
купуй будь-які товари на суму від 750 грн.купуй будь-які товари на суму від 750 грн.
та отримай шанс стати власникомта отримай шанс стати власником

автомобіляавтомобіля

Визначення щасливчика 01.06.18
* мається на увазі участь в акції, яка проводиться на безоплатних засадах, має на меті 
рекламування товарів, сприяння їх продажу (наданню) і не є лотереєю; на організацію та 
проведення акції ПрАТ «Нова Лінія» (Одеське шосе, 8, смт. Чабани, Київська обл., 08162 , 
Україна) витрачає свій прибуток (дохід). Під словом «Даруємо» мається на увазі  можливість 
отримати сертифікат Переможця, відповідно до якого ПрАТ «Нова Лінія» здійснить оплату 
повної вартості автомобілю марки Fiat на користь переможця акції, Продавцю авто на умовах 
акції «Даруємо Fiat», що діє з 01.05.18 до 31.05.18 у мережі ТЦ «Нова Лінія». Зовнішній вигляд 
автомобіля може відрізнятися від зображеного на малюнку (моделлю, кольором тощо).

*мається на увазі участь в акції, загальний подарунковий фонд якої не менше 500 000 бонусів. 1 бонус = 1 гривня. Для участі в акції та отримання  50 бонусів необхідно придбати товари 
відділу «Сад, Город» на суму від 500 грн.  Докладніше на сайті www.nl.ua, або за телефоном гарячої лінії: 0 800 50 47 47 - безкоштовні дзвінки по Україні зі стаціонарних телефонів.
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5400 39900 14400

1986

Засіб
«Водограй
експрес»
вага: 75 г 
арт.: 10605271

Шланг для поливу
Plus/ Hobby ATS   
різновиди в асортименті
стара ціна: від 587,40 грн.
арт.: 10211700-03, 10211342,
10211718-19, 10211707

Басейн надувний   
об’єм: 1126 л, розмір: 198х51 см
арт.: 10603226

Басейн надувний прямокутний   
колір: блакитно-білий, об’єм: 1302 л 

розмір: 305х183х56 см
арт.: 10603080

Наконечник для шланга 
регульований   
арт.: 10205217

Розподільник
3-канальний   
арт.: 10204820

Розбризкувач круговий CS 90 Vario  
2-позиційний 
арт.: 10205235

на весь на весь асортимент 

асортимент ТМ «Укравіт»

економія

економіядобрив
засобів захисту
рослин

ТМ «Стимовіт»

від
0000

82500

% %-20 -30

-35%
економія

5568 6096

12798
Засіб для басейнів

рідкий Ph (мінус) 
об’єм: 1 л

стара ціна: 85,68 грн.
арт.: 10605213

Засіб для басейнів 
«Альгекс» 
об’єм: 1 л  

стара ціна: 93,96 грн.
арт.: 10605220

Засіб для басейнів 
Ph (мінус) 
вага: 1 кг  
стара ціна: 196,98 грн.
арт.: 10605214

-35%
економія

-35%
економія

-35%
економія

-30%
економія

10776

Засіб для басейнів 
рідкий «Флокер» 

об’єм: 1 л  
стара ціна: 153,96 грн.

арт.: 10605219

55680

Насіння
газоних трав 
вага: 4 кг 
арт.: 10868280



1428 179000

339900

3800

49900

Сітка пластикова універсальна 
розмір чарунки: 12х14 мм
ширина: 1,5 м, кольори: чорний/ зелений
стара ціна: 16,8 грн.
арт.: 10703797-98

Інвертор «Дніпро-М» ММА 
напруга: 220 В, струм: 20-250 А 
1,6-4 мм, вага: 5,75 кг
арт.: 20324870

Верстат циркулярний TC-TS 2025 Еco 
напруга: 220 В, потужність: 2000 Вт

част. обертів: 5700 об./хв., диск: 250х30 мм
стіл: 640х446 мм

арт.: 20305246

Омивач
для скла літній

об’єм: 4 л 
аромати:

лимон/ яблуко
арт.: 40751036-07

Каністра металева 
для палива Gelg

об’єм: 20 л 
товщина металу: 
0,8 мм, матеріал: 

