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На ринку нерухомості бракує житла 
економ-класу 
Зважаючи на ситуацію в країні, ба-
гатьом цікаво, що ж буде з ринком 
нерухомості. Наскільки він виявить-
ся стійким до нинішніх потрясінь? 
Які пропозиції є на волинському 
ринку житла та чи очікувати нам 
якихось цінових змін, «Відомостям» 
розповіла директор «Волинського 
агентства нерухомості» Лариса 
Мусійчук. 

РІК РЕФОРМ ПРИГАЛЬМУВАВ 
РИНОК 

— Можна було говорити про 
розвиток ринку нерухомості, якісь 
перспективи, але не було реформ, 
продуманих заздалегідь. У нас уво-
дяться закони, проте ніхто не пе-
редбачає механізмів їх реалізації, — 
каже Лариса Нифонтівна. 

Нагадаємо, останніх два роки 
ринок нерухомості сколихують усе 
нові й нові реформи. Так, було за-
проваджено нові правила реєстрації 
нерухомості, обов’язкову оцінку в 
сертифікованих спеціалістів, пода-
ток на житло й обмеження на розра-
хунки готівкою на суму до 150 тисяч 
гривень. 

Лариса Мусійчук зазначає, що це 
призвело до скорочення операцій на 
ринку нерухомості. Мовляв, заледве 
розібрались із новою системою реє-
страції, як ввели обов’язкову оцінку, 
що додало людям ще більше клопо-
тів. Тим паче, на її думку, можливос-
ті електронної програми не дозволя-
ють об’єктивно оцінити житло. 

— Звідки комп’ютерна програма 
може знати, яка квартира продається, 
яка її ринкова вартість? Якщо, напри-
клад, я кажу як фахівець, дві однакові 
квартири в Луцьку можуть коштува-
ти з різницею у 5–10 тисяч доларів. На 
це впливає безліч факторів, — обурю-
ється Лариса Нифонтівна. 

Крім того, за словами експерта, 
лише через низку нових реформ на 

оформлення документів при купівлі 
житла українець тепер витрачає не 
2–3 тисячі гривень, а 7–10. 

НА ВОЛИНІ ПОПИТ НА ЖИТЛО 
ПЕРЕВИЩУЄ ПРОПОЗИЦІЮ 

Та ще більша проблема в тому, 
що пропозиції будівельників не за-
довольняють потреби ринку. 

— Зараз людям потрібне житло 
економ-класу, а вони будують вели-
когабаритні квартири так званого 
елітного. Скажімо, сучасна «одно-
кімнатка» має площу 50 кв. м. І ціни 
на таке житло — в межах 5600–
6200 гривень за «квадрат». Але це 
«голі» квартири, де є лише стяжка, 
штукатурка, виводи під комунікації. 
У таке житло потрібно вкласти ще як 
мінімум 400 доларів за квадратний 
метр. В усьому світі квартири про-
даються з мінімальним ремонтом, 
уже готові до заселення і це входить 
у ціну, — каже Лариса Мусійчук. 

Фахівець нарікає, що скрізь, 

окрім України, масово зводять бу-
динки з невеликими квартирами, 
розраховані на молодих людей. 

— Там є кімната, кухня, санву-
зол, коридор. А що ще молодій сім’ї 
потрібно? Такі помешкання зазви-
чай типового планування, й у євро-
пейських містах їх безліч. У нас же 
будують квартири по 100 «квадра-
тів», — зауважує спеціаліст. 

На її думку, такі пропозиції роз-
раховані на багатих. У той час як 
більшості населення вони не до-
ступні. Адже однокімнатна квар-
тира площею 50 кв. м вартуватиме 
щонайменше 280 тисяч гривень, 
двокімнатна площею 70 «квадра-
тів» обійдеться у понад 390 тисяч, 
а за трикімнатну, які нині мають по 
85–150 кв. м, доведеться викласти 
476–840 тисяч. 

НА ВТОРИННОМУ РИНКУ — 
СТАБІЛЬНО 

Стабільно дорого. Експерт за-

значає, що оскільки ціни на житло 
в Луцьку й так далеко не дешеві, то, 
попри все, навряд підуть угору. 

