет «Епіцентр». Тел. 
(067)258-21-10.
Земельна ділянка, вул. Смирнен-
ка, р-н поліклініки №3, 0,09га, 
між житловими будинками, всі ко-
мунікації вздовж ділянки. Тел. 
(067)451-80-64.
Земельна ділянка, м. Устилуг, по-
руч нова об’їздна дорога, 300м 
до КПП «Устилуг», 0,11га. Тел. 
(050)519-00-57.
Земельна ділянка, можливо під 
комерційну діяльність, с. Гараз-
джа, 0,15га, над центральною до-
рогою, комунікації поруч. Тел. 
(067)451-80-64.
Земельна ділянка, с. Баїв, 0,12га, 
новий масив, всі комунікації поруч, 
недорого. Тел. (067)451-80-64.
Земельна ділянка, с. Богушів-
ка, 0,20га, приватизована. Тел. 
(099)767-36-23.

Земельна ділянка, с. Бри‑
ще, 0,25га, водопро‑
від, газопровід, е/лі‑
нія, асфальтована до‑
рога, спільний коло‑
дязь, ціна договірна. Тел. 
(068)287‑34‑05.
Земельна ділянка, с. Гаразджа, біля 
траси Луцьк-Рівне, 0,35га, привати-
зована, недорого, терміново. Тел. 
(067)804-39-82, (097)507-50-75.
Земельна ділянка, с. Городниця, 
11км від м. Луцьк, 0,22га, будинок 
старий, світло, газ, колодязь, сад, 
220000грн. Тел. (097)463-44-57.
Земельна ділянка, с. Забо-
роль, 0,19га, приватизована. Тел. 
(095)723-93-61.

Земельна ділянка, с. Кони-
ще, Ратнівський р-н, 0,38га. Тел. 
(095)180-90-90, (068)821-30-25.
Земельна ділянка, с. Піддубці, 
0,12га, приватизована, світло, газ, 
дорога поруч, ціна договірна. Тел. 
(050)194-17-16, після 15.00.
Земельна ділянка, с. Піддубці, біля 
траси Луцьк-Рівне, 2,68га, недоро-
го, власник. Тел. (067)804-39-82, 
(097)507-50-75.
Земельна ділянка, центр с. Та-
расове, всі комунікації. Тел. 
(067)451-80-64.
Земельна ділянка,с. Прилуць-
ке, 0,09га, є світло, газ поруч. Тел. 
(050)831-75-55, (097)101-29-13.
Земельні ділянки (дві), 0,20га та 
0,12га. Тел. (099)325-27-13.

Таунхаус (сучасний), с. Рован-
ці, 117кв.м, стяжка, штукатурка, 
всі комунікації в будинку, огоро-
жа, прибудинкова територія, непо-
далік від центральної дороги. Тел. 
(067)451-80-64.
Таунхаус, с. Боратин, 72кв.м, 3 кім-
нати, кухня, коридор, санвузол, те-
пла підлога, стяжка, штукатурка, всі 
комунікації, твердий доїзд, огоро-
жа, 728000грн. Тел. (067)451-80-64.

Купівля
Будинок або частина будинку, м. 
Луцьк. Тел. (095)219-85-11.
Будинок новий, у м. Луцьк або пе-
редмістті, р-н вул. Чернишевського, 
Ковельської, Львівської, Володи-
мирської, с. Тарасове, Зміїнець, до 
180кв.м, розгляд усіх варіантів. Тел. 
(067)451-80-64.
Земельна ділянка, м. Луцьк або пе-
редмісття. Тел. (067)451-80-64.
Земельна ділянка, с. Тарасо-
ве, вул. Чернишевського, вул. Ко-
вельска, вул. Володимирська. Тел. 
(095)219-85-11.

Здам
Будинок житловий, мансардний, с. 
В. Омеляник, 5 кімнат, 300кв.м, го-
товий до проживання, 0,10га. Тел. 
(095)150-34-83, (067)976-86-13.
Земельна ділянка дачна, р-н вул. 
Львівської, порядним людям, без-
коштовно. Тел. (066)155-89-08.

Продаж
Гараж металевий, без міс-
ця, розібраний, ідеальний стан, 
9000грн, можлива доставка. Тел. 
(067)923-36-93.

Гараж цегляний, кооп. 
«Автомобіліст‑3», огля‑
дова яма, підваль‑
не приміщення на 2 
кімнати. Адр.: вул. 
Карпенка‑Карого, 2‑Б 
Тел. (066)145‑58‑29.
Гараж цегляний, кооп. «Північний», 
3х6м, з оглядовою ямою та підваль-
ним приміщенням, є світло, техпас-
порт, 85000грн, торг, можливо на 
виплату. Тел. (066)060-40-08.
Гараж цегляний, кооп. «Про-
мінь», вул. К. Савури (за тиром), 
свіжий ремонт. Тел. 24-08-96, 
(050)660-44-60.
Гараж, кооп. «Авіатор», р-н 
вул. Ківерцівської, 6х3х2м, під-
вал на весь гараж, недорого. Тел. 
(063)705-78-18.
Гараж, кооп. «Авіатор», централь-
ний ряд, світло, оглядова яма, мож-
ливо під комерційну діяльність, ціна 
договірна. Тел. (095)890-31-72, 
(066)566-11-98.

Здам
Гараж, вул. Конякіна, металевий, 
охорона, може бути під склад. Тел. 
(050)877-53-49.

Продаж
Приміщення, вул. С. Бандери, 
30кв.м, виведено з житлового фон-
ду, ремонт, всі комунікації. Тел. 
(067)451-80-64.
Приміщення, просп. Відродження, 
діючий відпочивальний комплекс, 
160кв.м, сауна, басейн, терміново. 
Тел. (050)831-75-55, (097)101-29-13.

Складське приміщення 
138кв.м, вул. Електроа‑
паратна, 4, в середині з 
офісним приміщенням. 
Тел. (067)380‑87‑77.

Здам
Приміщення офісне, центр міс-
та, вхід з двору підвальне, є вікно, 
ремонт, санвузол, можливо під 
офіс або косметичний кабінет. Тел. 
(067)451-80-64.

Міський
2=Б 2-кімн. кв., вул. Львівська 
НА будинок, р-н вул. Львівської 
або вул. Володимирської. Тел. 
(098)664-95-71.
4=1,2 4-кімн. кв., просп. Відроджен-
ня, 4/9/Ц, лічильники на воду, опа-
лення НА 1-кімн. кв. або 2-кімн. кв. 
у цегляному будинку, не вище 3-ого 
пов. з доплатою або продам, роз-
гляд всіх в-нтів. Тел. (093)575-52-47.
4=Кв. +Д 4-кімн. кв., р-н Північно-
го 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 кімнати, без ремон-
ту, власник, терміново НА 1/2 бу-
динку (з 2-х кімнат) або 2-кімн. кв., 
м. Луцьк, із ремонтом, 1-пов. 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. Тернопіль або м. Ужгород. 
Тел. (098)895-00-18.

