
1. Купуй побутову хімію на суму від 250 грн
2. Зареєструй чек на сайті nl.ua 

3. Отримай можливість виграти* сертифікат на 25 000 грн

*мається на увазі можливість отримання сертифікатів на право 
придбання подарункових бонусних карток з нарахованими 
подарунковими бонусами за 2,00 грн, згідно з умовами акції 
«Посміхнись – приберись», що діє з 01.03.2019 до 31.03.2019 
у мережі ТЦ «Нова Лінія».  Акція (на організацію та проведення 
якої ПрАТ «Нова Лінія» витрачає свій прибуток (дохід)) не 
є лотереєю, проводиться на безоплатних засадах і має на 
меті рекламування товарів, сприяння їх продажу (наданню). 
Докладніше - на сайті novalinia.com.ua, або за телефоном 
гарячої лінії: 0 800 50 47 47 - безкоштовні дзвінки в Україні зі 
стаціонарних телефонів.



Кухня «Еліза»
ширина: 1,2 м
матеріал: ДСП (16 мм) 
стільниця і ручки
в комплекті
Стара ціна: 2595,00 грн. 
арт.: 80359157

2076207600

Колесо 
∅ 260/ 365/ 385 мм, матеріал: пінополіуретан 
різновиди в асортименті 
арт.: 40513526-2836900

від

Побутова техніка, мийка та аксесуари
не входять у вартість кухні

-20%
економія

Сейф меблевий БС-17Е
розміри: 170х230х170 мм, тип замка: ключовий

Стара ціна: 907,00 грн 
арт.: 40509482

72560

Сей

-20%
економія

-15%
економія

Відро для сміття «Євро»
об'єми: 10/ 18/ 25/ 45 л 
кольори в асортименті
Стара ціна: від 90,00 грн 
арт.: 40523193-40, 40523237-387650

від13050 Стретч-плівка  
щільність: 17 мік, ширина: 50 см
макс. довжина палетування: 300 п. м
арт.: 40206242

Керамограніт глазурований
Siena/ Calacata GR
розміри: 30х30 см
арт.: 60116859, 60116873

Покриття килимове 
«Темпо 74»
ширина: 4 м
арт.: 60409772

Покриття килимове 
«Комет 91»
ширина: 4 м
арт.: 60409788

Плитка для стін Sofi
розміри: 25х50 см
Стара ціна: 149,88 грн 
арт.: 60116877

Плитка для стін 
«Алькантара»
розміри: 20х30 см
арт.: 60238425

11500

м2

9748

м2 10396

м2

11990

м2 9900

м2

Килим гумовий «Соти»
розміри: 40х60/ 50х100/ 100х150 см
арт.: 60801556, 60810021, 60810478, 60801084, 60801086

5496

од.

Ламінат Promo EHL049
«Дуб Лівінгстон натуральний»
розміри: 1292х192х8 мм , уп.: 1,9933 м2 
арт.: 8013406218900

м2

АС/4

клас: 32

товщина: 8 мм

непробивне

від



На 20 місяців, повна ціна 17999.00 грн 0.000011 % - реальна річна відсоткова ставка на пільговий період строком до 20 
місяців, перший внесок від 0 %, вартість товару - 17999 грн. Реальна % ставка за кредитом не враховує супутні витрати 
на користь третіх осіб, які виникають у позичальника при погашенні кредиту в інших банках та витрати на супутні послуги 
кредитодавця, що не є обов'язковими для оформлення кредиту. Ліцензія ДержФінПослуг України АВ №580561 від 
11.01.2012. ТОВ ФК "Центр Фінансових Рішень" (ТМ "Кредитмаркет")

10606

від
Світильник світлодіодний 18/36 W 
потужність: 18/ 36 Вт, LED, t° світла: 4000 К, світловий 
потік: 1400/ 2800 Лм, розміри: 600/ 1200 мм
стара ціна: від 192,84 грн    
арт.: 30899873-74