— От у нас є клієнти з Харкова, 
то фактично ціни на нерухомість 
тут і там однакові. Тільки зважте, 
що Харків — мільйонне місто з роз-
виненою інфраструктурою, — резю-
мує фахівець. 

У Луцьку ж навіть хрущовки 
мало кому під силу. Ціни на таке 
житло доволі високі, й, за словами 
експерта, пов’язано це з вигідним 
розміщенням таких квартир. Отже, 
за однокімнатну квартирку пло-
щею 30 «квадратів» просять 25–28 
тисяч доларів, двокімнатні площею 
40–45 кв. м обійдуться у 30–36, а на 
трикімнатну потрібно 38–45 тисяч 
умовних одиниць. 

— Логічно, що квартири покра-
щеного планування, зведені в осно-
вному наприкінці 80-х років, ще 
дорожчі. Однокімнатні коштувати-
муть уже від 30 до 35 тисяч доларів, 
двокімнатні — 40–45 тисяч, а якщо 
хороший ремонт, то й значно до-
рожче, а трикімнатні — 50–60 тисяч 
доларів, — повідала Лариса Нифон-
тівна. 

До слова, існує думка фахівців, 
що в 2014 році може відбутися зни-
ження вартості житла на вторинно-
му ринку через обмеження готівко-
вих розрахунків у 150 тисяч гривень. 

ВАРТІСТЬ ЖИТЛА 
ПІД ЛУЦЬКОМ КУСАЄТЬСЯ 

Тенденція купувати житло в  
приміських масивах надалі збері-
гається. Раніше люди придбали чи 
отримали ділянки за містом, а зараз 
активно їх забудовують. 

— Є попит і на старіші будиноч-
ки в приміських селах. Але всі чо-
мусь вважають, що вони мають бути 
супердешеві, а це далеко не так, — 
каже Лариса Мусійчук. — Ціни різні 
— починаючи від 20 тисяч доларів і 

завершуючи 100 тисячами. Чому? Бо 
у багатьох селах є газ, часто центра-
лізована каналізація, досить хороші 
умови проживання. От, скажімо, 
в Підгайцях дороги розчищають, 
стоять контейнери для сміття, його 
вивозять, дітей довозять до школи. 
Тож жити там комфортніше, ніж у 
деяких районах Луцька, тому й ціни 
на житло відповідні. 

За словами експерта, всі насе-
лені пункти навкруг Луцька досить 
популярні серед охочих придбати 
житло чи ділянку, менш розвинений 
лише Ківерцівський напрямок. Та 
це пов’язано, найімовірніше, з тим, 
що Прилуцька сільська рада виділи-
ла небагато землі під забудову. Але 
разом із тим охочих купити помеш-
кання у самих Ківерцях вистачає. 

— Якщо у Луцьку чи довколиш-
ніх селах будинок котеджного типу 
коштуватиме 150 тисяч доларів, то 
в Ківерцях — максимум 80. Будинки 
середнього класу взагалі вартують 
30–50 тисяч. При цьому за 50 тисяч 
— це добротний великий будинок із 
усіма зручностями, — зазначає Ла-
риса Мусійчук. 

Як каже фахівець, ціни на жит-
ло в інших райцентрах Волині дуже 
різняться. Все залежить від розви-
тку населеного пункту. Тому вар-
тість нерухомості у Ковелі мало чим 
відрізняється від луцьких цін. А от 
в Іваничах чи Горохові помешкання 
можна придбати дешевше. 

Попри все, давати залізну відпо-
відь на те, що ж усе-таки чекає ринок 
нерухомості в глобальному масшта-
бі, ніхто не береться. Причина, звіс-
но, криється у нинішній ситуації в 
країні, яка вкрай непередбачувана. 
Спеціалісти кажуть, що політична 
нестабільність може погіршити еко-
номіку країни, а це, відповідно, по-
тягне за собою і ринок нерухомості, 
як це було в 2008 році. 

