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проводить збір коштів для дитячих лікарень та ЗСУ  
в м. Київ, а також продуктів харчування  
та теплих речей для дітей та воїнів ЗСУ.

Сайт: http://givepeacetochildren.org.ua   
Пошта: grace3@ukr.net   Моб. Тел.: 093 53 618 53

Рішення про включення до реєстру неприбуткових установ та організацій № 2226564600110 від 03.06.2022.

ШВИДКИЙ  ШВИДКИЙ  
РЕМОНТ РЕМОНТ 

  Усіх типів. На дому. Усіх типів. На дому. 
Виклик безплатний.Виклик безплатний.

Якість, гарантія. Якість, гарантія. 

Телефонуйте у будь-який час:
(044) 247-9997 (063) 247-9997  
(067) 399-3697 (050) 560-9497

ТЕЛЕВІЗОРІВТЕЛЕВІЗОРІВ

НА ЯКІ ВАКАНСІЇ  

В КИЄВІ ПОПИТ?

За видами економічної ді- 
яльності найбільше вакансій 
станом на 1 березня 2023  р. 
налічується у сфері держав-
ного управління та обо-
рони; обов’язкового соці- 
ального страхування (19%), 
у сфері освіти (18%), на 
транспорті (13%), у сфері 
адміністративного обслуго-
вування (12%),  в оптовій та 
роздрібній торгівлі (10%), 
в  галузі охорони здоров’я 
(9%), на підприємствах пере-
робної промисловості (7%).

У професійному розрізі 
найбільше пропозицій щодо 
працевлаштування існує для  
вчителів закладів загальної 
середньої освіти, фармацев-
тів, лікарів загальної прак- 
тики-сімейний лікар, інжене- 
рів, вихователів. Стрімко зріс 
попит на продавців продо- 
вольчих та непродовольчих 
товарів, кухарів, соціальних 
робітників. Затребуваними 
залишаються швачки,  слюса- 
рі різних спеціалізацій, елек- 
тромонтери, монтажники 
радіоелектронної апаратури 
та приладів. Не обійтись 
Києву і без робітників з 
комплексного прибирання 
будинків, прибиральників 
службових приміщень та 
вантажників. Не вистачає  
медичних братів та сестер, 
електромеханіків. 

Найбільша невідповід- 
ність між попитом та пропо- 
зицією на робочу силу у 
професійно-кваліфікацій- 
ному розрізі спостерігається 
серед технічних працівників  
(на 1 вакансію претендують 
7 осіб) та службовців  і керів- 
ників (на 1 вакансію претен- 
дують 4 особи).

За видами економічної 
діяльності найскладніше за- 
раз знайти роботу   у сферах 
фінансової та страхової діяль- 
ності, інформації та телеко- 
мунікації.

Залишається дефіцит ва- 
кансій для бухгалтерів, еко- 
номістів, адміністраторів, 
менеджерів різних спеціа- 
лізацій, спеціалістів держав- 
ної служби.

Україна переможе!
За матеріалами Київського місь- 

кого центру зайнятості

ЯК ДІЯТИ ПІД ЧАС ЗЕМЛЕТРУСУ
У РАЗІ ЗНАХОДЖЕННЯ НА 1-2 ПОВЕРХАХ:
швидко залишити будинок та відійти від нього на відкрите місце
У РАЗІ ЗНАХОДЖЕННЯ ВИЩЕ 2-ГО ПОВЕРХУ: 
негайно залишити кутові кімнати
ЩО РОБИТИ ДАЛІ?
• стати в отворі внутрішніх дверей або у кутку кімнати, подалі від  

вікон і важких предметів; 
• укритися під міцними столами, поблизу головних стін чи колон,  

закрити голову руками; 
• коли закінчиться перша серія поштовхів – залишити будинок; 
• якщо будинок цілий – закрити воду, відключити газ і електроенергію.
У ВИПАДКУ ПЕРЕСУВАННЯ АВТОТРАНСПОРТОМ
• зупинитись, відчинити двері; 
• залишитись у автомобілі до припинення коливань; 
• перевірити чи немає поблизу постраждалих,  

сповістити рятувальників та медиків; 
• надати медичну допомогу. 

ЗА МОЖЛИВОСТІ НЕ КОРИСТУВАТИСЬ АВТОМОБІЛЕМ,  
А ПЕРЕСУВАТИСЯ ПІШКИ

ВАЖЛИВО
 не кидатися до сходів або ліфту; 
 вибігати з будинку швидко, але 

обережно; 
 остерігатись уламків, електричних дротів 

та інших джерел небезпеки; 
 віддалитись від високих споруд, 

шляхопроводів, мостів та ліній 
електропередач.