-45%
економія до

ефект зоряного неба
ефект зоряного неба

Світильник світлодіодний з пультом ДУ Saturn
потужність LED: 25 Вт, ∅ 40,5 см, світловий потік:
300-2200 Лм, t° світла: 2500-6500 К, IP40 
матеріали: акрил, метал
стара ціна: 1173,24 грн  
арт.: 30899412

Світильник світлодіодний SKY-R/S TX
потужність LED: 8/ 12/ 18/ 30/ 60 Вт, t° світла: 4500 К 
розміри в асортименті
матеріали: пластик, метал
стара ціна: від 331,50 грн  
арт.: 30896313-14, 30897324-25, 27-29, 49-50

Свiтильник свiтлодiодний XH
тип цоколя: LED 12/20/28 Вт, t° світла: 4000 K
∅ 255/ 330/ 380 мм, матеріал: пластик
стара ціна: від 249,96 грн 
арт.: 30896099-101

9972519890

17500

-30%
економія

-15%
економія

Лампа LED Elementary C37/ G45
цоколь: Е14/ Е27, потужність: 6 Вт
t° світла: 2700/ 4100 K 
стара ціна: 39,72 грн
арт.: 30516409, 14-15, 305284772582

3900

331,50 грн 
30897324-25, 27-299, 49-50

-35%
економія

Ліхтар кишеньковий EGL-PFL008-9LED     
к-сть світлодіодів: 9, кольори в асортименті
стара ціна: 46,20 грн
арт.: 30710501

-16%
економія

від
від

89995

міс.

кредит: 0,0001%*
на 20 місяців. повна ціна 17999,00 грн.

Телевізор LED 55" KIVI 55UP50GU
арт.: 31260100

95

55’’

189900

809900

30000

Пилосмок б/м
EAPC51IS
екопотужність: 650 Вт
тип пилозбірника: контейнер
налаштування потужності 
стара ціна: 2599,00 грн    
арт.: 31048406

-26%
економія

slim

6 кг

1200 об./хв.

Машина пральна WF60F1R2E2WDUA
розміри: 850x600x450 мм, завантаження:
6 кг, клас енергоспоживання/ прання/ 
віджиму: А++ / А/ B, 8 програм
арт.: 31044391

Чайник електричний EK-1820
потужність: 1500 Вт, об'єм: 1,8 л
стара ціна: 378,00 грн
арт.: 31043442

1

t° світла: 4000 К, світловий
ри: 600/ 1200 мм

Ліхта
к-сть 
стара ц
арт.: 3071

-15%
економія

-30%
економія Фен для волосся HD-5912 

потужність: 2200 Вт, к-сть швидк.:
3, насадки: дифузор, концентратор
холодне повітря, турборежим, іонізація 
стара ціна: 649,00 грн
арт.: 31045055

Мультиварка MK708832 
об'єм: 5 л, к-сть програм: 25
покриття чаші:
антипригарне 
стара ціна: 2599,00 грн
арт.: 31034763

Блендер ручний Home EBS-6015B 
потужність: 600 Вт, матеріал ніжки: метал 

к-сть швидк.: 2, об'єм
подрібнювача: 700 мл 

стара ціна: 899,00 грн
арт.: 31030383

54900

209900

62900

-19%
економія

-20%
економія

економія за пару!

кредит*

-40%
економія



-33%
економія

-20%
економія

124800

19398 19986

79860

Насос занурювальний
GH-DP 7835
потужність: 780 Вт
макс. висота подачі: 8 м
макс.продуктивність: 15700 л/год.
макс. розмір часток: 35 мм
стара ціна: 1860,00 грн    
арт.: 10212105

Граблі віяльні розкладні
15 зубців

стара ціна: 258,96 грн    
арт.: 10319382

Секатор площинний/ храповий 
Z-gen/ Easy/ Sexy
довжина: 200 мм

стара ціна: від 267,00 грн    
арт.: 10319388, 91, 93

Насос дренажний
для брудної води

потужність: 250 Вт, макс. 
продуктивність: 6 м3/год.