Ольга УРИНА 

На Львівщині посадовці 
лісгоспу привласнили 
700 тис. грн 
Четверо співробітників держлісгоспу одного 
з районів Львівщини привласнили понад 
700 тисяч гривень. 27 січня правоохоронці 
оголосили посадовцям про підозру в 
скоєнні злочинів. Останні впродовж 
року отримували у касі готівку, про яку 
не проводили відповідне звітування, 
наголошують у міліції. 

На Рівненщині люди 
отруїлись у кафе 
У місті Корець Рівненської області до інфекційного 
відділення центральної районної лікарні з гострою 
кишковою інфекцією госпіталізовано 8 осіб, які 
святкували день народження в одному з кафе 
міста. Про це інформує Держслужба України з 
надзвичайних ситуацій. Фахівцями районної СЕС 
в осередку інфекційної хвороби проводиться 
комплекс санітарно-гігієнічних і протиепідемічних 
заходів. Причина захворювання встановлюється. 

Телегід

06:00 «ТСН-Тиждень»
06:45, 07:10, 08:10 «Сніданок 

з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 19:30, 23:20 

ТСН: «Телевізійна служба 
новин»

08:05 «Економічна правда»
09:05, 17:10 Т/с «Асі» 
11:10 Х/ф «Темні лабіринти 

минулого»
14:55 Х/ф «Шукаю тебе»
16:45, 03:15 «ТСН. Особливе»
20:15, 21:15 Т/с «Парфумерниця»
22:15, 04:25 «Гроші»
23:35, 03:40 Т/с «Касл» 
00:30 Х/ф «Золоте теля» 
05:15 «Телемагазин»

06:10 Т/с «Одну тебе кохаю»
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 

12:00, 18:00 Новини
07:10, 07:35, 08:10, 08:35 «Ранок 

з ІНТЕРом»
09:10, 12:20 Т/с «Я не зможу тебе 

забути»
13:20 «Судові справи»
14:55 «Сімейний суд»
15:50 «Жди меня»
18:05 «Стосується кожного»
19:05 Т/с «Поки станиця спить»
20:00, 03:30 «Подробиці»
20:30 Т/с «Сильніше долі»
22:25, 04:00 Т/с «Вулиці розбитих 

ліхтарів 13»
01:20 Т/с «Своя правда - 2»
02:00 Д/ф «Генріх Гіммлер. Погоня 

за примарою»

04:20, 15:55 «Все буде добре!»
06:00, 18:20 «Неймовірна правда 

про зірок»
07:25 Х/ф «Три полуграції» 
09:50 Х/ф «Дівчата» 
11:45, 20:05, 23:55 «Слідство 

ведуть екстрасенси»
12:45 «МастерШеф»
18:00, 22:00 Вікна-Новини
21:00 Х/ф «Пізнє каяття» 
22:25 «Детектор брехні - 5»
00:45 «Один за всіх»
01:55 Х/ф «Смерть шпигунам!» 
03:40 Нічний ефір

05:35 Служба розшуку дітей
05:40 Світанок
06:40, 19:20 Надзвичайні новини
07:35, 08:45, 12:45, 18:45 Факти
09:15 Надзвичайні новини. 

Підсумки
10:10 Т/с «Прокурорська пере-

вірка»
12:35, 13:00 Анекдоти по-

українськи
13:25, 20:05 Т/с «Шеф»
16:15 Х/ф «Константин»
22:50, 03:45 Свобода слова
00:45 Х/ф «Від колиски до 

могили» 
02:50 Про-Ziкаве.ua

06:00, 05:20 Т/с «Дорожній 
патруль» 

07:00, 09:00, 17:00, 19:00 Події
07:30, 15:25, 02:50 Щиросерде 

зізнання
08:00 Т/с «Подружжя» 
09:10 Т/с «Життя розсудить» 
13:00, 17:25 Т/с «Слід» 
16:00, 03:55 Критична точка
18:00 Т/с «Сашка» 
19:20, 04:40 «Говорить Україна»
20:00 Т/с «Горюнов» 
22:00, 03:25 Події дня
22:30 Х/ф «Мумія 2. Повернен-

ня» 
01:10 Х/ф «Перевага Борна» 

06:30 «TOP SHOP»
07:30 «Мультфільми» 
09:25 Х/ф «Останній телегерой» 