ДСНС України, Міністрерство внутрішніх справ України

 ○ 112 — Єдиний номер виклику всіх служб екс-
треної допомоги (диспетчер викличе бригаду 
потрібної служби)

 ○ 101 — Пожежна служба
 ○ 102 — Поліція
 ○ 103 — Швидка медична допомога
 ○ 104 — Аварійна служба газової мережі
 ○ 0 800 501 482 —  телефон довіри СБУ

ТЕЛЕФОНИ РЯТУВАЛЬНИХ  
ТА АВАРІЙНИХ СЛУЖБ
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1 Нерухомість 1

1.2 Квартири
Київ

куплю
кімнати

·	Або	1-кімн.	(в	будь-якому	р-ні).	Тел.:	(093)	
329-51-64.
·	В	будь-якому	р-ні.	Тел.:	(098)	684-82-08.
·	Воскресенка	 (можна	 невелику,	 без	 ре-
монту),	до	12	тис.у.о.	Тел.:	(093)	920-35-86.
·	Готельну,	кімнату	в	комунальній	(для	себе)	
недорого.	Тел.:	(063)	701-07-03.
·	Кімнату	 в	 2(3)-кімн.	 (Воскресенка,	 Троє-
щина,	Райдужний,	Лісовий,	порядні	сусіди),	
у	господаря.	Тел.:	(095)	111-93-18.
·	Кімнату	в	комунальній	кв-рі,	можна	кімнату	
в	 гуртожитку	 (Дніпровський,	 Деснянський,	
Дарницький),	у	господаря.	Тел.:	451-61-65.
·	Правий	берег.	Тел.:	(066)	501-38-84.

1-кімнатні, гостинки
·	Або	 2-кiмн.	 (Борщагiвка,	 Академмiстечко,	
Святошин,	Вiдрадний).	Тел.:	(067)	951-55-26.
·	Або	2-кімн.	(в	будь-якому	р-ні).	Тел.:	(098)	
684-82-08.
·	Або	готельну	(правий	берег),	до	45	тис.у.о.	
Тел.:	362-27-97.
·	Академмістечко,	 Виноградар,	 Нивки,	 Си-
рець,	у	власника.	Тел.:	(097)	815-68-40.
·	В	будь-якому	р-ні.	Тел.:	(093)	329-51-64.
·	Виноградар	 (від	 50	 кв.м),	 до	 50	 тис.у.о.	
Тел.:	525-47-18.
·	Воскресенка,	 до	 35	 тис.у.о.,	 у	 господаря.	
Тел.:	(098)	568-45-59.
·	Сирець	 (можна	 хрущовку).	 Тел.:	 (050)	
819-66-56.
·	Троєщина,	 м.	 «Оболонь»,	 «Печерська»,	
прилегаючі	 райони	 біля	 метро.	 Тел.:	 (067)	
777-36-56.
·	Троєщина.	Тел.:	(093)	920-35-86.
·	Троєщина.	Тел.:	(099)	911-94-80.

2-кімнатні
·	Або	2-кімн.	(метро	«Оболонь»,	«Дарниця»,	
«Чернігівська»,	 Лівобережна»,	 «Хар-
ківська»).	Тел.:	(093)	920-35-86.
·	Або	3-кімн.	(будь-який	район).	Тел.:	 (093)	
329-51-64.
·	Воскресенка,	 Троєщина,	 у	 господаря.	 Без	
посередників.	Тел.:	(067)	597-34-74.
·	Голосіїв,	 Теремки-2,	Дніпровський,	 в	 р-ні	
озера	Тельбін	(гарний	стан,	бажано	в	9-пов.	
будинку).	Тел.:	(050)	819-66-56.

продам
кімнати

. ДАРНИЦЬКИЙ р-н
·	Кімнату	в	комунальній.	Нова	Дарниця	(вул.
Горлівська,	м.	«Харківська»,	4/5,	18,8	кв.м)	-	
17	тис.у.о.,	торг.	Тел.:	(066)	501-38-84.
·	Кімнату	в	комунальній.	Нова	Дарниця	(вул.
Горлівська,	м.	«Харківська»,	4/5,	18,8	кв.м,	
без	балкона,	с/в	на	3	кімнати,	кухня	15	кв.м)	
-	17	тис.у.о.,	торг.	Тел.:	(093)	152-05-03.
. ДЕСНЯНСЬКИЙ р-н
·	Дві	 кімнати	 в	 3-кімн.	 Троєщина	 (пр.	 В.
Маяковського,	7/9,	18	та	10	кв.м	з	балконом	
утепл.)	-	25	тис.у.о.	або	окремо	12	тис.у.о.	та	
14	тис.у.о.,	торг.	Тел.:	(096)	176-66-09.
. ДНІПРОВСЬКИЙ р-н
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Райдужний	 (б.Перова,	
5/5,	 17/5	 кв.м,	 с/в	 окр.,	 ходи	 окремі,	 одна	
сусідка)	-	15	тис.у.о.	Тел.:	(096)	580-57-95.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Соцмісто	 (б.Верховної	
Ради,18,	 5/5,	 17	 кв.м,	 без	 балкона,	 норм.	
стан,	 м.	 «Дарниця»	 -	 10	 хв.	 пішки)	 -	 14	
тис.у.о.	Терміново.	Тел.:	(095)	903-70-33.
. ПОДІЛЬСЬКИЙ р-н
·	Кімнату	 в	 5-кімн.	 Виноградар	 (вул.Світ-
лицького,19,	5/5,	10	кв.м,	без	балкона)	-	10	
тис.у.о.	Тел.:	(098)	540-27-03.
·	Кімнату	в	8-кімн.	Виноградар	(вул.Світли-
цького,	5/9,	28/19	кв.м)	-	18	тис.у.о.	з	офор-
мленням.	Тел.:	(093)	152-05-03.