стара ціна: 999,00 грн    
арт.: 10215007

-35%
економія

-25%
економія

Насіння
овочів/ зелені/ квітів
різновиди в асортименті
стара ціна: від 3,06 грн    

Суміш ґрунтова для 
декоративно-листяних 
рослин/
ґрунтова універсальна 
з біогумусом
Plantagrow
об'єм: 10 л
різновиди
в асортименті
стара ціна: від 34,20 грн  
арт.: 10502855, 57

арт.: 10858032, 41, 44. 47-49, 53, 61, 65, 82, 90, 92, 98, 
10858104, 06, 09, 10858113, 30, 39, 41, 43-44, 47, 49, 51, 55, 
10880237, 47, 50, 55, 65, 10880750, 52 630

Субстрат для декоративно-листяних/ 
квітучих рослин 
об’єм: 5 л
Стара ціна: 8,40 грн
арт.: 10502313, 10502315

На
GH
по
ма
ма
ма
ста
арт.

0

-33%
економія

159900

2580

5640

Бензопила ланцюгова
Nowa PL 5031mss 
потужність: 3,1 кВт/ 4,2  к.с,
L шини: 45 см, вага 7,3 кг
металева кришка стартеру
стара ціна: 2398,98 грн    
арт.: 10106716

Калоші жіночі/ чоловічі 
«Сад»/ «Оптима» 
стара ціна: від 66,48 грн    
арт.: 10316009-10, 10317954-55

-25%
економія

-25%
економія

від

від

арт.: 10502855, 57

-15%
економія

-30%
економія до

на труби водопровідні
та каналізаційні

198

від

від

-25%
економія



на акційні моделі нержавіючих мийок*

Електроводонагрiвач
AW-DD 80
розміри: 772x460x460 мм
об'єм: 80 л, потужність: 1600 Вт
Стара ціна: 3297 грн
арт.: 70204997119925

399900

Фільтр потрійний
Ecosoft Absolute
Стара ціна: 1599 грн
арт.: 70117234

Система із змішувачем
для душу Style
матеріал: метал

Стара ціна: 5498,82 грн
арт.: 70317727

-25%до

економія

Сифони та підключення для унітазу

-25%
економія

-27%
економія

-14%
економія

284700

00

увачем
у Style
: метал
98,82 грн
.: 70317727

%
мія

Комплект «Ліма 55»
умивальник меблевий
+ шафа однодвірна
фасад: МДФ, колір: білий
Стара ціна: 1429,98 грн
арт.: 70909410

114920

-20%
економія

-20%
економія

*під економією мається на 
увазі придбання вказаного 
товару зі знижкою 20% від 
роздрібних цін на момент 
початку акції

арт.: 71012008, 23, 37, 40, 60-61

-25%
економія

46875

Шпалери вінілові на флізеліновій основі під фарбування
розміри: 1,06х 25 м
стара ціна: 625,00 грн    
арт.: 50534223, 50534227, 50534236, 50505183, 50505260, 50505313

-25%
економія

ширина: від 39 см

25820

від

Ролета «День-нічь»
розміри та кольори в асортименті 
матеріал: поліестер
Стара ціна: від 344,28 грн
арт.: 50621132-38, 50621153-66, 50632442-49 8712

від

-20%
економія

Жалюзі пластикові
розміри в асортименті, матеріал: 
ПВХ, кольори: білий бежевий
Стара ціна: від 108,90 грн.
арт.: 50619032-51

ширина: від 45 см

Фарба зносостійка інтер'єрна
об’єм: 10 л  
Стара ціна: 1197,00 грн.
арт.: 5010134395760