сталь
арт.: 40750695

-25%
економія

54000

Ножиці для живоплоту
Pro Garden 
∅ різу: 660 мм
стара ціна: 724,98 грн.
арт.: 10319547

-15
на всі 
електроінструмент

%

-15%
економія

0

воплоту

арт.: 20324870

3200

Серветка волога 
в тубі

матеріал: штучна 
замша, розмір: 

30х30 см
арт.: 40702758

49900

Шуруповерт мережевий ED-109 
потужність: 280 Вт, част. обертів: 0-750 об./хв. 
∅ патрона: 10 мм
арт.: 20125049

35496

Ножиці-кущоріз
Modeco Garden 
∅ різу: 700 мм
стара ціна: 474 грн.
арт.: 10305969

-25%
економія

14700

Секатор садовий
Modeco Garden 
∅ різу: 205 мм
стара ціна: 183,96 грн.
арт.: 10305966

-20%
економія

64900

Шуруповерт  
акумуляторний
CD-37-12/1 
1 акум. Ni-Cd: 1,2 А/год.
част. обертів: 0-550 об/
хв. ∅ патрона: 10 мм
арт.: 20102128 

п.м



Труба металопластикова 
розмір: 16х2,0 мм
для холодної води (t-65°C)
арт.: 70157118

Труба 
каналізаційна 
поліпропіленова 
розмір: 110х2 м
арт.: 70106458

Плитка для стін «Класик сірий»
розмір: 250х400 мм
арт.: 60236002

9990

м2

366750
57900

Кабіна душова R-501
розмір: 900х900х1940 мм
профіль: алюмінієвий 
хромований, скло: pear 
піддон: мілкий
арт.: 70507663

Водонагрівач 
проточний EWH-3G
потужність: 3 кВт
арт.:70203248

996

13998

-20 на весь 
асортимент%%

00

грівач 
ний EWH-3G
сть: 3 кВт

8

Клінкер Old Castle Brown
розмір: 245х65 мм
арт.: 60218252

21900

м2

вироблено в Україні

Ламінат «Каштан гірський» Promo
розмір: 1380х191х7,5 мм, упаковка: 2,372 м2

арт.: 80104499

16500

м2

клас: 32

вироблено в Україні

купуй чотири

та отримай дарунок

упаковки ламінату

Підкладка ізоляційна Steiсo Underfloor
розмір: 4х790х590 мм (уп.= 6,99 м2)
Під дарунком мається на увазі вигода для покупця на суму вартості 1 (однієї) упаковки підкладки арт. 80117106
товар продається відповідно до упаковки.

арт.: 80104452; 80105103-07; 80105061-63; 80104450-51; 
80104460; 80104148-50; 80104399; 80104400; 80104449; 
80103961; 80103963; 80104324; 80104492

Керамограніт Parquet Oliva
розмір:150х600 мм

арт.: 60115772

21900

м2
Плитка для підлоги Basee

розмір: 600х600 мм
арт.: 60119647

27990

м2

вироблено в Україні

Покриття килимове
«Штучна трава Форест»
ширина: 4 м
арт.: 60401045, 604086568900

м2

вироблено в Україні вироблено в Польщі

вироблено в Україні

Труба для питної 
води, згідно з 
нормами ДСТУ 
∅ 20/ 25/ 32 мм
тиск: 16/ 12,5/ 10 атм
матеріал:
поліетилен
арт.: 70129110,
70129113, 70129117

990від

п.м

од.

вироблено в Польщі



Шпалери бамбукові 
ширина: 0,9/1,5 м  
різновиди в асортименті
Стара ціна: від 175,61 грн.

Плед мікрофібровий
однотонний/ принтовий
розмір: 125х150 см
дизайн та кольори
в асортименті
матеріал: 100% поліестер
арт.: 51918481-82

Годинник настінний
Ningbo Royal Clock
матеріал: пластик
розміри: 24,5x24,5x4/ 23х4,2 см
різновиди в асортименті
арт.: 51130949-51, 51111762-65

Френч-прес 
об’єм: 1000 мл
матеріали: скло, пластик 
кольори в асортименті
арт.: 51611523-25