1-кімнатні, гостинки
. ГОЛОСІЇВСЬКИЙ р-н
·	Теремки	(Одеське	шосе,16,	ЖК	«Одеський	
бульвар»,	23/25	моноліт.,	 55/18,6/15,4	кв.м,	
зданий,	 утеплений	 фасад,	 2	 ліфта,	 зтяжка,	
штукатурка,	 проводка,	 лоджія	 8,8	 кв.м,	
світла,	тиха,	всі	міські	комунікації,	м.	«Те-
ремки»	 -	 3	 хв.,	 власна)	 -	 51	 тис.у.о.	 Тел.:	
(098)	560-99-07.
. ДАРНИЦЬКИЙ р-н
·	Позняки	 (вул.Причальна,11,	 6/27	 пан.,	
44/16/14	кв.м,	ЖК	«Урлівський-1»,	після	бу-
дівельників,	гарне	планування)	-	65	тис.у.о.	
Тел.:	(098)	048-25-12.
·	Позняки	(вул.Чавдар,	18/22,	44/16/12	кв.м,	
новобудова,	євроремонт,	сучасні	імп.	меблі,	
побутова	техніка,	кондиціонер,	супутникове	
телебачення,	 м.	 «Осокорки»)	 -	 88	 тис.у.о.	
Тел.:	(067)	960-55-83.
. ДЕСНЯНСЬКИЙ р-н
·	Лісовий	 (вул.Братиславська,34,	 6/9	 пан.,	
30/16/6,5	 кв.м,	 радянський	 стан,	 вільна,	
чистий	 продаж,	 ніхто	 не	 прописаний,	 без	
боргів	та	опікунської,	м.	«Чернігівська»)	-	за	
домовленістю.	Тел.:	(068)	379-93-73.
·	Троєщина	 (вул.	Милославська,31-В,	 неве-
лика	квартира	28,8	кв.м,	2/3	будинку,	після	
будівельників,	 частковий	 ремонт,	 підклю-
чено	 електрику,	 водопровід,	 окремий	 вхід,	
розвинута	інфраструктура,	право	власності,	
прописка)	 -	 17000	 у.о.,	 торг	 до	 продажу	 з	
реальним	 покупцем.	 Тел.:	 (050)	 168-33-67	
(Анна	Павлівна).
·	Троєщина	 (пр.В.Маяковського,32-Г,	 4/9,	
36,9/19,1/7,5	кв.м,	євроремонт,	меблі,	побу-
това	техніка,	розвинена	інфраструктура)	-	65	
тис.у.о.	Тел.:	(099)	473-26-63.
·	Троєщина	 (пр.	 В	 .Маяковського,	 38/10,	
10/16,	 45/18/9	 кв.м,	 під	 ремонт,	 АППС,	
склопакети,	 меблі,	 первинний	 чистий	
продаж,	 вільна)	 -	 за	 домовленістю.	 Тел.:	
(095)	807-73-05.
. ДНІПРОВСЬКИЙ р-н
·	Райдужний	 (вул.П.Вершигори,	 5/9,	 31,8	
кв.м,	 під	 ремонт)	 -	 за	 домовленістю.	 Тел.:	
(063)	701-07-03.
·	Райдужний	(вул.Ю.Шухєвича,	1/9,	36/20/8	
кв.м,	 балкон,	 коридор	 4	 кв.м,	 с/в	 окр.,	
гарний	транспортний	розв’язок	до	м.	«По-
чайна»,	 «Дарниця»,	 «Троєщина»,	 гарний	
стан,	 погріб	 у	 дворі,	 можна	 під	 офіс)	 -	 45	
тис.у.о.	Тел.:	(067)	916-05-25	(Аліна).
·	Соцмісто	 (б.Я.Гашека,	 3/22,	 35	 кв.м,	
лоджія)	 -	 за	 домовленістю.	 Тел.:	 (097)	
055-95-06.
. СВЯТОШИНСЬКИЙ р-н
·	Борщагівка	 (вул.Жмеринська,32,	 1/9,	
38/19/8	кв.м,	вільна,	чистий	продаж,	склопа-
кети,	кахель,	бронедвері)	 -	43	тис.у.о.	Тел.:	
(098)	889-42-92.
·	Святошин	 (вул.	Берковецька,	 3/12,	
37/17/8,7	кв.м,	балкон,	новобудова,	без	ре-
монту,	чисте	місце,	поряд	ліс)	-	44	тис.у.о.	
Тел.:	(097)	120-15-11.
·	Святошин	(вул.Львівська,22,	2/22,	57/24/18	
кв.м,	 новобудова)	 -	 за	 домовленістю.	 Тел.:	
(066)	501-38-84.
. ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ р-н
·	Нивки	 (вул.Маршала	 Гречка,18-А,	 3/5	
цегл.,	30/15/7	кв.м,	житловий	стан,	можна	з	
меблями)	-	38	тис.у.о.	Тел.:	(093)	920-35-86.