Продаж
Ауді‑100 (сєльодка), синій, ку-
зов седан, 30р., зберігається у дво-
рі, просп. Відродження, 7. Тел. 
(095)935-79-94, Максим Григо-
рович.
Фольксваген‑Гольф, 1990р., 1,6л, 
бензин, сірий, оригінальний пробіг 
113тис. км. Тел. (050)573-15-33.
Фольксваген‑Туран, 2006р., 
1,4л, бензин, сірий, диски, хоро-
ший стан, свіжопригнаний. Тел. 
(050)573-15-33.

Продаж
Рено‑Кангу, хороший стан, 
ціна договірна, терміново. Тел. 
(096)236-10-77, 24-57-56.

Продаж
Велосипед «Десна». Тел. 
(067)289-24-20.

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

Продам
ВАЗ‑2106: капоти передній та за-
дній. Тел. (095)723-93-61.
ВАЗ: 4-КПП, радіатор, капот пере-
дній, задня кришка багажника. Тел. 
(095)723-93-61.

ГАЗ, УАЗ: карбюратор. Тел. 
(095)723-93-61.

ГАЗ‑24, Волга: лонжерони, капот 
передній. Тел. (096)236-10-77.

Запчастини до всіх видів 
м/автобусів та мінівенів у 
наявності та на замовлен‑
ня (2‑7 днів), нові та б/в, 
гуртом та вроздріб, від‑
правка по Україні, є свій 
склад. Тел. (097)152‑13‑31, 
( 0 9 3 ) 2 6 1 ‑ 3 7 ‑ 4 2 , 
(097)726‑66‑40.

Запчастини на КрАЗ, 
МАЗ, КамАЗ, ЗіЛ, ПАЗ, 
ГАЗ, УрАЛ, автобу‑
си, трактори, іномар‑
ки та ін., виготов‑
лення карданних ва‑
лів, продаж сидінь 
для автобусів, дзво‑
ніть зараз та отримай‑
те БЕЗКОШТОВНУ кон‑
сультацію! rostparts. 
shop@gmail. com Тел. 
(097)954‑36‑65, Сергій. 

Колесо до тракторного причепа, 
240/406. Тел. (050)573-15-33.

Москвич: двері передні, пороги. 
Тел. 8(096)236-10-77.

Москвич: колінвал, новий; н/вісь із 
підшипником, нова. Тел. 24-08-96.

Перекидач автомобільний, недоро-
го. Тел. (066)480-37-49.

Фаркопф до а/м, недорого. Тел. 
(066)480-37-49, 26-94-93.

Форд‑Транзит: паливна апаратура. 
Тел. (095)723-93-61.

Продам
Картоплепідгортач. Тел. 
(066)480-37-49, 26-94-93.

Комбайни карто‑
плезбиральні «Анна», 
прес‑підбирачі різ‑
них марок, тракто‑
ри Т‑25, МТЗ‑82, плу‑
ги оборотні, інша 
с/г техніка, Польща. 
Тел. (097)474‑22‑11, 
(097)474‑22‑72.

Плуг кінний, б/в. Тел. 
(050)833-14-41, (097)314-11-39.

Плуг кінний, культиватор, б/в. Тел. 
(096)236-10-77.

Прес‑підбирачі, ком‑
байни зернозбираль‑
ні, бурякозбираль‑
ні, картоплезбираль‑
ні та ін., можлива до‑
ставка, часткове креди‑
тування. 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.
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Продаж
Цегла червона, пісок, ще‑
бінь, відсів, цемент, ка‑
мінь бутовий, грунт для 
вимощення, чорнозем, 
торфокрихта, торфобри‑
кет, дрова, вивіз сміт‑
тя. Тел. (095)535‑56‑63, 
(097)751‑64‑30.

Цегла, піноблоки, газо‑
блоки, щебінь, пісок, від‑
сів, дрова, гній, чорнозем, 
торфокрихта; доставка, 
послуги маніпулятором, 
вивіз будівельного сміт‑
тя. Тел. (050)609‑77‑14, 
(097)839‑42‑39.

Балки, крокви, до‑
шки обрізні та нео‑
брізні, різна довжина, 
соснові обрізки. Тел. 
(066)291‑68‑58.

Блоки фундамент‑
ні ФБС‑3, ФБС‑4, пере‑
мички усіх розмірів на ві‑
кна та двері, кільця кана‑
лізаційні діам. 1, 2, 1.5м, 
каналізаційний блок 
3х3м, можлива достав‑
ка. Тел. (050)142‑59‑57, 
(063)792‑56‑88.

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

Дрова, цегла, ще‑
бінь, чорнозем, торфо‑
брикет, керамзит, гли‑
на, гній, камінь, земля 
для засипання, жом; ви‑
віз будівельного сміт‑
тя; послуги «Бобкатом». 
Тел. (050)941‑48‑24, 
(096)601‑27‑82.

Відсів, щебінь, пі‑
сок, цемент, цегла чер‑
вона, камінь бутовий, 
грунт для вимощен‑
ня, торфобрикет, дро‑
ва, чорнозем, вивіз сміт‑
тя. Тел. (095)535‑56‑63, 
(097)751‑64‑30.
Вікна дерев’яні, 2шт., 136х136см, 
101х117см, б/в. Тел. (050)274-38-28.

Відсів, пісок, щебінь, це‑
мент, цегла червона, 
біла, піноблоки, чорно‑
зем, торфокрихта, грунт 
для вимощування, ви‑
віз будівельних матеріа‑
лів. Тел. (050)510‑01‑34, 
(097)187‑90‑50.

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

Ворота гаражні, 1000грн. Тел. 
(066)568-60-53.
Двері дерев’яні, без коробок, б/в. 
Тел. (066)060-40-08.
Двері міжкімнатні, дерев’яні, шир. 
60см, б/в. Тел. (050)833-14-41, 
(097)314-11-39.
Двері та решітки у підвал, під’їзд, 
міжповерхові кладовки та тамбури, 
виходи на горища та інші технічно-
складські приміщення, доставка, 
монтаж та сервіс по м. Луцьку, райо-
ну. Тел. (099)775-35-65, Володимир.
Дошки обрізні, 4шт., 210х10х3см, до 
200грн. Тел. (063)705-78-18.
Дошки, балки, крокви, рейки усіх 
розмірів, сухі та свіжоспилені. До-
шка для підлоги шпунтована, вагон-
ка. Доставка. Тел. (096)242-26-61, 
(068)016-60-98.