11:15 Х/ф «Три ніндзя: Удар у 

відповідь»
13:00 «Пороблено в Україні»
14:15 «КВН-2013»
16:25 «Вечірній квартал»
18:15 «Звана вечеря»
19:10 «Орел і Решка»
21:00 «Розсміши коміка»
21:50 Х/ф «Знайомство з Факера-

ми 2» 
23:35 Х/ф «Прикинься моїм 

чоловіком»
01:15 «Нічне життя»

06:00 Мультфільми 
06:40 Х/ф «Три відсотки ризику» 


07:50 Т/с «Останній бій майора 

Пугачова» 
11:30 Т/с «Боєць. Народження 

легенди» 
18:30 Новини 2+2
19:00 Т/с «Лінійний відділ» 
21:00 «ДжеДАІ»
21:20 Х/ф «У тилу ворога: Вісь 

зла» 
23:20 Х/ф «У тилу ворога: Колум-

бія» 
01:00 Х/ф «Плоть і кров» 
03:00 Х/ф «Дорога на Січ» 

05:00, 08:00, 11:00, 14:00, 04:00 
Новини

05:05 «Олімпійський ранок на 
Першому»

08:15 «Доброго ранку»
09:05 «Контрольна закупівля»
09:35 «Жити здорово!»
10:30 «Зрозуміти. Пробачити»
11:15 «Модний вирок»
12:10 «Доброго здоров’ячка!»
13:00 Інші новини
13:25 «Час обідати!»
14:15, 17:40 «Істина десь поруч»
14:30 «Вони та ми»
15:20 «У наш час»
16:10, 00:50 «Наодинці з усіма»
17:00 Вечірні новини
18:00, 01:40 «Давай одружимося!»
19:00, 23:55 «Нехай говорять»
20:00 «Час»
20:30, 03:10, 04:05 Т/с «Вір мені»
22:15 «Вечірній Ургант»
22:50 Нічні новини
23:00 «Тетяна Шмига. Дитя весело-

щів та мрії»

06:20, 06:55 Kids Time
06:25, 13:30 М/с «Губка Боб»
07:00, 07:35 Підйом
08:00 Т/с «Щоденник лікаря 

Зайцевої»
08:50, 17:05 Т/с «Не родись 

вродлива»
09:45 Т/с «Щасливі разом»
13:10 М/с «Черепашки-ніндзя»
15:00 Х/ф «Великий тато»
18:00, 22:25 Т/с «Вороніни»
19:00, 01:00 Репортер
19:20 Абзац!
20:00 Ревізор-2 Одеса
23:20 Х/ф «Підстава» 
01:10 Х/ф «Невразливий» 
02:45 Служба розшуку дітей
02:50, 03:40 Зона ночі
02:55 Українці Надія
03:45 Скіфи (свідчення і версії)
04:05 Вір мені
04:15, 04:50 Зона ночі Культура
04:20 SOLO-MEA
05:00 Педан-Притула Шоу

05:00 Т/с «Висяки»
08:30 «Агенти впливу»
09:20 «Правда життя. Професія 

провідник»
09:55 Т/с «Таємниці слідства - 

10» 
11:40 Т/с «Двоє зі скриньки - 2»
15:05 Т/с «Йду тебе шукати - 2»
19:00, 21:40, 02:20 «Свідок»
19:30 Т/с «Вулиці розбитих 

ліхтарів - 10»
22:00 Т/с «Гаваї 5.0» 
00:00 Т/с «CSI: Маямі» 
00:50 Т/с «NCIS: полювання на 

вбивцю» 
01:40 Т/с «Дев’ять» 
02:50 «Випадковий свідок»
03:25 «Легенди шансону»

05:45 Радянські мультфільми
09:10 Х/ф «Король Дроздовик»
10:55 Х/ф «Приїжджа»
12:35, 19:00 «Жарт за жартом»
13:45, 20:10 Т/с «Циганки»
15:35 Х/ф «Зимовий вечір у 

