
Нерухомість

Продам

  Однокімн.кв., р-н Київського майдану, 
2/2-пов. цегл. буд.,  35/18/10 кв.м, авто-
номне опалення, в дворі гараж, грядка, є 
підвал. (050) 4380485; (063) 8014360

  Трикімн.кв., вул.Федорова, або об-
міняю з доплатою на двокімн.кв.  (095) 
1810298; (095) 3260496

  Продам. П'ятикімн. кв., заг.пл. 125.6 
кв.м, пр.Волі, 9, 3-й поверх, ремонт в 
класичному стилі, кухня, гардеробна, ша-
фи-купе, 2 санвузла, автономне опалення, 
сигналізація, домашній кінотеатр, конди-
ціонери, можливий продаж з меблями. 
(050) 3397512

  Зруб дерев'яний з оциліндрованого 
бруса, діам.20см, розм.6х8.5м, 30000грн 
та гараж розм.3.5х4, 10000грн, торг. 
(099) 7082353

  28км від Луцька по рівненській трасі, 
будинок цегляний, у хорошому стані, 
надвірні споруди, газ, вода, земельна ді-
лянка 0.60га, садок, асфальтований доїзд. 
(050) 5913678; (050) 9693688

  Половину будинку, євроремонт, гараж, 
земельна ділянка 0.05га, літня кухня. 
(050) 5524607; (096) 4425800

  Боратин, земельна ділянка 0.12га, у 
дуже хорошому місці, до р.Стир 350м, 
перша лінія, всі комунікації поруч, ціна за 
домовленістю. (098) 5885874

Липини, будинок, новобудова, 120 
кв.м, накриття "Катепал", земельна 

ділянка 0.08га, є сарай, гараж, 
накриття для 4-х а/м, мансарда 30 

кв.м, бруківка, огорожа, асфальт, усі 
комунікації. (050) 2111457

Липини, будинок новобудову, 135 
кв.м, вмебльований, земельна 
ділянка 0.12га, завершений, всі 

комунікації, гараж, підвал, огорожа, 
бруківка, сигналізація, камін, конди-

ціонер. (050) 2111457

  Боратин, земельну ділянку 0.12га, спра-
ва за переїздом, від власника. (067) 
8110506, Андрій

  Борочичі, будинок цегляний, 3 надвірні 
споруди, газ поруч, поблизу р.Стир, зе-
мельна ділянка 0.40га, 80000грн. (096) 
6255839

  Луцьк, р-н Вишкова, будинок недо-
будований, комунікації поруч, земельна 
ділянка 0.05га, + ще земельна ділянка 
0.16га. Пакет документів вже готовий. 
(099) 7325991, Віталій

  ЛУЦЬК, ЧАСТИНУ БУДИНКУ, Р-Н 
ЛЬВІВСЬКОЇ (ВУЛ.ЧЕКАЛІНА), ЗАГ.
ПЛ.43 КВ.М, 2 КІМНАТИ, С/В РОЗДІЛЬ-
НИЙ, ГАРАЖ 7.5Х4.5М, ЗЕМЕЛЬНА 
ДІЛЯНКА 0.03ГА. (050) 5877577

  Ягодин, Любомльського р-ну, земельну 
ділянку 0.25га, під забудову, усі до-
кументи, прикордонна зона (власнику 
безвізовий в'їзд в Польщу), недорого. 
(093) 4350776

  Продам. Гараж цегляний, є підвал, світ-
ло, охорона, Луцьк, р-н електроапаратно-
го заводу, 70000грн. (066) 7892898

  Продам. Гараж цегляний кооп."Волинь", 
Луцьк, вул.Карпенка-Карого, є підвал з 
3-х кімнат, світло, ціна за домовленістю. 
Терміново, можлива оренда. (050) 
2352564

  Гараж кооп."Мрія", Луцьк, вул.Конякіна, 
20 (р-н риббази), капремонт, ціна за до-
мовленістю. (050) 2578863

Здам

  Здам. Двокімн.кв., вмебльовану, є вся 
побутова техніка, р-н просп.Перемоги, 
терміново, недорого. (095) 3267677