Рюкзак однотонний 
колір: чорний

арт.: 51586211

Клей
для шпалер 
Momental 
вага: 200 г
Стара ціна: 31,38  грн.
арт.: 50307184

14048 10627

7500

7986 9990 19900

-20%
економія

2490

кло, пласти
ори в асортименті

арт.: 51611523-25

Фарба фасадна
HIT-Fassadenfarbe Optimal
об'єм: 10 кг
Стара ціна: 989,04 грн.
арт.: 50118311

Фарба фасадна дисперсійна
Fasad Expo
об’єми: 1/ 2,5/ 5 / 10 л
Стара ціна: від 99 грн.
арт.: 50118245-48

Штукатурка мозаїчна Expert 
Mosaikputz
різновиди в асортименті
Стара ціна: 1359,00 грн.
арт.: 50128004-13741787920 108720

Комплект:
«Шпаклювальна гладь» Acryl-Putz
вага: 27 кг + 8 кг  
арт.: 5030429453207

дарунок

-20%
економія

Ф б ф

-25%
економія

-20%
економія

від

Лазур для деревини Colortex
об’єми: 0,9/ 2,5/ 10 л
кольори в асортименті
Стара ціна: від 165 грн.
арт.: 50305132-6112372

від

-25%
економія

2490

00

Клей для коркових 
та бамбукових 
шпалер 
об’єми: 0,8/2 л
Стара ціна: від 132,84  грн.
арт.: 50307171, 172від

-20%
економія

-50%
економія

-20%
економія

Шпалери паперові 
розмір: 0,53х10,05 м
різновиди
в асортименті
Стара ціна: 49,80  грн.

Штукатурка Travertino/ 
Фарба декоративна Velvet 
Dekor
вага: 20 кг/ об’єм: 10 л
Стара ціна: від 1898,04 грн.
арт.: 50124429, 50124608 142350

від

-25%
економія



Комплект:
Витяжка кухонна NR-MG 60 M BL 
продуктивність: 700 м3/год., потужність 
двигуна: 120 Вт; матеріали: сталь, загартоване 
скло, керування: кнопкове, освітлення: LED 
2х5 Вт; ширина: 60 см; колір: чорний
арт.: 31046052

Поверхня електрична VCH 640/0 UCC, CFEA 640 B 
загальна потужність: 6 кВт, матеріал: 
склокераміка, к-сть конфорок: 4, блокування 
від випадкового включення, захист від 
перегріву, індикатори залишкового тепла, 
керування: сенсорне, таймер, нагрівальний 
елемент: High light, колір: чорний 
арт.: 31041382, 31041637

Шафа вбудована електрична F 60 M GBL 
к-сть програм: 6, об'єм: 56 л, клас 
енергоефективності: А, енергоспоживання: 
0,85 кВт/год., макс. потужність: 2,1 кВт 
керування: механічне, колір: чорний
арт.: 31004894

11999119990000

Роутер бездротовий
TL-WR840N  
Wi-Fi, 4 антени х 5dBi  
арт.: 31227973

47900

Телевізор  LE43CT5000AK   
арт.: 31253785899900

кредит: 0,00001%* на 15 місяців. Повна ціна: 17999,00 грн.119994

міс.
*0,00001 % – реальна річна відсоткова ставка на пільговий період, на який надаються кредити. Перший внесок – від 
0%. Кредити надають: банк ПАТ ПУМБ (Банківська ліцензія НБУ №8 від 06.10.2011) та ТОВ ФК «Центр Фінансових 
Рішень»(ТМ «Кредитмаркет», ліцензія ДержФінПослуг України АВ №580561 від 11.01.2012). Докладніше про умови 
кредитування можна дізнатись у представників банку та фінансових  установ.

арт.: 31253785

94

арт.: 31227973

00

43’’

43’’

Телевізор LED UHD 43"
43UJ630V
арт.: 31253729

750 грн.

Холодильник RB29FSRNDSA/UA 
розміри: 1780х595х668 мм, система охолодження: True No Frost
не потребує розморозки, об'єм холодильної / морозильної камер: 192 /98 л 
клас енергоспоживання: А+  
арт.: 31017549

1299900
*аксесуари. продукти не входять 
у вартість товару

600 грн.

Машина пральна
E2SC 2160 W UA 

завантаження: 6 кг
част. обертів: 1000 об./хв.
клас енергоспоживання: 

A++  
арт.: 31044151

649900

600 грн.