Лист пластиковий, 240х120см, 2шт. 
Тел. (099)627-01-69.
Паркет новий (1 упаковка), 1,8кв.м, 
150х50см, ціна договірна. Тел. 
(050)243-17-03.

Пісок (1‑35т), щебінь, це‑
гла червона та біла, зем‑
ля, глина, відсів, ке‑
рамзит, вивіз буді‑
вельних відходів, по‑
слуги навантажува‑
ча. Тел. (099)242‑46‑46, 
(068)242‑46‑46.
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Пісок, цегла, відсів, це‑
мент, цегла червона, 
біла, піноблоки, чорно‑
зем, торфокрихта, грунт 
для вимощування, ви‑
віз будівельного сміт‑
тя. Тел. (050)510‑01‑34, 
(097)187‑90‑50.
Цегла вогнетривка, 150-200шт., б/в, 
ціна договірна. Тел. (068)406-64-16.

Цегла червона, біла, 
цемент, щебінь, від‑
сів, піноблоки, чорно‑
зем, торфокрихта, грунт 
для вимощування, ви‑
віз будівельного сміт‑
тя. Тел. (050)510‑01‑34, 
(097)187‑90‑50.

Цегла червона, щебінь, 
пісок, відсів, цемент, ка‑
мінь бутовий, чорнозем, 
торфокрихта, торфобри‑
кет, грунт для вимощен‑
ня, дрова, вивіз сміт‑
тя. Тел. (095)535‑56‑63, 
(097)751‑64‑30.

Купівля
Дошки соснові сухі, 40-50мм. Тел. 
(050)274-38-28.

Продаж
Ванна алюмінієва. Тел. 
(067)289-24-20.
Ванна чавунна. Тел. (098)664-95-71.
Котел для опалення. Тел. 
(067)289-24-20.
Мийка кухонна, 86х46см. Тел. 
(066)480-37-49.
Радіатори чавунні. Тел. 
(098)895-00-18.

Продаж
Вітчизняні та закордонні меблі: кух-
ні, стінки, спальні, вітальні, прихо-
жі, м’які частини, куточки на кух-
ню, ліжка, матраци, шафи, комо-
ди, тумби, столи, стільці, табурети, 
офісні меблі; виготовлення за інди-
відуальними замовленнями, кредит, 
складання, доставка. Тел. 71-14-28, 
(099)638-41-07.
Вішак з тумбою для взуття у прихо-
жу. Тел. 24-91-74.
Диван, крісло розкладне, б/в. Тел. 
(098)664-95-71.
Крісла м’які, нерозкладні, на колі-
щатах, від спального гарнітуру (Ру-
мунія), 2шт., по 500грн, торг. Тел. 
(063)705-78-18.
Кухня, довж. 2,55м, можливий про-
даж частинами; стінка «Волинь». 
Тел. (098)895-00-18.
Ліжко дерев’яне, 2-спальне. Тел. 
(098)577-35-34, (099)489-98-78.

Меблі у спальню та кух-
ню. Тел. (050)720-48-90, 
+39-32-90-38-18-25 (viber).
Полиці скляні та дзеркала для 
меблів. Тел. (098)577-35-34, 
(099)489-98-78.
Стіл комп’ютерний, колір горіх, шир. 
117см, вис. 89см, глиб. 60см. Тел. 
(093)528-36-38, (096)358-36-82, 
Ігор.
Стіл кутовий під комп’ютер, 
160х122см, б/в. Тел. (066)480-37-49.
Стіл‑тумба розкладний; матраци 
ватні на односпальні ліжка, 2шт. Тел. 
24-91-74.
Стільці з м’якими сидіннями, 
6шт., нові, ціна договірна. Тел. 
(098)577-35-34, (099)489-98-78.
Стінка «Ігліка», Венгрія, 
3,80х2,50х0,60м, б/в. Тел. 
(066)060-40-08.
Трельяж. Тел. (050)833-14-41, 
(097)314-11-39.
Тумба під телевізор зі скляни-
ми дверцятами, колір горіх, шир. 
70см, вис. 65см, недорого. Тел. 
(093)528-36-38, (096)358-36-82, 
Ігор.

Купівля
Меблі для дачі або прийму в дар. 
Тел. (098)664-95-71.

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 та білизна чолові-
ча; постільна білизна, біла. Тел. 
(098)577-35-34, (099)489-98-78.
Костюм чоловічий, Фінляндія, но-
вий, 200грн; костюм юнацький, р. 
46/2, чорний, вітчизняного в-ва, 
100грн. Тел. (063)705-78-18.
Куртка тепла, чоловіча, р. 50, ріст 
3, робоча (з логотипом Модерн Екс-
по), до 450грн. Тел. (063)705-78-18.

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.
Пальто чоловіче (осінньо-весняне), 
плащі, куртка, р. 50-52, дешево; 
пальто чоловіче, шерстяне, Бельгія, 
р. 52, майже нове, до 400грн. Тел. 
(063)705-78-18.
Півчобітки жіночі, р. 36, темно-сірі. 
Тел. (098)128-04-92.
Плавки жіночі, р. XL. Тел. 
(098)128-04-92.
Плаття, зеленого кольору, р. 40. 
Тел. (098)128-04-92.
Плащ‑накидка, військовий, новий. 
Тел. 24-08-96, (095)484-38-87.
Плащ‑палатка, військовий. Тел. 
26-38-67.
Рукавички весільні (довж. до ліктя). 
Тел. 25-31-81, (098)128-04-92.
Спідниця жіноча, р. L. Тел. 
(098)128-04-92.
Сукня весільна, р. 38-40, недорого. 
Тел. (066)480-37-49, 26-94-93.
Чоботи зимові жіночі, р. 37. Тел. 
(099)329-98-95.
Чоботи зимові жіночі, шкіряні, чор-
ні, р. 39, р. 40, нові. Тел. 71-27-06, 
(066)409-51-61.
Чоботи хромові, військові, р. 44. 
Тел. 26-38-67.
Шапки зимові чоловічі, 2шт. (нова 
та б/в). Тел. (066)409-51-61.
Шарфи, хустки жіночі, 10-15грн. Тел. 
(063)705-78-18.
Штани для зварника, брезентові. 
Тел. 26-38-67.
Шуба нова, зі штучного хутра, Біло-
русь, р. 182-104-92, ціна договірна. 
Тел. (095)559-01-42.