2-кімнатні
. ГОЛОСІЇВСЬКИЙ р-н
·	Голосіїв	 (вул.Голосіївська,45,	 5/5	 цегл.,	
44/30	кв.м,	окр.,	хрущовка,	тихе	місце)	-	55	
тис.у.о.,	торг.	Тел.:	(050)	819-66-56.
. ДАРНИЦЬКИЙ р-н
·	Позняки	 (вул.С.Крушельницької,	 15/16,	
56/29/8	 кв.м,	 якісний	 ремонт,	 конди-
ціонер,	 сучасна	 інфраструктура,	 супер-
маркети,	м.	«Позняки»)	-	67	тис.у.о.	Тел.:	
(068)	574-49-60.
·	Харківський	 (вул.Кам’янська,	 17/26	 цегл.,	
57/36/12	кв.м,	новобудова,	під	чистове	оздо-
блення,	парк,	супермаркети,	м.	«Вирлиця»)	
-	62,5	тис.у.о.	Тел.:	229-70-91.
. ДЕСНЯНСЬКИЙ р-н
·	Троєщина	 (вул.О.Бальзака,	 11/14	 цегл.,	
55/30/9	 кв.м,	 нов.	 будинок,	 євроремонт,	
меблі,	побутова	техніка,	поруч	ТЦ,	зупинка	
транспорту)	-	60	тис.у.о.	Тел.:	574-85-70.
. ДНІПРОВСЬКИЙ р-н
·	Березняки	(вул.А.Бучми,	4/9,	46/30/7	кв.м,	
євроремонт,	нов.	сантехніка,	сучасні	меблі,	
супермаркети,	 м.	 «Лівобережна»)	 -	 70	
тис.у.о.	Тел.:	(098)	897-49-94.
·	Воскресенка	 (вул.Кибильчича,	 3/5,	
46/30/7,5	кв.м,	сум.,	потребує	ремонту)	-	45	
тис.у.о.	Тел.:	(093)	920-35-86.
·	Соцмісто	 (пр.Миру,	 1/5	 цегл.,	 45/30/6,5	
кв.м,	 хрущовка,	 можлива	 прибудова	 окр.	
входу)	-	47	тис.у.о.	Тел.:	(066)	227-25-49.
. ОБОЛОНСЬКИЙ р-н
·	Куренівка	(ЖК	«Навігатор»,	будинок	№	4,	
4/25,	 72	 кв.м,	 новобудова,	 без	 меблів,	 по-
рожня,	з	ремонтом)	-	78	тис.у.о.,	торг.	Тел.:	
(050)	445-17-26.
·	Куренівка	 (пров.Прибалтийський,24,	 бу-
динок	 №	 4,	 4/25,	 73	 кв.м,	 новобудова,	 з	
ремонтом,	власник)	-	78	тис.у.о.	Тел.:	(099)	
193-07-47.
·	Куренівка	 (пров.Прибалтийський,	 4/25,	
72/36/18	 кв.м,	 новобудова,	 без	 меблів,	
вільна,	з	ремонтом)	-	78	тис.у.о.	Тел.:	(099)	
486-74-70.
·	Куренівка	 (пров.Прибалтийьский,4,	 ЖК	
«Навігатор»,	 5/25,	 49/18	 кв.м,	 новобудова,	
вільна)	-	78	тис.у.о.	Тел.:	(098)	032-10-66.
·	Оболонь	 (вул.Автозаводська,29-
А,	 поряд	 Паркове	 містечко,	 новий	
термобудинок,	14/16,	2	лфіта,	S	-	72	
кв.м,	 40/15/12/5	 кв.м,	 гарна	 транс-
портна	розв’язка,	школа,	дитсадок,	
супермаркет,	 парковка,	 після	 буді-
вельників).	Тел.:	(066)	350-24-66.
·	Оболонь	 (вул.	 Архипенка,	 3/9	 пан.,	
45,2/27,3/6	 кв.м,	 тел.,	 лінолеум,	 с/в	 окр.,	
лоджія	 заскл.,	 ходи	 окр.,	житловий	 стан)	 -	
65	тис.у.о.	Тел.:	(093)	715-71-19.
·	Оболонь	 (вул.Героїв	 Дніпра,	 м.	 «Героїв	
Дніпра»,	 8/9,	 50/30/7,5	 кв.м,	 склопакети,	
бронедвері,	 паркет,	 балкон	 заскл.)	 -	 77	
тис.у.о.	Тел.:	(093)	694-11-59.
·	Оболонь	(вул.Каноплянська,	6/25,	73	кв.м)	
-	75	тис.у.о.	Тел.:	(097)	511-52-85.
. ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ р-н

·	Нивки	 (вул.Салютна,	 3/5,	 46/29/7	
кв.м,	 2-кімнатна	 квартира	 з	 ка-
премонтом,	 меблями,	 побутовою	
технікою,	 санвузол	 сумісний,	 ду-
шова	 кабіна,	 бойлер,	 посудомийна	
машина,	 пральна	 машина,	 холо-
дильник,	 мікрохвильова	 піч,	 квар-
тира	вільна,	можна	телефонувати	до	
22.00)	 -	 59	 тис.у.о.	 Тел.:	 (068)	 527-
08-75,	(050)	214-11-77	(Анжеліна)

·	Шулявка	(вул.Старокиївська,9,	8/9,	53/30/8	
кв.м,	 с/в	 окр.,	 кімнати	 окр.,	 подвійний	 ве-
ликий	балкон	заскл.,	радянський	ремонт,	м.	
«Політехнічний	ін-т»	-	5	хв.,	«Лук’янівська»	
-	10	хв.)	 -	74	тис.у.о.,	 торг.	Без	комісійних.	
Тел.:	(068)	322-55-02.