Холодильник CCBS 5152W 
розміри: 1550х550х560 
мм,  об'єм холодильної/ 
морозильної камер: 135 /55 л 
клас енергоспоживання: А+, 
енергоспоживання: 218 кВт /рік 
рівень шуму: 42 дБ  
арт.: 31040724

69990

міс.

*0,00001 % – реальна річна відсоткова ставка на пільговий період, на який надаються 
кредити. Перший внесок – від 0%. Кредит надає: ТОВ ФК «Центр Фінансових Рішень»(ТМ 
«Кредитмаркет», ліцензія ДержФінПослуг України АВ №580561 від 11.01.2012). Докладніше 
про умови кредитування можна дізнатись у представників банку та фінансових  установ.

кредит: 0,00001%* на 10 місяців.
Повна ціна: 6999,00 грн.

Блендер HR2645/40 
потужність: 700 Вт
керування швидкістю 
однією кнопкою
SpeedTouch
великий подрібнювач
насадка для пюре
насадка-вінчик
мірний стакан  
арт.: 31047164

179900

Електрочайник ST-EK8420White 
об`єм: 1,7 л

потужність: 2200 Вт  
арт.: 31043098

299 00
Вентилятор підлоговий
SF-1615 B 
потужність: 40 Вт
∅ 40 см, безпечна решітка, 
обертання по горизонталі
3 лопаті, 3 швидкості
регулювання по висоті   
арт.: 30105686

39900

17500

Праска SI-8820TSP 
потужність 1600 Вт підошва: 
тефлонова фунуція: «крапля 
стоп» паровий удар: 30 г/ хв.  

арт.: 31009920



Подовжувач одинарний  
різновиди в асортименті  
арт.: 30473197-99, 30473466

Куточок кухонний «Боярин»  
матеріали: ДСП(16 мм)/ 
шкірозамінник, колір: «Дуб санома»  
арт.: 80345726

Гардероб з кишенею
Storage Style  
розмір: 
880х450х1600 мм  
арт.: 40511001

Ліхтар налобний  
різновиди в асортименті  
арт.: 30710760-62, 30710781 -87

Кабель комп'ютерний UTP
CAT.5E 4x2x0,5CCA85%+CU15%  

арт.: 30204432-33

Шнур ШВВП
2х1,5/ 3х2,5    
арт.: 30244156, 30244159, 30710760-62, 30710781-87

16500 8100950

Бра Trinity/  Sakura 
Е14, 1х60 Вт, матеріали: метал, скло
кольори: «хром»/ «антична латунь»
арт.: 31305464,67

Світильник стельовий Trinity/ Sakura 
Е14, 3/ 5 х 60 Вт, матеріали: метал, скло 
колір: «хром»/ «антична латунь»
Стара ціна: від 664,98 грн. 
арт.: 31305465,66, 68, 69

Лампа LED Elementary A60 
E27, потужність:  10 Вт
t° світла:  2700/ 4100 K  

арт.: 30528475-76

Торшер ALDW-ML20580-1 
E27, 1х60 Вт, матеріали: метал, текстиль

кольори: бежевий/ «хром»
Стара ціна: від 1248,72 грн.  

арт.: 3133309416980

39900

2976

99898

Свiтильник свiтлодiодний точковий 
потужність: LED 6 Вт, ∅ 93 мм, t° світла: 4000 K 
матеріали: алюміній, акрил, колір: білий
арт.: 31311225

168482 од./ уп.

-40%
економія

-20%
економія

від від від

від

355

від п.м

 метал, скло
чна латунь»

186000

51000

Короб пластиковий
з кришкою Infinity  

об’єми: 4,5/ 11/ 17 л, розміри: 
270x190x120/ 360x270x140/ 
360x270x220 мм, кольори:

білий/ рожевий/ блакитний/ сірий
Стара ціна: від 127,20 грн.  