Гаграх»
17:15 Т/с «Клон»
22:10 Х/ф «Вам завдання»
23:40 Х/ф «Три доби після без-

смертя»
01:10 Х/ф «Особисте життя 

директора»
03:30 Х/ф «Вісім днів надії»
04:40 Кіноляпи

06:00 Телепузики
06:30 Малята-твійнята
07:20 М/с «Лалалупси» 
07:45 Мультик з Лунтіком
08:20 М/с «Черепашки мутанти 

ніндзя» 
09:20 Єралаш
10:00, 00:30 Одна за всіх
12:25 Т/с «Ксена - принцеса-

воїн» 
14:10, 22:00 6 кадрів
15:05 Дайош молодьож!
16:05 Т/с «Дєтка» 
17:00 Розсміши коміка
17:55 Від пацанки до панянки
19:05 Панянка-селянка
20:00 Т/с «Кухня» 
21:00 Країна У
21:35 Т/с «Вісімдесяті» 
23:20 Дурнєв+1
23:55 Т/с «Секс і місто» 
01:20 Т/с «Закрита школа» 
02:05 Т/с «Кремлівські курсанти» 


03:35 З ночі до ранку

05:20, 00:30 Світ зірок
06:00 Іноземна кухня
07:35, 13:20, 19:45 Мультфільми 
10:10 Школа доктора Комаров-

ського
11:30, 17:00 Жіноча форма
15:15, 18:50 Таємниці шеф-кухаря
16:00, 20:40 Модний вирок
17:50, 21:40 Т/с «Любов як 

любов» 
22:35 Дивовижний дизайн
23:30 Незіркове дитинство
01:15 Колір ночі

06:00 Православний календар
06:05, 07:00, 08:00, 12:00, 15:00, 

18:20, 01:20, 04:00 Новини
06:10, 07:05, 08:05, 23:15 Спорт
06:20 Мультфільм
06:30 Доброго ранку, Україно!
06:35, 07:35 Огляд преси
06:45, 07:45, 08:20 Гість студії
07:25 Країна on line
07:30 Ера бізнесу
08:35 Ранкові поради
08:45 Корисні поради
09:00 Підсумки тижня
10:00 Політтеатр
10:30 Т/с «МонтеКрісто» 
11:25 Нехай Вам буде кольорово!
12:10, 18:55, 21:25 Діловий світ
12:25 Право на захист
12:45 Темний силует
12:55 Хто в домі хазяїн?
13:25 Т/с «Вічний поклик» 
14:40 Вікно в Америку
15:15 Euronews
15:20, 05:50 Діловий світ. Агро-

сектор

15:35 Дорослі ігри
16:35 Х/ф «Тіні зникають опів-

дні» 
18:05 Агро-News
18:40 Фінансова перспектива
19:20 М.Поплавського «Прирече-

ний на любов»
20:55 Офіційна хроніка
21:00, 05:25 Підсумки дня
21:35 Знак питання
21:45 Теніс. Кубок Девіса
21:50 «Надвечір’я» з Т. Щербатюк
22:55 Трійка, Кено, Секунда удачі
23:00 Підсумки
23:25 На слуху
23:45 Від першої особи
00:00 Х/ф «Поразка інженера 

Гаріна». 1 с.
01:40 ТелеАкадемія
02:40, 04:35 Караоке для дорослих
03:25 «Секрети успіху»
04:15 Контрольна робота

1+1 ІНТЕР СТБ ICTV ТРК «УКРАЇНА» К1 2+2

НОВИЙ КАНАЛ НТНМЕГА К2 ПЕРШИЙ КАНАЛ ЄВРОПА

ЕНТЕРФІЛЬМ

ТЕТ УТ-1

Понеділок, 3 лютого

06:00 Блокада. Таємниці НКВС. 1 ч.
06:30, 23:30 Загадки Всесвіту
07:30, 12:30 Жертви природи
08:30, 13:30 За межею виживання
09:30, 18:30 Шукачі
10:30 Таємні знаки
11:30 У пошуках пригод
14:30, 21:30 Смертельна зброя
15:30 Наука.UA
16:30 Секретні історії
17:30 У пошуках істини
19:30 Штурм свідомості. Кров 

нащадків
20:30 Д/ф «Горбатов: ціна пере-

моги»
22:30 Витівки природи
00:30 Європейський покерний тур
01:20 Служба порятунку