Продаж
Босоніжки для дівчинки, р. 15, 17, 
нові. Тел. (099)627-01-69.
Велосипед пластмасовий, до 3-х р., 
б/в. Тел. (095)535-80-19.
Горщик. Тел. (098)128-04-92.
Ковдра шерстяна, 50грн, торг. Тел. 
(063)705-78-18.
Колиска дерев’яна з матрацем. Тел. 
(095)025-21-19.
Коляска «Сатурн», салатово-зелена, 
2 в 1. Тел. (095)535-80-19.
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Коляска 2-в-1 (прогулянкова та 
люлька), салатова, в-во Польща, 
повна комплектація, б/в, хороший 
стан, 1000грн. Тел. (095)559-01-42.
Коляска Victoria-Gold, 2-в-1, 
червоно-сіра, 2750грн. Тел. 
(099)215-59-58.
Коляска зимово-літня, 2-в-1, бла-
китна, б/в, хороший стан, не-
дорого. Тел. (095)456-80-66, 
(099)409-27-09.
Коляска зимово-літня, синя, не-
дорого. Тел. (093)528-36-38, 
(096)358-36-82, Ігор.
Коляска літня. Тел. (098)128-04-92.
Комбінезони для дівчинки від на-
родження до 1р., 3шт. (2 зимо-
ві, 1 демисезонний), б/в. Тел. 
(099)215-59-58.
Ліжко дерев’яне. Тел. 
(067)289-24-20.
М’які іграшки, б/в. Тел. 
(095)535-80-19.
Одяг та взуття до 3-х р., б/в. Тел. 
(095)535-80-19.
Одяг, б/в. Тел. (098)128-04-92, 
25-31-81.
Ходунці, велосипед 3-колісний з 
ручкою. Тел. (095)025-21-19.
Чешки: білі, р. 18; чорні, р. 23, б/в, 
хороший стан. Тел. (099)627-01-69.

Шкарпетки дитячі (3-4 роки), мах-
рові, нові. Тел. (098)128-04-92.

Продаж
Карнізи алюмінієві, різних роз-
мірів, б/в, відмінний стан. Тел. 
(098)577-35-34, (099)489-98-78.
Килим на підлогу, в-во Туреч-
чини, абстракція, коричнево-
бежеві тони, 2,6х5м, 3000грн. Тел. 
(066)052-97-71.
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.
Ліхтар «литюча миша», не-
дорого. Тел. (098)577-35-34, 
(099)489-98-78.
Люстра в кімнату, 5-ріжкова зі скля-
ними прозорими плафонами (або 
плафони окремо), б/в, недорого. 
Тел. (099)627-01-69.
Люстри для дачі або квартири, 
5-рожкова (до 450грн) та 3-рож-
кова (350грн). Тел. (063)705-78-18.
Розкладачка, б/в, хороший стан. 
Тел. (099)329-98-95.

Тюль, б/в, хороший стан: 4,5х1,3м 
- 25грн; 1,4х1,2м - 25грн; 3х2,7м 
- 60грн; 2х2,5м - 50грн. Тел. 
(050)243-17-03.
Тюль, покривала білі на полуторне 
ліжко, скатертини, хороший стан, 
недорого. Тел. (063)705-78-18.

Продаж
Вазон юка південна, висота 
0,5м, ширина 1м, недорого. Тел. 
(099)627-01-69.
Гібіскус (китайська троян-
да), фікус дрібнолистовий. Тел. 
(099)627-01-69.

Продаж
Щенята ягдтер’єра. Тел. 
(095)876-47-09.

Подарую
Маленькі пухнастики шукають 
сім’ю, вік -1,2 місяці, два темних ко-
тики та триколірна киця, всі ходять 
на лоток, Їдять усе, дуже грайливі. 
Тел. (095)888-62-59.

Продаж
Cаджанці малини польського 
сорту, плодоносить до замороз-
ків. Відправка Новою Поштою. Тел. 
(097)144-87-22.

Брикет, дрова твер‑
дих порід, торфокрих‑
та, чорнозем, грунт для 
вимощення, камінь бу‑
товий, глина, гній. 
Тел. (095)535‑56‑63, 
(097)751‑64‑30.
Дрова з груші подарую, м. Луцьк. 
Тел. (095)337-69-03.

Дрова з дуба, гра‑
ба, ясеня, достав‑
ка. Тел. (095)132‑69‑08, 
(068)634‑46‑11.
Дрова, торфобри‑
кет, торфокрихта, чор‑
нозем, глина, гній, 
грунт для вимощен‑
ня. Тел. (050)510‑01‑34, 
(097)187‑90‑50.
Картоплевиорювач. Тел. 
(066)480-37-49, 26-94-93.
Клітка для 6 перепілок, б/в, 
у хорошому стані, 150грн. Тел. 
(066)568-60-53.
Коза молочна, первістка, 2р., ціна 
договірна. Тел. 72-59-62.
Плуг кінний, недорого. Тел. 
(066)480-37-49.
Плуг кінний. Тел. (095)723-93-61.
Січкарня. Тел. (096)236-10-77.

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

Продаж
Банки скляні: 1л, 3л, 10л. Тел. 
(099)329-98-95.
Вага, 2кг. Тел. (067)289-24-20.
Набір посуду, кон’ячно-
горілчаний, Польща, 100грн. Тел. 
(063)705-78-18.
Набір столовий, фарфоровий, су-
повий «Богемія» (Чехія), на 6 пер-
сон, 26 предметів, до 3000грн. Тел. 
(063)705-78-18.
Пляшки пластикові, 6л. Тел. 
71-10-82, (095)303-75-00.
Посуд радянських часів: фужери, 
стакани, стопки, чашки для кави, 
чаю, дешево. Тел. (063)705-78-18.
Термос, в-во Китай, блакит-
ного кольору. Тел. 24-08-96, 
(095)484-38-87.

Продаж
Машина швейна, ручна, б/в. Тел. 
(095)456-80-66, (099)409-27-09.
Тканина для військових костюмів, 
офіцерська, колір електрик. Тел. 
(099)329-98-95.
Тканина: для напірників, для кос-
тюмів, пальт (чоловічих). Тел. 
(098)577-35-34, (099)489-98-78.
Швейна машина «Зінгер», нож-
на, в робочому стані. Тел. 77-28-01, 
(067)346-25-25.
Швейна машина «Чайка», б/в. Тел. 
(096)236-10-77.
Швейна машина «Чайка», ножна, 
ціна договірна. Тел. (050)516-60-54.
Швейна машина, ножна. Тел. 
(067)289-24-20.
Швейна машинка, ручна та елек-
трична, б/в. Тел. 26-38-67.