арт.: 40520791-814

9540

Ящик овочевий перфорований  
розмір:  424х324х170 мм, об’єм: 24 л  

арт.: 40521026

5940

Колесо промислове
∅ 75/100/125/160/200 мм  
матеріал: метал, гума
арт.:40513162-65, 40513167-70, 40513172-75, 40513177-80, 40513650-53

Арматура композитна Hard+  
∅ 6 мм (бухта: 50 п.м)  

арт.: 41402034

Гвинт для дерева  
розмір: 8,0х80, DIN 571, 6 г, ЦБ   
арт.: 40104122, 40104124-25, 40104127, 40104132, 
40104146

24900

1800

13224

Кутник універсальный
з ребром жорсткості  

розмір: 70х70х55/ 90х90х65/ 
105х105х90 мм

товщина: 1,8 мм   
арт.: 40305776-77, 40305988

1260

ар 05 3 6 , , , ,

24

Крісло «Дублін»  
матеріали: екошкіра, 

тканина, механізм 
гойдання з 

фіксацією, газліфт, 
м'які підлокітники  
арт.: 80333938, 80344282-83

209400

від

від

від

від -25%
економія



*Пропозиція діє з 01.05.18 до 31.05.18.  На товар із газети дія дисконтної картки не розповсюджується. Бонуси не нараховуються. ТЦ 
«Нова Лінія» залишає за собою право змінювати ціни в період пропозиції, та не несе відповідальності за друкарські помилки. Ціни 
на товар дійсні протягом строку наявності товару в ТЦ. Кількість товару обмежена. Зображення товарів, розміщених у газеті, можуть 
відрізнятися від товарів, які представлені в ТЦ. Ціни зазначені в гривнях із ПДВ. Всі ціни на товари, що представлені у цій газеті, є 
акційними та діють з 01.05.18 до 31.05.18 в мережі ТЦ «Нова Лінія».  При розірванні договору купівлі-продажу (поверненні товару), 
у випадках, передбачених чинним законодавством України, незалежно від кількості позицій товару, які покупець (учасник) має намір 
повернути (розірвати договір купівлі-продажу), поверненню підлягають усі позиції товару, що були придбані за умовами акції, в тому 
числі за зменшеною ціною. Докладніше – на сайті: http://novalinia.com.ua/ або за телефоном: 0 (800) 50-47-47.

мандруй

Порошок пральний Persil
вага: 4,5 кг/ 2,19 л
Засіб для туалета/ Блок туалетний Bref
різновиди в асортименті
Стара ціна: від 94,38 грн.7190

-30%
економія

Порошок пральний Luxus
вага: 1,5 кг
Кондиціонер-ополіскувач Barbuda
об'єм: 1 л
Стара ціна: від 39,40 грн.

Продукція паперова Ruta
Стара ціна: від 25,50 грн.
арт.: 51311036-38, 51311403-05, 51311010, 
51311019, 51311958, 51311286, 51311190, 
51311454, 5131195, 51311040

Дезодорант роликовий/ 
аерозольний/ стіковий/ гель/ 
Крем-гель для душу
різновиди в асортименті
Стара ціна: від 33 грн.

Засіб для догляду за волоссям
Wella Pro Series
об’єм: 500 мл, різновиди в асортименті
Стара ціна: 64,20 грн.

Продукція паперова Origami/ UP  
Стара ціна: від 3,18 грн.
арт.: 51311837, 51311962-63
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Рукавички
господарські  
Стара ціна: від 15,66 грн.
арт.: 50726090-92, 50726095-97

1250

рвід

дисконтної картки не розповсюджується

Підгузники-трусики 
дитячі Libero DryPants

різновиди в асортименті
Стара ціна: 256,52 грн.

19999

-22%
економія

Мило «Шик»/ «Уті-Путі»
різновиди в асортименті
Стара ціна: від 6,43 грн.

Купуй продукцію ТМ «Добра Господарочка» на суму від 50 грн одним чеком. Реєструй чек на сайті: www.dg.betta.ua/.
Отримай шанс стати власником 1-го з 6-ти Сертифікатів на туристичну подорож. Визначення переможців 03.05.2018 та 05.06.2018. Організатор: ТОВ «Бетта». 
Докладніше: www.dg.betta.ua/. Пропозиція діє з 01.04.2018 до 31.05.2018. 

* На весь асортимент ТМ «Добра Господарочка». Про співвідношення розміру вигоди до попереденьої ціни реалізації товару дізнавайтесь в ТЦ «Нова Лінія».
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Зубна паста/ Ополіскувач/ Зубна 
щітка Aquafresh/ Parodontax
об'єм: 50/ 75 мл
різновиди в асортименті 
Стара ціна: від 23,87 грн.1900