  Візьму на квартиру хлопців, поблизу 
ЗОШ №18. (093) 7978539

  Візьму на квартиру одну-дві дівчини 
або сім'ю без дітей. (050) 9554197

  Здам. Двокімн.кв., на тривалий термін, 
мебльовану, 33-й квартал, ціна за домов-
леністю. (095) 8764709

Здам в оренду салон краси та 
робочі місця.  (066) 9473315; (050) 

5174011

Послуги

Усунення засмічень, видалення жиру, 
бруду та нальоту. Гарантія якості. 
(050) 7360805; (096) 4996132

Ремонт пральних машин-автоматів: 
"Сіменс", "Бош", "Індезіт", "Аріс-

тон", "Кайзер", "Ханса", "Ардо", LG, 
"Самсунг", "Занусі", "Електролюкс", 

AEG та ін. на дому, гарантія. Продаж 
запчастин. (099) 0273489; (095) 

3507374

  Ремонт телевізорів, встановлення ко-
льору та звуку, заміна кінескопу, гарантія, 
виїзд до замовника. (098) 3770120; 
(050) 8887903

  РЕМОНТ ТЕЛЕВІЗОРІВ ТА МОНІТО-
РІВ. ВИЇЗД ДО ЗАМОВНИКА. (097) 
3304802

  Пасажирські перевезення автомо-
білем "Фолькваген-Т4", по Україні та за 
кордоном, 7 місць. Ліц. АЕ №572365 від 
24.12.2014р. ДІУБННТ. (050) 3783675

Автомото
  Продам. Сітроєн-ВХ 1987р., синій колір, 

у хорошому стані, страховка до 02.2015р., 
з документами, (застукав двигун), 
9000грн. (095) 4517179, Валерій

  Продам. Шини до всіх тракторів та при-
чепів, нові, можлива доставка. (095) 
5766948

  Продам. Сівалку "Fiona", 3м, у хорошо-
му стані, ціна за домовленістю. (067) 
1259806; (050) 7145134

  Комбайни зернозбиральні: "Вольво", 
"Клаас", "Джон Дір", MF та інші; прес-
підбирачі; картоплезбиральні комбайни, 
на замовлення з-за кордону, доставка по 
Україні. (050) 1849978; (098) 7421737

Будівництво

Бруківка вібропресована, сертифіко-
вана - виготовлення та багаторічний 

досвід професійного вкладання з 
вібротрамбовкою та "бобкатом". 

Низькі ціни, доставка. Цемент, 
щебінь, відсів. (099) 4937752; (093) 

7165575

  Продам. Пісок, щебінь, цеглу, бутовий 
камінь, відсів, глину, цемент, чорнозем, 
торфокрихту, торфобрикет, дрова, гній, 
жом, землю на вимостку. Доставка в 
мішках. Вивіз будівельного сміття. (050) 
6097986; (098) 9125884

 Мурую каміни, печі, барбекю та їх оздо-
блення. (050) 3378455; (096) 4750392

  Виконуємо всі види ремонтно-буді-
вельних робіт: шпаклювання, вкладання 
плитки, ламінату, послуги електрика, сан-
техніка, фундаменти, дахи, огорожі всіх 
видів, бетонні сходи, утеплення фасадів 
та ін. внутрішні роботи. (099) 3355066; 
(067) 2899960 

  Якісний євроремонт, великий досвід 
роботи: стяжка, штукатурка, гіпсокартон, 
шпаклювання, шпалери, ламінат, сантех-
ніка, електрика, декоративні штукатурки 
та ін. (095) 9357818; (050) 0757525; (066) 
3439368

  Виконую ремонтно-будівельні роботи: 
монтаж гіпсокартону, плитка, шпаклівка, 
вкладання блоків, цегли, бетонні роботи. 
(050) 5676596

  Клею шпалери від 10грн/кв.м, вкладаю 
ламінат від 20грн/кв.м, роботи з гіпсокар-
тонними конструкціями від 40грн/кв.м та 
ін. (095) 7416208