-20%
економія

Фарба інтер'єрна абсолютно 
матова Lux Pro Extramatt
об’єм: 10 л
Стара ціна: 1848,96 грн.
арт.: 50122256147912Фарба інтер’єрна Mattlatex 

об’єм: 10 л
стара ціна: 939,00 грн.
арт.: 5010506779815

-15%
економія

-20%
економія

сухий тен



Євроруберойд ХПП 1,5  
розміри: 1х15 м, рулон: 15 м2 

основа: склополотно
арт.: 90404323

Лист полікарбонатний стільниковий  
розміри: 3000х1050 мм, товщина: 6 мм 

безбарвний
арт.: 90406343

369
00 49800

вироблено в Україні

-25%
економія

Фанера ФК  
розміри: 1525х1525х6 мм, (0,01395 м3) 

ґатунок: 3/4
cтара ціна: 344,88 грн

арт.: 80510162

25866

Полотно дверне ламіноване 502
розміри: 600/700/800х2000 мм
зі склом, кольори:
«Дуб перлинний»/ «Дуб сірий» 
cтара ціна: 1699,00 грн
арт.: 80437397-99, 80437401-03

144415

Клей для плитки 
СМ-12

вага: 25 кг 
cтара ціна: 164,88 грн

арт.: 60301118

14010

*Під дарунком мається на увазі придбання комплекту із загальною вигодою вартості 
ґрунтівки СТ17 «Супер об'ємом 2 л.

Комплект: Ґрунтівка
СТ17 «Супер» 
об'єм: 10 л 
Ґрунтівка
СТ17 «Супер» 
об'єм: 2 л
арт.: 90323037

27996

-15%
економія

Цегла вогнетривка
ША №5 

арт.: 90133133, 90101709

в наявності
завжди

/ Дуб с р
9,00 грн
80437401-03

К

c

Комплект: Драбина- 
трансформер 
«Дніпро-М» МР4ЗР
розміри: 4х3 м
платформа
+ Набір інструментів 
«Бригадир Standart»
173 предмети
Стара ціна: 4500 грн. 
арт.: 90210823

360000

-20%
економія

373200

Бетонозмішувач
«Кентавр БМ-125Е»

об'єм: 125 л 
cтара ціна: 4396,00 грн

арт.: 90801209

-15%
економія

-15%
економія

Піна монтажна 
професійна

об'єми: 750/ 800 мл
Стара ціна: 129,95 грн. 

арт.: 90601411-12

11046

-15%
економія

від

Секція огорожі  
розміри в асортименті
матеріал: дріт 
оцинкований+ПВХ
колір: зелений   
арт.: 90119580-81

43000

відКомплект утеплювача
базальтового Rockslab Acoustic
розміри: 1000х610х50/ 100 мм
к-сть: 10 +1 упаковок
Регулярна ціна за упаковку: 791,34 грн
арт.: 90602593-94

10+1
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Шуруповерт мережевий ED10B
потужність: 280 Вт, част. обертів: 
750 об./хв., ∅ патрона: 10 мм
cтара ціна: 499,00 грн
арт.: 20125104

Ящик для інструментів 13" Hero Box
розміри: 330x200x160 мм
cтара ціна: 116,46 грн
арт.: 2065366144400

54900

589900

3390

8700

-11%
економія

631800
Камін електричний EF 73B 
Стара ціна: 7898,04 грн. 
арт.: 90206449

3390 Плита для підвісної стелі «Тренто СК» 
розміри: 600х600х13 мм, АМФ, уп.: 18 од.
Стара ціна: 39,96 грн. 
арт.: 90714112

-15%
економія

Профіль для монтажу підвісної стелі Kraft Fortis T-24/ L 
розміри в асортименті, колір: білий
Стара ціна: 14,40 грн.
арт.: 90715088-91

1296

від

-10%
економія

-20%
економія

Велосипед жіночий XC 100
матеріал: сталь, рама: 15/ 17", ∅ колеса 26"
к-сть швидк.: 18, кольори в асортименті
Стара ціна: 3298,98 грн. 
арт.: 80831023-28279900

-15%
економія

-10%
економія

Велосипед гірський універсальний Amulet Discovery
матеріал: сталь, рама: 17/ 19", ∅ коліс: 27,5"

к-сть швидк.: 18, кольори в асортименті
Стара ціна: 3099,96 грн.  