Продаж
Аерогриль, червоний, 800грн. Тел. 
(066)568-60-53.
Е/вафельниця. Тел. 
(099)329-98-95.
Кавоварка. Тел. 71-27-06, 
(066)409-51-61.
Морозильна камера «Gorenje», 
б/в. Тел. (066)941-81-75.
Морозильна камера, плита газова, 
б/в. Тел. (096)236-10-77.
Соковарка, у використанні була 1р., 
400грн. Тел. (066)568-60-53.
Холодильник «Gorenje», колір ме-
талік, вис. 1,8м, б/в, 5300грн. Тел. 
(066)052-97-71.
Холодильник, плита газова, б/в. 
Тел. (098)664-95-71.
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Продаж
Телевізор «LG», б/в, хороший стан. 
Тел. 26-38-67.
Телевізор «Вітязь», діаг. 54см, 
металік-срібло, б/в, в хорошому 
стані. Тел. (050)243-17-03.
Телевізор «Самсунг», рідкокриста-
лічний, із пультом, робочий стан; 
відеоплеєр «Самсунг», двійка для 
дисків та касет, ціна договірна. Тел. 
(063)705-78-18.
Телевізор «Філіпс». Тел. 
(098)664-95-71.
Телевізор кольоровий «Оріон» для 
кухні. Тел. 71-27-06, (066)409-51-61.

Продаж
Автоген. Тел. (095)723-93-61.
Балон газовий, недорого. Тел. 
(066)480-37-49.
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.
Набір різців по дереву, 11шт. Тел. 
26-38-67.
Насос БСМ-2. Тел. (067)289-24-20.
Тельфер, в/п 500кг. Тел. 
(067)289-24-20.
Циркулярка. Тел. (067)289-24-20.

Купівля
Купимо радіодеталі, плати, АТС в 
будь-якому стані+демонтаж. Ел/об-
ладнання, трансформатори, ел/дви-
гуни, ел/тельфери, редуктори, КІП, 
гідравліку. Автомати, контактори, 
пускачі, вимикачі, холод. обладн. 
Викупимо завод під демонтаж. Тел. 
(096)902-22-50, (068)40-00-07.

Приймання чорних та 
кольорових металів, 
плат, акумуляторні ба‑
тареї, телевізорів, по‑
бутової техніки, радіо‑
деталей, технічного срі‑
бла, обладнання, можли‑
вий самовивіз, вул. Шев‑
ченка, 26а. Ліц. МЕРТУ АЕ 
№271264 від 28.10.2013р. 
Тел. (099)654‑95‑64.

Продаж
Енциклопедія благодійних фондів 
світу. Тел. (098)669-40-45.
Книги (різні), по 20грн. Тел. 
(098)669-40-45.

Продаж
Баян «Креминне», хороший стан. 
Тел. (098)128-04-92.
Відеокасети з фільмами до старого 
відеомагнітофона, по 5грн, гурт. Тел. 
(063)705-78-18.
Гармошка губна. Тел. 26-38-67.
Гітара. Тел. 26-38-67.

Продаж
Ковзани, 35р. Тел. 26-38-67.

Циклювання, шпаклю‑
вання, лакування парке‑
ту, фарбованих дощок 
барабанними та плоско‑
шліфувальними машина‑
ми, без пилу, ДР більше 
10р. Тел. (099)642‑72‑74.
Будівельні послуги: штукатурен-
ня, шпаклювання, мурування, мон-
таж гіпсокартону, облицювання 
плиткою і каменем, фасадні роботи 
та ін. види будівельних робіт. Тел. 
(066)389-01-06.

Будівельні роботи: муру-
вання огорож цеглою, бло-
ками, облицювання будин-
ків цеглою, заливання фун-
даментів, власні щити, ри-
штування, бетонозмішу-
вач. Тел. (096)059-37-26, 
(050)102-04-41.

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 загальнобуді‑
вельні роботи: будівни‑
цтво приватних будин‑
ків, гаражів, утеплення 
фасадів, зварювальні ро‑
боти, внутрішні роботи, 
опалення будинку, ка‑
налізація, водопостачан‑
ня. Тел. (050)142‑59‑57, 
(063)792‑56‑88.
Внутрішні та фасадні роботи: об-
лицювання плиткою, нанесення де-
коративної штукатурки, настилан-
ня підлоги та ін., порядність га-
рантую. Тел. (098)590-08-88, 
(096)170-01-03.

Всі види зовнішніх та вну-
трішніх робіт: муруван-
ня, дахи, утеплення фаса-
дів, штукатурення, обли-
цювання плиткою, стяж-
ка, сантехніка, опален-
ня. Тел. (099)726-77-67, 
( 0 6 3 ) 3 7 0 - 5 1 - 9 1 , 
(097)802-24-28, Андрій.

Всі види ремонтно-будівельних ро-
біт «під ключ»: вкладання блоків, 
цегли, каменю, покрівельні, фа-
садні та внутрішні роботи будь-
якої складності, електромонтаж та 
сантехніка. Тел. (097)420-83-15, 
(097)951-29-68.

Мурування огорож, за-
ливання фундаментів під 
огорожі, власні щити на 
опалубку, ліси та бето-
нозмішувач, облицюван-
ня будинків цеглою. Тел. 
(050)616-72-69.

Нанесення цементно‑
вапняної штукатур‑
ки (по маякам) станці‑
єю «Putzmeister», єв‑
ропейська якість, 
швидко та недоро‑
го. Тел. (050)267‑65‑56, 
(097)698‑09‑99, Дмитро.

Ремонт квартир: наклеювання шпа-

лер, 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 плитки, цегли, блоків, ре-
монт дахів. Тел. (067)361-39-18, 
(050)975-72-11.
Ремонтно‑будівельні роботи: об-
лицювання плиткою, шпаклюван-
ня, фарбування, штукатурення, 
монтаж гіпсокартону та інше. Тел. 
(066)623-70-74, (068)828-25-17.
Ремонтно‑будівельні роботи: 
стяжка, штукатурка, шпаклювання, 
монтаж гіпсокартону, плитка, ламі-
нат, фарбування, утеплення фасадів, 
мурування, декоративні штукатурки, 
інші роботи. Тел. (095)546-52-70, 
(096)262-51-00, Василь.

Утеплення фасадів 
мінватою, піноплас‑
том, нанесення де‑
коративних штукату‑
рок «Баранек», «Коро‑
їд», «Мозаїка», обши‑
вання сайдингом, во‑
довідливи, власні ри‑
штування, матеріал, 
або матеріал замовни‑
ка, великий досвід ро‑
боти, консультації. Тел. 
(050)661‑73‑34.

Швидко та якісно виконуємо 
ремонтно-будівельні роботи: фун-
дамент, моноліт, стяжка, кладка 
цегли та блоків, армопояс, покрів-
ля, утеплення фасадів, гіпсокартон, 
шпаклювання, фарбування. Тел. 
(097)115-54-31.