Робота

Потрібні робітники на збір помідо-
рів, огірків, грибів, парники, теплиці, 

м'ясний, рибний цех, ферми, буді-
вельники, с/г робітники, догляд за 

садом, з/п висока, житло, харчу-
вання, візова підтримка надається, 
наявність закорд. паспорту. (066) 

7466549; (096) 4932837, Ольга

  Компанія шукає водія-експедитора з 
власним бусом, МАХІ база, в/п до 3-х тон, 
з/п від 4500грн. (066) 6031593

  РОБОТА ЗА КОРДОНОМ. РОБОЧІ 
ЗАПРОШЕННЯ НІМЕЧЧИНА: ДОГЛЯ-
ДАЛЬНИЦІ, БУДІВЕЛЬНИКИ; ПОЛЬЩА: 
ЗВАРЮВАЛЬНИКИ, ВОДІЇ-ДАЛЕКО-
БІЙНИКИ, БУДІВЕЛЬНИКИ, ОПІКУНКИ, 
С/Г РОБОТИ. ЛІЦ.АВ 585191, 10.07.12Р., 
МСПУ. (0332) 723738 (ЛУЦЬК); (099) 
3469381, ЛУЦЬК, ВУЛ.КАФЕДРАЛЬНА, 
25

  Потрібен на роботу продавець (в 
продуктовий магазин, м.Луцьк), вимоги: 
досвід роботи з ваговими товарами, з 
касовим апаратом та банківським термі-
налом, досвід роботи (рівень продавця) 
1С: Бухгалтерія. (050) 8608406

  Потрібен на роботу м.Луцьк торговий 
представник (оптова та роздрібна тор-
гівля). Вимоги: комунікабельність, вміння 
працювати з комп'ютером (програма 1С), 
посвідчення водія кат.В. (099) 2122227

  Потрібні: аніматор в дитячу кімнату 
(кафе), адміністратори залу, офіціанти, 
кухарі, бармени, помічники барменів. 
піцмайстри, суші-майстри, кухарі-кон-
дитери, прибиральниці-посудомийниці; 
водій з власним а/м. (099) 7522226; 
(099) 5055556; (095) 6551001

 М'ясокомбінати (різні спеціальності, 
з/п висока), овочебази, обрізання дерев, 
парники, ферми, с/г роботи, вальники 
лісу, зварювальники, електрики та слю-
сарі, наявність закордонного паспорту, 
візова підтримка.  (050) 7325315; (096) 
8708768

  Потрібні на роботу в ковбасний цех 
м.Луцьк: майстер обвалювального цеху, 
формувальники ковбасних виробів, 
коптильники, помічники фаршевкладача, 
прибиральниці. (0332) 719069

 ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ У ПРО-
ДУКТОВИЙ МАГАЗИН, РОБОТА ПО 
ТИЖНЯХ, М.ЛУЦЬК, З/П 2000ГРН. 
(050) 6635653

Потрібні на роботу електро-, газо-
зварювальники, 3-5-го розряду, 

м.Луцьк. (066) 0289175

  Візьму на роботу в офіс порядну, кому-
нікабельну людину. (050) 5549419

Потрібен техпрацівник по обслуго-
вуванню прилеглої території торго-

вого комплексу. (066) 0289175

  Робота в офісі декілька напрямків 
діяльності, можлива часткова зайнятість 
та отримання офіційного доходу. (067) 
3601314; (050) 9200495 

  Потрібні працівники в офіс, перспекти-
ва кар'єрного росту, можливість офіцій-
ного отримання доходу та додаткового 
заробітку. (067) 4567230; (099) 7539585

  Терміново потрібен на роботу бармен 
у бар по вул.Володимирській, графік 
10.00-22.00. (095) 8100567

ТУРИСТИЧНЕ АГЕНТСТВО запрошує 
на роботу провідного менеджера 
з туризму. Досвід роботи, знання 

англійської мови. Перспектива 
кар'єрного росту. (0332) 773700; 

(095) 8989000

 Фірма проводить набір команди 
для роботи в офісі. Досвід роботи не 
обов'язковий. (099) 4062118