арт.: 80837818-23

279900

Ш й ED10B

%
економія

-25%
економія

Компресор автомобільний 
AC102-2
живлення: 12/ 24 В, 20 A
тиск: 150 PSI/ 10 атм
L шланга: 1,5 м
матеріал: сталь холоднокатана
антикор., покриття: 0,8 мм
cтара ціна: 648,96 грн
арт. 40702287

Компресор XYV2050
потужність: 1,8 кВт
об'єм: 50 л, продуктивність: 
390 л/мін., тиск: 8 атм
cтара ціна: 6199,00 грн
арт. 20303582

Набір серветок мікрофібрових 
універсальних
розміри: 30х30см, уп.: 5 од.
cтара ціна: 39,00 грн
арт. 40702761

-15%
економія

-5%
економія

Рулетка 379W (376W)
L 3 м 
cтара ціна: 39,96 грн
арт.: 207065252996

-25%
економія

-15%
економія



*Акція діє з 01.03.2019 до 31.03.2019. 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 01.03.2019 до 31.03.2019 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.

54990 6486

9996

Комплект постільної білизни
розміри: 220х160/ 220х200 см (підковдра) 220х160/ 240х220 см 
(простирадло), 50х70 см (наволочка), матеріали: 100% бавовна
дизайн в асортименті 
арт.: 51929502-03, 51929755-56, 51929897-03, 05, 51945733-34, 51945737-51945746, 49, 50,
51945912-13, 16, 19, 22, 24-25, 51954001-08, 51954369, 71-72, 74, 76-77, 79, 51954595, 97, 51964268-91

від Скатертина
розміри:

120х150/ 140х180 см
матеріал: 100% PEVA

стара ціна: від 79,90 грн
арт.: 51921242-45, 51960453-56

Аромадифузор Eyfel
об'єми: 55/ 120 мл, матеріал: скло
різновиди в асортименті
стара ціна: від 129,90 грн
арт.: 51179985-95, 51193174, 51193823-35, 51193952-53

-20%
економія до

від

від16242 10980

Каструля/ Ківш 
об'єми: 1,4/ 3/ 5 л

матеріал: нерж. сталь
стара ціна: 249,90 грн

арт.: 51613905-07

Форма для випікання 
∅ 24 см, матеріал: 

карбована сталь
стара ціна: 168,96 грн

арт.: 52212968-71

11184

Взуття домашнє жіноче
розміри: 36-40

матеріал: 100% поліестр
кольори: сірий/ рожевий/ фіолетовий

стара ціна: від 139,86 грн
арт.: 51937577-82 51939587-89, 51939596-98

-30%
економія до

945746, 49, 50,
51954595, 97, 51964268-91

е

-35%
економія

-35%
економія

від

0 см

19998

Плед мікрофібровий 
розміри та кольори в асортименті
матеріал: 100% поліестер
стара ціна: від 249,90 грн

від

від

-20%
економія до

96

атеріал: скло

-8%
економія

РЕЧІ ЗБЕРІГАЙ –
МЕБЛІ ВИГРАВАЙ!*

-30%

*На умовах акції «Речі зберігай – меблі вигравай!», що діє з 01.02.2019 до 26.04.2019 (включно) 
в мережах ТЦ «Епіцентр», «Нова Лінія» та інтернет-магазині 27.ua при наявності акційного товару (кількість обмежена). 

Організатор акції: ТОВ «Пласт-Бокс Україна», 14014, м. Чернігів, вул. Ушинського, 14. Організатор акції не несе відповідальності за друкарські помилки.


