
Адреса магазину БУМ 1  
м. Луцьк, вул. Електроапаратна, 3  

Телефон інформаційного центру: +38 (0332) 78-63-83  

Маршрути до магазину «БУМ 1»  

Доїзд від залізничного вокзалу 

1. Проїхати на маршрутному таксі № 2 
2. Зійти потрібно на зупинці біля готелю «Лучеськ», що по вулиці Рівненській перед продуктовим 

кіоском біля Ремпобуттехніки 
3. Пройти вперед 20 метрів, по лівий бік від Вас буде знаходитись готель «Лучеськ», а по правому — 

вулиця Електроапаратна 
4. Повернути праворуч і пройти вперед 300 м, зліва від Вас буде розташовано наш магазин БУМ1, 

адреса якого вулиця Електроапаратна, 3.  

Доїзд від автостанції 

1. Пройти до ТЦ «Слон» (Сільпо, АБВ техніка) 
2. Сісти в маршрутне таксі № 31 
3. Проїхати до зупинки готель «Лучеськ», перейти через дорогу і рухатися по вул. Електроапаратній 

300 м вперед, по лівий бік від Вас знаходитиметься магазин БУМ1.  

Доїзд від центра м. Луцька 

1. Підійти на зупинку навпроти магазину «Перлина», що знаходиться по проспекту Волі 
2. Зупинити маршрутне таксі № 15, № 10, № 12, № 16, № 17 
3. Зійти потрібно на зупинці біля готелю «Лучеськ», що по вулиці Рівненській перед продуктовим 

кіоском біля Ремпобуттехніки 
4. Пройти далі вздовж дороги 20 м, зліва буде знаходитись готель «Лучеськ», а справа — вулиця 

Електроапаратна 
5. Повернути праворуч та пройти 300 м. 

 
Сторінка 1 з 4 



Адреса магазину БУМ 2 
м. Луцьк, вул. Єршова, 11  

Телефон інформаційного центру: +38 (0332) 78-53-83  

Маршрути до магазину «БУМ 2»  

Доїзд від залізничного вокзалу 

1. Сісти в маршрутне таксі № 2 
2. Зійти потрібно біля кінотеатру Промінь,  
3. Перейти через дорогу і пройшовши повз площу кінотеатру Вам необхідно знову перейти через 

дорогу, таким чином Ви опинитесь біля відділення Укртелекому 
4. На зупинці сісти у маршрутне таксі: № 11, № 25, № 19, № 24, № 1, № 47, № 22 
5. Зійти біля ТЦ Глобус, в приміщенні якого знаходиться магазин БУМ2, адреса якого 

вулиця Єршова, 11. 

Доїзд від автостанції 

1. Біля ТЦ Слон (Сільпо, АБВ техніка) сісти у маршрутне таксі № 31 
2. Зійти необхідно на зупинці навпроти ТЦ Глобус, в приміщенні якого по правий бік від центрального 

входу і знаходиться наш магазин «БУМ2». 

Доїзд від центра м. Луцька 

1. На зупинці біля центрального універмагу сісти у маршрутне таксі  № 1, № 11, № 19, № 22, № 24, 
№ 25  

2. Зійти потрібно біля ТЦ Глобус, в приміщенні якого знаходиться магазин БУМ2. 

 

Сторінка 2 з 4 



Сторінка 3 з 4 



Адреса магазину БУМ 3 
Магазин розташований в м. Ковелі, на вулиці Брестській, 133.    

Маршрут до магазину «БУМ 3»  
Найзручніше доїхати до магазину з привокзальної площі маршрутними таксі:  

1. Вокзал — с. Дубове 
2. Вокзал — Пошта — СТО 

Магазин знаходиться на вул. Брестській, 133, по трасі Ковель—Брест (ратнівський напрямок). Тому окрім 
маршрутних таксі можна доїхати будь-яким міжміським транспортом, що рухається в даному напрямку. 

 

Сторінка 4 з 4 
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