Запрошуємо на роботу майстрів-
перукарів чоловічого та жіночого 

залів, манікюрниць та косметолога. 
(066) 9473315; (050) 5174011

  Робота в офісі, можливо без досвіду 
роботи, можливий додатковий дохід. 
(099) 6198353; (093) 2950263

Фермер

  Продам. Дрова рубані, різної породи, 
доставка. (050) 6498923; (063) 4509499

  Продам. Цуценят німецької вівчарки. 
(050) 4381896

  Віддам водяну черепашку з акваріу-
мом. (050) 2794055

Різне

  Продам. Стіл тенісний, розкладний на 
колесах, Німеччина, 2500грн; тренажер 
"Орбітрек" 2500грн, торг, все в доброму 
стані. (098) 5885874

  Продам. Меблі в зал, спальню, кухню; 
холодильник, телевізор, пральну маши-
ну, все б/в. (066) 7037555

  Куплю. Осцилограф, калібратор, гене-
ратор сигналів, частотомір, характерио-
граф. (050) 5424961

  "Держінформ’юст" оголошує про про-
ведення електронних торгів з продажу 
предмету іпотеки: магазин з кімнатами 
приймання їжі і побутовою, заг. площею 
166.2 м2 за адресою: Волинська обл., 
Луцьк, вул. Садовського, буд. 4Б. Дата 
торгів: 26.01.2015 09:00 год. Дод. інфор-
мація: https://torgi.minjust.gov.ua   лот 
33015

  "Держінформ'юст" оголошує про про-
ведення електронних торгів з продажу 
предмету іпотеки: склад з гаражем і сто-
лярною майстернею, заг. площею 348.6  
м2 за адресою: Волинська обл., Луцьк, 
вул. Садовського, буд. 4Б. Дата торгів: 
26.01.2015 09:00 год. Дод. інформація: 
https://torgi.minjust.gov.ua   лот 33014

  "Держінформ'юст" оголошує про про-
ведення електронних торгів з продажу 
предмету іпотеки:адміністративно-
побутовий комплекс, заг. площею 309.4 
м2 за адресою: Волинська обл., Луцьк, 
вул. Садовського, буд.4Б. Дата торгів: 
26.01.2015 09:00 год. Дод. інформація: 
https://torgi.minjust.gov.ua   лот 33013

  "Держінформ'юст" оголошує про 
проведення електронних торгів з про-
дажу предмету іпотеки:приміщення 
охорони, заг. площею 8,0 м2 за адресою: 
Волинська обл., Луцьк, вул. Садовського, 
буд.4Б. Дата торгів: 26.01.2015 09:00 год. 
Дод. інформація: https://torgi.minjust.gov.
ua   лот 33012

  "Держінформ'юст" оголошує про 
проведення електронних торгів з про-
дажу предмету іпотеки:склад сипучих 
будівельних матеріалів, заг. площею 71.1 
м2 за адресою: Волинська обл., Луцьк, 
вул. Садовського, буд.4Б. Дата торгів: 
26.01.2015 09:00 год. Дод. інформація: 
https://torgi.minjust.gov.ua   лот 33011

  "Держінформ'юст" оголошує про про-
ведення електронних торгів з продажу 
предмету іпотеки:будинок для відпо-
чинку, заг. площею 163,0 м2 за адресою: 
Волинська обл., Луцьк, вул. Садовського, 
буд.4Б. Дата торгів: 26.01.2015 09:00 год. 
Дод. інформація: https://torgi.minjust.gov.
ua   лот 33010

  Куплю вітчизняні радіодеталі, можливо 
на платах. (050) 5424961

Купуємо стружку кольорових металів: 
мідь, алюміній, бронзу, латунь, свинець, 

н/ж; акумулятори, можливий демон-
таж, самовивіз. Ліц. АВ №501444 від 

24.11.09р.; АБ№580658 від 22.02.2011р.; 
Ліц АБ№58067722.02.2011р.МППУ 
(0332) 200221; (095) 4091285; (098) 
5266032; (067) 6492168; (095) 1264199
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Телегід
1+1 ІНТЕР СТБ ICTV ТРК «УКРАЇНА» К1 2+2