Якісно виконуємо ремонтно-
будівельні роботи: фундамент, мо-
ноліт, стяжка, кладка цегли та бло-
ків, армопояс, покрівля, утеплення 
фасадів, гіпсокартон, шпаклювання, 
фарбування. Тел. (095)548-90-81.

Вантажні перевезення 
а/м Вольво (фургон бор‑
товий, довж. причепа ‑ 
14м), самоскидами (в/п 
1‑35т), фурами, а/м ЗІЛ; 
послуги з розвантаження 
та завантаження піддо‑
нів. Тел. (095)535‑56‑63, 
(097)751‑64‑30.
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Ремонт побутової тех‑
ніки: телевізорів, праль‑
них машин, мікрохви‑
льових печей, холодиль‑
ників та ін., доставка, 
гарантія, виїзд за міс‑
то. Тел. (099)118‑62‑80, 
( 0 6 3 ) 2 6 7 ‑ 6 8 ‑ 0 3 , 
(096)059‑38‑10.
Ремонт холодильників вдома у за-
мовника. Тел. (050)631-34-13.

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

Надаю послуги по ко‑
панню, чищенню, ре‑
монту та поглибленню 
криниць, підведемо 
воду, швидко, якісно, 
ДР понад 295 криниць. 
Тел. (095)677‑23‑26, 
Валерій. 

Ремонт виробів з дерева; столяр-

ні послуги, виготовлення на за-

мовлення: бесідки, каркаси з де-

рева, накриття для криниць. Тел. 

(095)719-53-05.

Ремонт, перетягуван-

ня усіх видів м’яких ме-

блів. Тел. (050)944-32-99, 

(068)811-94-50.

Чищення каналізацій, каналіза-

ційних труб, видалення жиру та 

нальоту, професійне обладнан-

ня, гарантія. Тел. (050)736-08-05, 

(096)499-61-32.

Потрібні послуги майстра з встанов-

лення умивальника у ванній кімнаті. 

Тел. 74-01-51, Юрій Іванович.

Пропоную
А/слюсар на СТО, з/п висока. Тел. 

(095)440-91-80.

Автоелектрик зі стажем роботи. 

Тел. (097)711-57-87.

Водії кат. Д потрібні для 
роботи на маршрутах 
м. Києва, дохід 1500грн 
на добу, житло. Тел. 
(066)521‑53‑97.

Доглядальниця, санітар, мед-

сестра, будівельник, зварюваль-

ник, монтажник вікон в Ізраїль 

за робочою візою В1. Ліц. МСПУ 

АВ№585042. Тел. (067)232-69-04.

Запрошуємо на хорошу роботу в 

клініку - медсестер, графік робо-

ти вахтовий 7/7, 4-х разове харчу-

вання та проживання надаємо без-

коштовно, з/п 7000грн/міс. Тел. 

(066)302-62-27.

Землевпорядник. Тел. 

(067)332-40-67.

Машиністи: бульдозера, навантаж, 

автокрана, компрес; електрослюса-

рі, будівельники, г/ел. зварн, водії, 

токарі, мотористи, прохідники, гір-

ські майстри і інженери, маркшей-

дери, дизелісти-електрики; кухарі, 

ін., стаж від 5р. Тел. (096)196-35-45, 

(050)685-84-15, (095)587-65-76.

Муляри (камінщики) 
потрібні для будівни‑
цтва багатоповерхо‑
вих будинків у м. Київ, 
вартість кладки 1 куб. 
м/750‑800грн, вартість 
1кв.м/150грн, офіційне 
працевлаштування та 
заробітна плата. Тел. 
(096)545‑38‑88.
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П р е с у в а л ь н и к ‑
вулканізаторник (виго‑
товлення деталей з гу‑
мових сумішей на гі‑
дравлічних пресах), 
з/п від 10000грн, ДР не 
обов’язковий, надаємо 
житло, обіди, гнучкий 
г/р (вахта, зміна т. д.), 
оф. оформл., с. Любар‑
ці, Бориспільського р‑н. 
Тел. (067)401‑13‑96.

Приймальник вторсирови-
ни (зворотня пляшка, макулату-
ра, плівка), чоловік або жінка. Тел. 
(095)630-39-50.

Продавець у буді‑
вельний магазин. Тел. 
(066)594‑35‑54.

Продавці у продо‑
вольчий магазин, офі‑
ційне працевлашту‑
вання, графік роботи: 
14/14, з/п від 6000грн. 
Тел. (099)188‑89‑75, 
(099)660‑99‑94.

Робітники в деревоо‑
бробний цех, чолові‑
ки та жінки; водій ав‑
тонавантажувача, гра‑
фік роботи позмін‑
ний, оплата від виро‑
бітку, робота у м. Луцьк. 
Тел. (097)487‑37‑43, 
(099)328‑21‑13.

Робота в Європі для всіх, Поль-
ща, Чехія, Німеччина, Швеція, Ан-
глія, всі типи віз, карти поби-
ту, громадянство. Ліц. № 868 від 
09.08.2016 р. Тел. (096)619-56-20, 
(093)277-07-59, Віталія, 
(067)342-24-51, Роман.
Робота в Польщі та Чехії без про-
ходження карантину, заводи, фа-
брики, будови, польські та чесь-
кі робочі візи всіх типів, довіз до 
місця роботи. Лiц. МСПУ 868 вiд 
09.08.2016. Тел. (096)616-56-20, 
(067)342-24-51, (093)277-07-59.
Робота в Польщі, всі вакансії без-
коштовні, від прямого роботодавця, 
зарплата 26000-48000грн, можна 
без знання мови, навчання на місці. 
Лiц. МСПУ 978 вiд 09.07.2018. Тел. 
+4-85-36-01-29-43 (+ viber) Поль-
ща; +38-09-65-56-81-81 (+ viber) 
Київ.

Робота в Польщі, м. 
Глівіци, офіційна та 
гідна робота на будо‑
ві, безкоштовні вакан‑
сії, надаємо житло. 
Ліц. №981 від 10.07.2018 
вид. МСПУ. Тел. 
(093)016‑54‑13 (вай‑
бер), (067)174‑44‑29.

Столяр‑верстатник для 
виготовлення дерев’яних 
дверей, з/п за домовле‑
ністю. Тел. (097)160‑87‑93.
Терміново потрібні працівники на 
ферму у Литві. Співбесіда з робото-
давцем. Гідна оплата праці, оф. пра-
цевлаштування. Ліц. МСПУ №1743 
від 6.11.2017, www. euroworkcentre. 
com. ua Тел. (067)240-22-28.