3-кімнатні
. ДАРНИЦЬКИЙ р-н
·	Позняки	 (вул.Б.Гмирі,	21/22,	78/46/9	кв.м,	
новобудова,	якісний	ремонт,	м.	«Позняки»)	
-	89	тис.у.о.	Тел.:	(050)	939-09-70.
·	Позняки	 (вул.Б.Гмирі,	21/25,	78/46/9	кв.м,	
новобудова,	 готова	 до	 заселення,	 сучасні	
супермаркети,	престижна	гімназія,	м.	«По-
зняки»)	-	89	тис.у.о.	Тел.:	(067)	230-41-00.
·	Позняки	 (вул.Урлівська,	 17/24,	 90,3/17,6+	
17,1+12,3/14,1	 кв.м,	 меблі,	 лічильники,	
бойлер,	ремонт,	охорона,	озеро,	4	школи,	4	
дитсадки,	торгівельні	центри,	10	хв.	від	м.	
«Позняки»)	 -	 112	 тис.у.о.,	 торг.	 Тел.:	 (067)	
169-17-54	(Вікторія).
·	Харківський	 (вул.Литвинського,	 2/5	 цегл.,	
61/40/8	кв.м,	кімнати	окр.,	якісний	ремонт,	
паркет,	 супермаркети,	 парк,	 м.	 «Позняки»,	
«Харківська»)	-	58	тис.у.о.	Тел.:	592-47-86.
·	Харківський	(вул.Ревуцького,	9/10,	68/41/8	
кв.м,	під	ремонт,	первинний	продаж)	-	дого-
вірна.	Тел.:	(098)	665-63-82.
. ДЕСНЯНСЬКИЙ р-н
·	Троєщина	 (вул.Лісківська,32/51,	
95/46/12	кв.м,	ремонт,	хороша	транс-
портна	 розв’язка,	 супермаркети,	
школа,	 садочок).	 Реальна	 ціна	 без	
комісійних.	Тел.:	(050)	783-78-68.
. ДНІПРОВСЬКИЙ р-н
·	Лівобережний	 (вул.Р.Окіпної,7,	 м.	 «Ліво-
бережна»	-	5	хв.	пішки,	3/9,	60,6/41/7	кв.м,	
сум.-окр.,	паркет,	лінолеум,	с/в	окр.,	балкон	
12	кв.м	навпіл	заскл.,	житловий	стан,	поряд	
супермаркети,	Дніпро).	Власник.	Тел.:	517-
37-72,	(097)	109-72-21.
·	Русанівка	 (Русанівська	 набережна,	 ЗБК	
«Нептун»,	14/16,	50	кв.м)	-	за	домовленістю.	
Тел.:	(068)	161-05-52.
·	Соцмісто	(пр.Соборності,	3/5,	64/41,7	кв.м,	
сум.-окр.,	висота	2,9	м,	паркет)	-	52	тис.у.о.	
Тел.:	(067)	386-69-96.
. ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ р-н
·	Лук’янівка	 (вул.Мельникова,	 6/7	 цегл.,	
65/8	 кв.м,	 с/в	 окр.)	 -	 120	 тис.у.о.	 Тел.:	
(098)	598-66-61.

4-кімнатні і більше
. ДАРНИЦЬКИЙ р-н
·	5-кімн.	Нова	Дарниця	 (вул.Бориспільська,	
новобудова,	18/24	цегл.,	137/82/16	кв.м,	ве-
лики	 панорамні	 вікна,	 2	 с/в,	 супермаркет,	
школа,	дитсадок,	парк,	м.	«Червоний	хутір»)	
-	115	тис.у.о.	Тел.:	(050)	410-84-30.

обміняю 
·	1	 +	 доплата	 =	 2(3).	 1-кімн.	 (пл.Ленін-
градська).	Тел.:	(068)	749-46-58.
·	1	 =	 житло.	 1-кімн.	 (м.	 «Нивки»	 -	 2	 хв.,	
середній	 поверх,	 середній	 під’їзд,	 лічиль-
ники	електроенергії,	води,	газу,	газколонка,	
постійно	гаряча	вода,	інтернет)	на	житло	в	
приват.	секторі	Києва	Я(правий	берег).	Тел.:	
(097)	808-98-39.

здам в оренду 
кімнати . ГОЛОСІЇВСЬКИЙ р-н

·	Кімнату	в	2-кімн.	Голосіїв	(вул.Стельмаха,	
7/7,	 14/7	 кв.м,	 склопакети,	 чиста,	 охайна,	
одна	хазяйка,	для	дівчини,	поряд	«Кишеня»,	
ярмарок)	-	3	тис.грн.	Тел.:	(050)	819-66-56.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Голосіїв	 (пр.Голосіїв- 
ський,	100,	м.	«Голосіївська»	-	5	хв.	пішки,	
2/6,	 17	 кв.м,	 для	 дівчини)	 -	 1000	 грн/міс.,	
можливе	 підселення	 -	 600	 грн/міс.	 Тел.:	
(099)	641-46-53.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Феофанія	 (вул.Метро-
логічна,	1/5,	17	кв.м,	все	є,	для	дівчини	або	
жінки)	-	3,5	тис.грн.	Тел.:	(097)	614-37-79.