НОВИЙ КАНАЛ НТНМЕГА К2 НЛО TV

ЕНТЕРФІЛЬМ

ТЕТ УТ-1

Понеділок, 19 січня

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 
16:45, 19:30 ТСН: «Телевізій-
на служба новин»

06:45, 07:10, 07:45, 08:10, 08:45, 
09:10 «Сніданок з 1+1»

07:35, 08:35, 12:20 «Маша і 
ведмідь» 

09:40 «Чотири весілля - 2», 6 серiя
11:05, 04:25 Т/с «Сила. Повернен-

ня додому» 
13:05 Х/ф «Шукаю жінку з 

дитиною»
17:10, 01:15 Т/с «Корольок - 

пташка співоча» 
20:30 Х/ф «Кохання зітхання» 
22:30, 02:50 Т/с «Шерлок - 2: 

Скандал у Белгравії» 
00:20 Т/с «Терпкий смак кохан-

ня» 

05:00, 01:20 Х/ф «Сім днів до 
весілля»

06:35 «Мультфільм»
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 

09:00, 12:00, 14:00, 17:50 
«Новини»

07:15, 07:35, 08:10, 08:35 «Ранок 
з ІНТЕРом»

09:20 Х/ф «Королева бензоко-
лонки-2»

11:05, 12:25 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»

13:10 Д/с «Склад злочину»
14:20 «Сімейний суд»
15:45 «Жди меня»
18:10, 02:55 «Стосується кожного»
19:05 Т/с «Останній яничар»
20:00 «Подробиці»
20:45 Т/с «Гречанка»
22:35, 03:40 Т/с «Індус»

06:00 Події тижня з Олегом 
Панютою

06:50, 07:10, 08:10 Ранок з 
Україною

07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00, 
02:05 Події

09:15, 04:40 Реальна містика
10:00 Т/с «Танкісти своїх не за-

лишають» 
13:50, 15:25 Т/с «Слід» 
18:00 Т/с «Думай як жінка» 
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Кордон слідчого 

Савельєва» 
23:00 Події дня
23:30 Х/ф «Халк» 
02:50 Щиросерде зізнання
03:20 Х/ф «Распутін» 

06:00 «Їмо вдома»
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:10 «Мультфільми» 
11:10 «КВН»
13:50 Х/ф «Убивчо красива» 
15:30 Х/ф «Наречена з того світу»
17:15 «Звана вечеря»
19:10 «Орел і Решка. Шопінг»
20:00 «Орел і Решка»
21:00 «КВН на БІС»
22:00 Х/ф «Випадковий шпигун» 


23:40 Х/ф «Брудні танці» 
01:20 «Нічне життя»

05:45 Радянські мультфільми
09:50 Х/ф «Тільки вдвох»
11:15 Т/с «Любов як любов»
13:05, 19:30 Т/с «Суто англійські 

вбивства»
14:45, 21:20 Т/с «Пуаро Агати 

Крісті»
16:20 Х/ф «Ти є...»
18:05 Х/ф «Друг мій Колька»
23:00 Х/ф «Дрібний біс»
00:50 Х/ф «Наприкінці літа»
02:00 Х/ф «Злодії в законі»
03:30 Бійцівський клуб
04:15 Кіноляпи

06:10 У пошуках істини
06:55, 16:00 «Все буде добре!»
08:55 «Зіркове життя. Не відступа-

ти і не здаватися»
09:50 «Зіркове життя. Найкоротші 

шлюби»
10:45 Х/ф «Мріяти не шкідливо» 


12:35 Х/ф «Любов і голуби» 
14:35 «Битва екстрасенсів»
18:00 Вікна-Новини
18:30 Т/с «Коли ми вдома» 
19:55, 22:45 «Х-Фактор - 5»
22:00 «Вiкна-Новини»
23:25 Х/ф «Два капітани» 
02:10 Нічний ефір

04:45 Служба розшуку дітей
04:50 М/с «Том і Джері»
06:10, 19:15 Надзвичайні новини
06:55, 08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 

21:00 Факти
09:15 Надзвичайні новини. 