Шукаю
Роботу електрика, чоловік, 35р. Тел. 
(067)792-55-53.
Роботу охоронника. Тел. 
(068)916-57-02, (095)751-81-54.
Роботу після 17.00, можливо при-
биральниці, жінка, 55р. Тел. 
(066)131-01-12.
Роботу посудомийниці, приби-
ральниці, неповний або повний 
робочий день, ДР в офісі. Тел. 
(095)886-93-76.
Роботу прибиральниці, 
пакувальник-сортувальника. Тел. 
(095)559-52-62.
Роботу продавця, жінка, 43р., ДР. 
Тел. (066)889-45-88.

Роботу різноробочого на будівни-
цтві, можливо на заливання фун-
даменту. Тел. (095)751-81-54, 
(068)916-57-02.

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

Загублений військовий квиток, НК 
№6200061, на ім’я Іванюк Богдан 
Омелянович вважати недійсним.

Кредитна допомога без довідок, 
застави та поручителів від 5000 
до 500000грн, виводимо з чорних 
списків, пенсіонерам та непрацев-
лаштованим. eurocredit. nethouse. 
ua Ген. Лiц. НБУ №220-2 від 
24.12.2013р. Тел. (095)862-08-55, 
(097)367-04-76.
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Продаж
2‑кімн. кв., с. Нікольське, не сира, 
затишна, поруч магазини, зупинка, 
школа, річка. Тел. (066)556-58-33.

Продаж
Великий цегляний будинок 30 км 
від м. Рівне. Газ, вода, утеплений, 
замінений дах і вікна. Сад, 25 со-
ток городу. Ціна договірна, швидке 
звільнення. Ніна Миколаївна. Тел. 
(067)358-38-88.

Земельну ділянку 0,3 га (0,134+ 
0,155 га) під будівництво. м. Рівне, 
мкр Західний. Тел. (097)518-72-48.

Купівля

Автовикуп: будь‑яких 
марок; в будь яко‑
му стані; після ДТП; 
нерозмитнені; про‑
блемні; дорого. Тел. 
( 0 9 8 ) 4 8 3 ‑ 3 2 ‑ 3 2 , 
(063)016‑22‑55.

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

Продам

Комбайни карто‑
плезбиральні «Анна», 
прес‑підбирачі різ‑
них марок, тракто‑
ри Т‑25, МТЗ‑82, плу‑
ги оборотні, інша 
с/г техніка, Польща. 
Тел. (097)474‑22‑11, 
(097)474‑22‑72.

Продаж
Бетон, розчин, пісок, щебінь, від-

сів, камінь, глина, чорнозем, 

торфокрихта, вивіз сміття. Тел. 

(067)124-61-62, (050)435-42-19.

Відсів, пісок, щебінь, бетон, роз-

чин, камінь, глина, чорнозем, 

торфокрихта, вивіз сміття. Тел. 

(096)276-30-65, (095)807-01-12.

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

Продаж
Плащ жіночий, розмір 54, недоро-

го. Тел. (097)923-01-56.

Продаж
Інвалідний візок, ціна 2000грн. 

Тел. (098)555-35-25.

Продаж
Cаджанці малини польського сор-

ту, плодоносить до заморозків. 

Відправка Новою Поштою. Тел. 

(097)144-87-22.

Продаж
Пральну машину «Зірочка-2» Тел. 

(096)310-57-18.

Фен перукарський, виробни-

цтво Японія, недорого. Тел. 

(096)310-57-18.

Купівля
Купимо радіодеталі, плати, АТС в 

будь-якому стані+демонтаж. Ел/

обладнання, трансформатори, ел/

двигуни, ел/тельфери, редукто-

ри, КІП, гідравліку. Автомати, кон-

тактори, пускачі, вимикачі, хо-

лод. обладн. Викупимо завод під 

демонтаж. Тел. (096)902-22-50, 

(068)40-00-07.

Продаж
Продам книги (2 т.) «История 

Византийской живописи» Тел. 

(096)310-57-18.

Всі види внутрішніх та 
зовнішніх робіт, вико‑
нує будівельна брига‑
да. Тел. (096)031‑62‑62.

Сантехнічні послуги: заміна труб 

по європейським стандартам, 

встановлення та обслуговування 

бойлерів, газових колонок, кот-

лів опалення. Монтаж систем во-

допостачання, водовідведення та 

опалення. Нарізання різьби. Тел. 

(067)831-90-39, 20-71-47.

Пропоную

Водії кат. Д потрібні для 
роботи на маршрутах 
м. Києва, дохід 1500грн 
на добу, житло. Тел. 
(066)521‑53‑97.

Доглядальниця, санітар, мед-

сестра, будівельник, зварюваль-

ник, монтажник вікон в Ізраїль 

за робочою візою В1. Ліц. МСПУ 

АВ№585042. Тел. (067)232-69-04.

ДУ «Рівненський слід‑
чий ізолятор» запро‑
шує на роботу, зарп‑
лата від 7000грн, гра‑
фік роботи доба через 
три, освіта: повна за‑
гальна середня (11 кла‑
сів), наявність служ‑
би в ЗСУ. Довідки за 
адресою: м. Рівне, вул. 
Дворецька, 116. Тел. 
(097)694‑02‑92.

Запрошуємо на хорошу роботу в 

клініку - медсестер, графік робо-

ти вахтовий 7/7, 4-разове харчу-

вання та проживання надаємо без-

коштовно, з/п 7000грн/міс. Тел. 

(066)302-62-27.

Машиністи: бульдозера, наван-

таж, автокрана, компрес; елек-

трослюсарі, будівельники, г/

ел. зварн, водії, токарі, мото-

ристи, прохідники, гірські май-

стри і інженери, маркшейдери, 

дизелісти-електрики; кухарі, ін., 

стаж від 5р. Тел. (096)196-35-45, 

(050)685-84-15, (095)587-65-76.

Муляри (камінщики) 
потрібні для будівни‑
цтва багатоповерхо‑
вих будинків у м. Київ, 
вартість кладки 1 куб. 
м/750‑800грн, вартість 
1кв.м/150грн, офіційне 
працевлаштування та 
заробітна плата. Тел. 
(096)545‑38‑88.

П р е с у в а л ь н и к ‑
вулканізаторник (виго‑
товлення деталей з гу‑
мових сумішей на гі‑
дравлічних пресах), 
з/п від 10000грн, ДР не 
обов’язковий, надає‑
мо житло, обіди, гнуч‑
кий г/р (вахта, змі‑
на т. д.), оф. оформл., 
с. Любарці, Борис‑
пільського р‑н. Тел. 
(067)401‑13‑96.