·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Центр	 (пр.Лобановсь-
кого,117,	 4/9,	 12	 кв.м,	 для	 жінки	 або	 дів-
чини).	Тел.:	524-78-90.
·	Кімнату	 в	 3-кімн.,	 Автовокзал	 (пр.Науки,	
м.	 «Деміївська»,	 9/16,	 13/8	 кв.м,	 після	 ре-
монту,	 ходи	 окр.,	 одна	 дівчина,	 коридор,	
комора,	пральна,	ванна)	-	4	тис.грн	+	кому-
нальні.	Тел.:	(068)	837-10-60.
·	Кімнату	 в	 3-кімн.	 Голосіїв	 (вул.Василь- 
ківська,	 5/5,	 15/8	 кв.м,	 чиста,	 охайна,	 одна	
хазяйка,	 для	 однієї	 дівчини,	 м.	 «Василь-
ківська»)	-	3	тис.грн.	Тел.:	(050)	819-66-56.
·	Кімнату	 в	 3-кімн.	 Голосіїв	 (пр.Голосіїв- 
ський,	10	хв.	до	метро	пішки,	4/8,	14	кв.м,	з	
балконом,	одна	хазяйка,	для	одного	хлопця,	
гарний	 стан,	 телевізор,	 холодильник,	
пральна,	 меблі,	 інтернет,	 довгостроково)	 -	
4,5	тис.грн.	Тел.:	(095)	559-79-19.
·	Кімнату	в	3-кімн.	Теремки	(вул.Лятошинсь-
кого,12,	 5/16,	 18/9	 кв.м,	 без	 господарів,	 для	
дівчини,	гарний	стан,	телевізор,	холодильник,	
пральна-автомат,	 бойлер,	 меблі,	 інтернет,	
балкон	заскл.,	лічильники	на	все)	-	5	тис.грн	+	
комунальні.	Тел.:	(067)	504-42-14.
·	Койко-місце	(Теремки,	підселення	для	дів-
чини).	Тел.:	526-01-11.
·	Частину	кімнати	в	1-кімн.	ВДНГ	(вул.Пол-
ковника	Потехіна,4,	м.	«Виставковий	центр»	
-	15	хв.	пішки,	34/18/8	кв.м,	с/в	окр.,	кахель,	
пральна-автомат,	 бронедвері,	 склопакети,	
балкон	 заскл.,	 підселення	 для	 дівчини	 або	
жінки)	-	2,2	тис.грн	без	комунальних.	Тел.:	
(066)	702-97-32	(Людмила	Михайлівна).
. ДАРНИЦЬКИЙ р-н
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Позняки	 (вул.Сріб-
нокільська,	 7/16,	 14	 кв.м,	 холодильник,	
пральна,	 диван,	 меблі,	 для	 однієї	 дівчини)	
-	3	тис.грн.	Тел.:	572-61-23.
·	Кімнату	в	2-кімн.	Харківський	(вул.Ревуць-
кого,	3/16,	16	кв.м,	телевізор,	холодильник,	
пральна,	 інтернет,	 НВЧ-піч,	 диван,	 меблі,	
для	однієї	людини,	одна	хазяйка)	-	3	тис.грн.	
Тел.:	(095)	285-43-64.
·	Кімнату	в	2-кімн.	Харківський	(вул.Тростя-
нецька,	м.	«Харківська»	пішки,	5/10,	14	кв.м,	
меблі)	-	3,5	тис.грн.	Тел.:	(098)	605-43-02.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Харківський	 (пр.	
М.	 Бажана,	 9,	 м.	 «Вирлиця»,	 3/9,	 18/9	
кв.м,	для	однієї	людини)	-	3	тис.грн.	Тел.:	
(096)	873-13-23.
·	Кімнату	в	2-кімн.	Харківський	(Харківське	
шосе,166,	 7/12,	 19	 кв.м,	 телевізор,	 холо-
дильник,	 пральна,	 НВЧ-піч,	 диван,	 шафа-
купе,	ремонт,	для	однієї	людини)	-	3	тис.грн.	
Тел.:	(093)	923-41-02.
·	Кімнату	 в	 3-кімн.	 Нова	 Дарниця	 (вул.
Литвинського	 (Російська),31,	 3/5,	 19	 кв.м,	
НВЧ-піч,	 холодильник,	 пральна,	 свій	 вми-
вальник)	-	4	тис.грн.	Тел.:	(063)	044-98-90.
·	Кімнату	в	3-кімн.	Нова	Дарниця	(вул.При-
вокзальна,8/1,	 3/5,	 57/14	 кв.м,	 без	 госпо-
дарів,	для	дівчини,	меблі,	побутова	техніка,	
закривається	на	ключ)	-	3	тис.грн.	Тел.:	(095)	
136-78-30.
·	Кімнату	 в	 3-кімн.	 Нова	 Дарниця	 (вул.	 Ю.
Пасхаліна,	20-А,	9/9,	15	кв.м,	без	господарів,	
для	дівчини)	-	3	тис.грн.	Тел.:	(095)	136-78-30.
·	Кімнату	 в	 3-кімн.	 Нова	 Дарниця	 (пров.
Волго-Донський,	3/9,	15	кв.м,	телевізор,	хо-
лодильник,	пральна,	диван,	меблі,	для	однієї	
людини)	-	2	тис.грн.	Тел.:	(096)	858-42-53.
·	Кімнату	в	4-кімн.	Нова	Дарниця	(вул.Тро-
стянецька,	 8/9,	 13	 кв.м)	 -	 3	 тис.грн.	 Тел.:	
(050)	740-49-80.
·	Частину	 кімнати	 в	 2-кімн.	 Харківський	
(вул.Тростянецька,6,	 5/16,	 14	 кв.м,	 під-
селення	 для	 дівчини,	 інтернет,	 м.	 «Хар-
ківська»)	-	1,8	тис.грн.	Тел.:	(068)	308-10-86.
. ДЕСНЯНСЬКИЙ р-н
·	Дві	кімнати	в	3-кімн.	Лісовий	(вул.Кубан-
ської	України	(Жукова),	5/9,	по	15	кв.м,	окр.,	
побутова	техніка)	по	2	тис.грн	+	комунальні.	
Тел.:	(098)	997-64-00.
·	Кімнату	в	2-кімн.	Лісовий	(вул.Кубанської	