Підсумки
09:45 Т/с «Прокурорська пере-

вірка»
10:50, 13:15 Х/ф «Історія лицаря»
13:50, 16:10 Х/ф «Обладунки 

Бога-3. Місія «Зодіак»
16:35 Т/с «Бар»
17:00 Х/ф «Таксі - 4»
20:15 Дістало!
21:15 Свобода слова
00:00 Х/ф «Області темряви» 
01:50 Х/ф «Мертва вода» 
03:20 Т/с «Закон Херрі»

06:15, 09:15, 09:45, 17:10, 02:45 
Comedy Club

07:05 М/с «Охотники за драко-
нами»

08:15 Д/с «Разрушители мифов»
11:30, 22:10, 04:15 Comedy Woman
12:30, 15:20 Т/с «Универ»
14:40 Т/с «Хранилище 13»
18:05, 20:20 Т/с «Универ. Новая 

общага»
19:00 Т/с «Разные»
23:10 Х/ф «Потрошители» 
01:20 Х/ф «Потерянная связь» 

06:30, 07:50 Kids Time
06:35 М/с «Пригоди Джекі Чана»
06:55 М/с «Кунг-фу Панда: Легенди 

крутості»
07:55 Т/с «Вісімдесяті»
09:20 Т/с «Татусеві дочки»
11:35 Х/ф «Розбірки в стилі 

кунг-фу»
13:45 Х/ф «Міський мисливець»
15:40 Х/ф «Шанхайські лицарі»
18:00, 01:25 Репортер
18:20, 00:30 Абзац!
19:00 Стажисти
20:15 Т/с «Вороніни»
20:35 Х/ф «Янголи Чарлі»
22:35 Х/ф «Очі змії» 
01:30 Служба розшуку дітей
01:35 Т/с «Межа-4» 
03:50 Зона ночі

06:00, 14:20 У пошуках істини
06:50 Смертельний двобій
07:40 Вражаючі кадри
08:30, 17:40 Аферисти проти 

туристів
09:20, 18:30 Далеко і ще далі
10:10 Великий бар’єрний риф. Від 

рифу до дощового лісу
11:00, 16:00 Мисливець і жертва
11:50 Шукачі неприємностей. Нове 

випробування
12:40, 16:50 Скарби зі звалища
13:30 Воїни. Спецпідрозділи
15:10, 21:00 Паразити. Вторгнення
19:20 Фантастичні історії. Любовна 

магія. Ігри з бісами
20:10 Секретні території. Пере-

вертні. Код звіра
21:50 Шукачі неприємностей. В 

печерах
22:40 Шокуючі кадри. Шалені 

гонки
23:30 Європейський покерний тур
00:20 Полювання на вбивць
01:10 Мегаспоруди. Дамба
02:00 Мегаспоруди. Круїзний 

лайнер
02:40 Мегаспоруди. Купол

05:05 Х/ф «Пацани» 
06:35 Х/ф «Громадянка на-

чальниця»
08:30 «Правда життя. Дід мороз і 

компанія»
09:00 «Агенти впливу»
09:55 Х/ф «Чорта з два»
11:35 Т/с «Павутиння - 2»
15:15 Т/с «Петрович»
19:00, 21:40, 02:10, 04:00 «Свідок»
19:30 Т/с «Даїшники»
22:00 Т/с «Тіло як доказ - 3» 
23:45 Т/с «Декстер - 8» 
00:45 Т/с «CSI: Маямі - 7» 
02:40 Х/ф «Спостерігачі - 3» 
04:30 «Випадковий свідок»
04:55 «Легенди карного розшуку»

06:00, 07:20 М/с «Лалалупси» 
06:20, 10:45 М/с «Маша і Ведмідь» 


06:50, 09:55 М/с «Клуб Вінкс: 

Школа чарівниць» 
07:45 Мультик з Лунтіком
08:30 М/с «Підлітки мутанти чере-

пашки ніндзя» 
08:55 М/с «Смурфіки» 
11:20 М/ф «Планета 51» 
13:00 Т/с «Ксена - принцеса - 