Пропоную роботу сто‑
ляру, шліфувальни‑
ку, фарбувальнику.
оплата відрядна, умо‑
ви праці хороші. ЗП 
від 15000 грн. Поряд‑
ність гарантую. Тел. 
(068)264‑36‑00.

Робота в Європі для всіх, Поль-

ща, Чехія, Німеччина, Швеція, 

Англія, всі типи віз, карти поби-

ту, громадянство. Ліц. № 868 від 

09.08.2016 р. Тел. (096)619-56-20, 

(093)277-07-59, Віталія, 

(067)342-24-51, Роман.

Робота в Польщі та Чехії без про-
ходження карантину, заводи, фа-
брики, будови, польські та чесь-
кі робочі візи всіх типів, довіз до 
місця роботи. Лiц. МСПУ 868 вiд 
09.08.2016. Тел. (096)616-56-20, 
(067)342-24-51, (093)277-07-59.
Робота в Польщі, всі вакан-
сії безкоштовні, від прямо-
го роботодавця, зарплата 
26000-48000грн, можна без зна-
ння мови, навчання на місці. Лiц. 
МСПУ 978 вiд 09.07.2018. Тел. 
+4-85-36-01-29-43 (+ viber) Поль-
ща; +38-09-65-56-81-81 (+ viber) 
Київ.

Робота в Польщі, м. 
Глівіци, офіційна та 
гідна робота на будо‑
ві, безкоштовні вакан‑
сії, надаємо житло. 
Ліц. №981 від 10.07.2018 
вид. МСПУ. Тел. 
(093)016‑54‑13 (вай‑
бер), (067)174‑44‑29.

Шукаю
Шукаю роботу будь-яку, жінка 
на неповний робочий день. Тел. 
64-05-34.

Втрачений диплом випускника 
СПТУ-10, слюсаря КВПіА 4-го роз-
ряду, виданий на ім’я Кондратюк 
Сергій Михайлович вважати не-
дійсним.
Втрачено державний акт на пра-
во власності на земельну ділянку 
р. № 1140265256246, кадастровий 
№ 5624687400:03:004:0047, роз-
ташовану на території Обарівської 
сільської ради Рівненського р-ну 
Рівненської обл., виданий на ім’я 
Опаранюк Іван Пилипович, вважа-
ти недійсним.

Кредитна допомога без довідок, 
застави та поручителів від 5000 
до 500000грн, виводимо з чорних 
списків, пенсіонерам та непрацев-
лаштованим. eurocredit. nethouse. 
ua Ген. Лiц. НБУ №220-2 від 
24.12.2013р. Тел. (095)862-08-55, 
(097)367-04-76.
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Цього тижня Овни почнуть працювати над 
своїми слабкими сторонами. Не затягуйте 
час, а нарешті почніть займатися спортом 
чи запишіться на курси англійської мови. В 
середині тижня вас чекає приємна новина від 
керівництва. Ймовірно, вона стосуватиметься 
вашого прибутку.

Намагайтеся цього тижня не витрачати 
час даремно, адже кожна година вашого 
життя – на вагу золота. Саме зараз ви можете 
закласти фундамент свого майбутнього 
безтурботного життя. Тиждень обіцяє бути 
емоційно насиченим та багатим на події. Зірки 
натякають на виконання майже забутих бажань.

Стрільцям цього тижня треба зосередитися 
на балансі та гармонії. У всьому важлива міра, 
тому не намагайтеся виконати все за один раз, 
думаючи про власний героїзм. Розділіть час 
на роботу та відпочинок. Це дозволить вам 
побачити перспективи. На вихідних Стрільців 
очікує сімейний день.

Тельцям варто цього тижня прислухатися 
до думки оточуючих, а не опиратися на свої 
відчуття. Не беріть критику близько до серця. 
Якщо ви зможете перебороти себе і позбутися 
недоліків, то кінець тижня вас приємно здивує. 
Згодом ваша життєва позиція приведе вас до 
бажаної мети.

Новий тиждень для Дів – сприятливий час 
для реалізації планів і задумів. Вихідні можуть 
виявитися тихими і спокійними, присвятіть їх 
спогляданню та обмірковуванню майбутніх 
грандіозних планів. Вірте в краще, тоді на 
вас обов’язково чекатиме щастя в коханні та 
гармонія в родині вже у вихідні.

Козерогам цього тижня потрібен потужний 
заряд хорошого настрою, щоб встигнути втілити 
у реальність всі плани. У цьому вам допоможе 
уважне ставлення до свого здоров’я. Забудьте 
про негатив та нав’язливі думки. Для Козерогів 
настав час, коли правильний підхід та настрій 
допоможуть розв’язати всі проблеми.

Постарайтеся бути м’якшими у своїх висловах 
та не поранити кохану людину. Окрім цього, 
астрологи радять Близнюкам попрощатися 
з людьми, які тягнуть їх на дно і не дають 
розвиватися. Вже на вихідних ви зможете знайти 
щось нове і надихаюче. У неділю вас чекатиме 
приємний сюрприз від близьких. 

Для Терезів настає чудовий період для 
активної роботи над собою. Вам вдасться 
впоратися з емоціями, які могли б зашкодити 
здійсненню планів наступного тижня. На роботі 
ви можете досягнути успіху коштом отриманих 
знань та власного досвіду. Гороскоп обіцяє 
тиждень багатий на події різного плану.

Новий тиждень для Водоліїв буде просто 
ідеальним. Ловіть момент та користуйтеся тим, 
що дарує вам доля. Ваше щастя зовсім поруч, 
лише навчіться його бачити. Ваші ідеї принесуть 
потрібний результат і грошову винагороду. 
Час радіти життю та вміло використовувати 
інформацію та сприятливі можливості.

Новий тиждень для Раків обіцяє повну 
відсутність переживань і хвилювань. На роботі 
все буде спокійно, а ви будете сповнені енергії 
та натхнення. Вже з середини тижня зорі 
віщують вам початок нового періоду. На роботі 
вам випаде шанс проявити себе найвигіднішим 
чином.

Цей тиждень для Скорпіонів буде доволі 
насиченим, тож варто розподілити усі справи, 
щоб встигнути максимально багато. Зусилля 
себе виправдають, тож зосередьтеся на роботі. 
Зорі радять не ділитися планами та секретами, 
щоб уникнути небажаних наслідків. Загалом на 
вас очікує покращення стосунків з оточенням.

Постарайтеся тиждень провести якомога 
далі від великої кількості людей. У цей період 
краще побути наодинці та добре подумати над 
своїм майбутнім. Не забувайте про фізичні 
навантаження та прогулянки. Вони допоможуть 
вам тримати себе в тонусі. На вихідних створіть 
поетапний план досягнення цілей.
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