України,	 9/9,	 12	 кв.м,	 гарний	 стан,	 меблі,	
побутова	 техніка,	 одна	 хазяйка,	 для	 однієї	
людини)	-	2,5	тис.грн	з	комунальними.	Тел.:	
(067)	995-05-04.
·	Кімнату	в	2-кімн.	Лісовий	(вул.	Шолом-
Алейхема,	 6/9,	 10	 кв.м,	 під	 ключ,	 меблі,	
холодильник,	телевізор,	без	пральної	ма-
шини)	 -	 3	 тис.грн	 з	 комунальними.	 Тел.:	
(098)	568-45-59.
·	Кімнату	в	2-кімн.	Троєщина	(вул.Закревсь-
кого,	 7/25,	 18/12	 кв.м,	 нов.	 термобудинок,	
меблі,	 інтернет,	пральна-автомат,	 бойлер)	 -	
2	тис.грн.	Тел.:	(067)	288-57-80.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Троєщина	 (вул.	 М.За-
кревського,31,	 7/9,	 18	 кв.м,	 балкон	 заскл.,	
меблі,	газплита,	інтернет,	пральна-автомат)	-	
2	тис.грн	+	комунальні.	Тел.:	(063)	347-83-15.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Троєщина	 (вул.	 М.За-
кревського,	 3/9,	 15	 кв.м,	 меблі,	 побутова	
техніка,	хазяйка)	-	3,5	тис.грн	+	комунальні.	
Тел.:	(067)	293-90-93.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Троєщина	 (вул.Цвєта-
євой,	5/9,	 18	кв.м,	2	 спальних	місця,	холо-
дильник,	 пральна)	 -	 2	 тис.грн.	 Тел.:	 (098)	
540-27-03.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Троєщина	 (пр.	 В.Мая-
ковського,	8/16,	14	кв.м,	для	одного	з	батьків	з	
малорічною	дитиною).	Тел.:	(098)	894-02-96.
·	Кімнату	 в	 3-кімн.	 Лісовий	 (вул.Мілю-
тенка,28,	 12/16,	 15	 кв.м,	 без	 господарів,	
побутова	техніка,	меблі,	на	вибір,	проживає	
в	3-кімн.	одна	людина)	 -	2	тис.грн	+	кому-
нальні.	Тел.:	(093)	381-42-43.
·	Кімнату	 в	 3-кімн.	 Троєщина	 (вул.Каш-
танова,	12/16,	16	кв.м,	для	жінки,	яка	буде	
доглядати	 за	жінкою,	 є	 маленька	 собачка).	
Оплата	-	догляд.	Тел.:	(044)	515-67-01,	(066)	
571-52-10.
·	Кімнату	в	3-кімн.	Троєщина	 (вул.	О.Баль-
зака,	 8,	 6/9,	 18	 кв.м,	 меблі,	 телевізор,	 ін-
тернет,	пральна)	-	2	тис.грн.	Тел.:	(066)	706-
06-25.
·	Кімнату	 в	 4-кімн.	 Лісовий	 (вул.Космічна,	
5/5,	11	кв.м,	без	господарів,	під	ключ,	меблі,	
побутова	техніка)	-	2,5	тис.грн	+	комунальні.	
Тел.:	(063)	734-26-09.
·	Частину	 кімнати	 3-кімн.	 Лісовий	 (пр.
Лісовий,33,	 5/9,	 14	 кв.м,	 підселення,	 кон-
диціонер,	 бойлер,	 холодильник,	 телевізор,	
вихід	на	балкон,	4	спальних	місця,	для	дів-
чини	 або	 жінки)	 -	 1,3	 тис.грн	 з	 комуналь-
ними.	Тел.:	(068)	343-79-44.
·	Частину	 кімнати	 в	 1-кімн.	 Троєщина	
(вул.Милославська,41/15,	6/9,	45	кв.м,	ха-
зяїн	чоловік	50	років,	євроремонт,	підсе-
лення	для	чоловіка)	-	2	тис.грн,	торг.	Тел.:	
(096)	298-29-77.
·	Частину	 кімнати	 в	 2-кімн.	 Лісовий	 (вул.
Мілютенка,	2/5,	18	кв.м,	для	однієї	людини)	
-	 1,5	 тис.грн.	 Тел.:	 (095)	 964-74-94,	 (097)	
988-15-37.
·	Частину	кімнати	в	2-кімн.	Троєщина	(вул.
Архітектора	Ніколаєва,9,	1/16,	15	кв.м,	одна	
хазяйка,	 євроремонт,	 другим	 у	 кімнату,	
пральна-автомат,	 талавізор,	 холодильник)	 -	
1,5	тис.грн.	Тел.:	(099)	435-64-48.
·	Частину	 кімнати	 в	 3-кімн.	 Троєщина	
(вул.Т.Драйзера,42,	 6/16,	 20	 кв.м,	 холо-
дильник,	 пральна-автомат,	 балкон,	 те-
левізор,	підселення	4-м	в	кімнату)	-	1,2	тис.
грн.	Тел.:	(093)	568-88-64.
. ДНІПРОВСЬКИЙ р-н
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Березняки	 (вул.Берез-
няківська,	 1/9,	 14	 кв.м,	 з	 балконом,	 одна	
хазяйка,	меблі,	побутова	техніка,	для	однієї	
дівчини)	 -	 2	 тис.грн	 +	 комунальні.	 Тел.:	
(066)	300-07-12.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Воскресенка	 (б.Перова,	
2/5,	16	кв.м)	-	3	тис.грн.	Тел.:	(068)	117-51-69.
·	Кімнату	в	2-кімн.	Воскресенка	(вул.Мики-
тенка,	2/5,	14	кв.м,	житловий	стан,	побутова	
техніка,	для	хлопця	або	чоловіка,	без	госпо-
дарів)	-	3,5	тис.грн	+	комунальні.	Тел.:	(093)	
920-35-86.