воїн» 
14:50 Дайош молодьож!
15:50, 22:00 Віталька
17:00 Країна У
18:00, 23:00 Т/с «Світлофор» 
19:00 Панянка-селянка
20:00 Т/с «Корабель» 
00:00 ТЕТ-Інтернет
01:00 Т/с «Американська історія 

жаху. Притулок» 
01:45 Теорія зради
03:15 Т/с «Половинки» 
04:05 З ночі до ранку

05:40, 00:30 Д/с «Ігри долі»
06:30 Телеторгівля
07:35 Мультфільми 
10:00 Школа доктора Комаров-

ського
11:10, 18:00 Жіноча форма
12:10, 22:40 Модний вирок
13:10, 19:00 Т/с «Тетянин день» 
14:00 Дитяче меню
15:00 5 ідей для дитячої
15:25 Таємниці шеф-кухаря
16:10 Квартирне питання
19:50 Д/с «Секрети долі»
20:40, 01:45 Зайві 10 років
21:40 Д/с «Зіркові історії»
23:40 Династія
01:20 Сімейний розмір
02:40 Колір Ночі

06:00, 00:30 Від першої особи
06:30, 07:00, 08:00, 13:00, 18:30, 

21:00, 01:20 Новини
06:40, 07:10, 08:10, 21:30, 23:15, 

00:15, 01:50 Спорт
07:20, 23:30 На слуху
08:20 7 чудес України
09:15 Х/ф «Ветеринар»
13:20 Вікно в Америку
13:55 Казки Лірника Сашка
14:10 Чоловічий клуб
14:35 Чоловічий клуб. Бокс
15:40 Euronews
15:45 Книга ua
16:15 Т/с «Сержант Рокка»
18:05 Час-Ч
18:15 Новини. Світ
19:00 Перша шпальта
20:00 Про головне
22:55 Трійка, Кено, Секунда удачі
23:00, 00:00, 01:00 Підсумки
01:55 ТелеАкадемія
02:55 Телевистава «Мартин 

Боруля» 

06:00 Мультфільми 
06:20 «Нове Шалене відео по-

українські»
07:00 Т/с «Атлантида» 
09:00 Х/ф «Чорна діра» 
11:00 Т/с «Шпигуни» 
17:30 «Люстратор 7.62»
18:30, 21:00 Новини «Спецкор»
19:00 Т/с «Вантаж» 
21:30 «ДжеДАІ»
22:00 Т/с «Цілком цаємно» 
01:00 Х/ф «Блокбастер» 
02:35 Х/ф «Чорна долина» 

Укрпошта пропонує створити корпоративного героя разом!

З 1 січня 2015 року національний оператор поштового зв'язку оголошує всеу-
країнський конкурс «Створи корпоративного героя Укрпошти». Усі бажаючі мають 
чудову можливість проявити свої креативні здібності та втілити найсміливіші 
творчі задуми. Кожен має унікальний шанс стати автором візуального образу на-
ціонального оператора поштового зв’язку, який стане знаним не тільки в Україні, 
а й в усьому світі.

Корпоративний герой – особливий елемент бренду, візуальний образ, істота 
або живий реальний персонаж, який використовується для персоніфікації 
корпоративного стилю. Він сприяє пізнаваності бренду та створює «обличчя» 
підприємства. 

Всі, хто виявить бажання взяти участь у конкурсі, мають надіслати власні творчі 
роботи – замальовки, малюнки, аплікації, ілюстрації, поробки тощо (техніка ви-
конання робіт – довільна) на адресу Укрпошти: вул. Хрещатик, 22, м. Київ, 01001, 
із відміткою «На конкурс». На переможця конкурсу чекає диплом та цінний 
подарунок. 

Кількість поданих робіт від одного учасника конкурсу не обмежена. Надсилайте 
ваші роботи до 28 лютого 2015 року. Звертаємо увагу, що дата надсилання роботи 
підтверджується відбитком календарного штемпеля на відправленні.

Детальніше з умовами конкурсу та основними критеріями оцінювання робіт 
можна ознайомитися на сайті Укрпошти. 

Творимо корпоративного героя Укрпошти разом!
Волинська дирекція УДППЗ «Укрпошта»