Позиція та думки авторів не завжди збігаються з точкою зору редакції. Відповідальність за досто-
вірність фактів, цитат, власних імен, географічних назв та інших повідомлень несуть автори публіка-
цій. При передрукуванні матеріалів посилання на газету обов’язкове.

ПУНКТИ ПРИЙОМУ ОГОЛОШЕНЬ ТА РЕКЛАМИ
• ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПУНКТ, Бульварно-Кудрявська (Воровського), 26, оф. 408,  

тел. 044 482-08-62, 050 312-14-91. 
• ВОСКРЕСЕНКА, Кибальчича, 11-А (Фуршет-Десна, 2-й поверх). 067-581-

67-99, (Наталя), 097-441-64-47(Інна)
• ІРПІНЬ, Северинівська, 9 (вхід з вулиці, Агентство нерухомості).  

 095 167-19-36, 098 298-29-29.

РОЗЦІНКИ НА ПЛАТНІ ПОСЛУГИ
звичайне оголошення до 20-ти слів – 24 грн/публікація
мінімальний рекламний блок – 168 грн/публікація
мінімальне оголошення блоком у рубриці «Оповіщення» – 210 грн/публ.

ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
за телефонами (044) 482-08-62, (050) 312-14-91, 

(067) 527-58-28 та на сайті eo.kiev.ua

БЕЗПЛАТНІ ОГОЛОШЕННЯ
1.  Безплатно друкуються оголошення приватного характеру, які не пов’язані з  комерцій-

ною діяльністю (окрім оголошень про втрату документів).
2. Оголошення публікуються українською мовою.
3. Одне оголошення може містити інформацію про один об’єкт, предмет. 
4. Оголошення не може перевищувати 200 знаків, включаючи пробіли і контактну інформацію.
5. Необхідно вказувати повну назву об'єта або предмета, про який йдеться у оголошенні, 

основні його характеристики та вартість. 
6. Від одного замовника на один номер телефону приймається 5 оголошень в різні рубрики.
7. У рубрику «Знайомства» приймаються оголошення на номер абонентської скриньки або 

на адресу поштового відділення з позначкою адресата. На номер телефону приймають-
ся оголошення тільки платні, з перевіркою (передзвоном на вказаний номер телефону).

8. У контактній інформації, що подана на купонах із газети та надіслана електронною пош-
тою, допускається один номер телефону та електронна адреса. У оголошеннях, прийня-
тих по телефону, вказується один номер телефону.

9. Оголошення на бланку із газети публікується у одному номері.
ПРИЙОМ БЕЗПЛАТНИХ ОГОЛОШЕНЬ

• за багатоканальним телефоном (044) 482-01-13  з 10.00 до 17.00; субота, неділя – вихідні;
• он-лайн – www.g.eo.kiev.ua; 
• електронною поштою – mail@eo.kiev.ua;
• на купонах, вирізаних із газети та надісланих за адресою: 01054, м.Київ, а/с 200.

ПЛАТНІ ОГОЛОШЕННЯ 
1. Платними вважаються оголошення від приватних та юридичних осіб, пов'язані з комер-

ційною діяльністю та ті, що не відповідають вимогам щодо безплатних оголошень.
2. Платними вважаються оголошення з купівлі-продажу об'єктів, товарів (більше одно-

го об'єкту чи предмету, виду предметів  або коли кількість не вказується); сировини, 
матеріалів, будматеріалів (більше ніж на одну сім'ю);  цінні папери; усі види послуг, про 
втрату будь-якого документа.

3. Платними вважаються оголошення без конкретного описання об'єкта нерухомості і його 
місцезнаходження, а також про декілька однотипних об'єктів або багатоквартирний будинок.

4. До підрубрик 1.1 «Агенції, брокери», 1.6 «Нежитловий фонд», 3.5 «Спецтехніка», 4.2 «Тор-
говельне обладнання», 7.5  «Офісні меблі», 8.9 «Продукти харчування, напої, тютюн», 9.1 
«Лікарські препарати, вітаміни», 10.1 «Ділове співробітництво», 10.2 «Пропоную роботу», 
13 «Оповіщення», 14.1 «Шлюбні агенції» приймаються тільки платні оголошення.

5. Некомерційні оголошення списком (понад 20 шт.) вважаються платними.
6. Термінові оголошення від приватних та юридичних осіб.

ПРИЙОМ ПЛАТНИХ ОГОЛОШЕНЬ
• в редакції за адресою: вул. Бульварно-Кудрявська (Воровського), 26 (4-й поверх,  

офіс 408, з 10.00 до 17.00, тел./факс: (044) 482-08-62, (050) 312-14-91, e-mail: 
482086@ukr.net;

• на пунктах прийому оголошень та реклами (адреси у розділі «пункти прийому»);
• поштою за адресою: 01054, м.Київ, а/с 200 (з квитанцією про оплату);
• он-лайн – www.g.eo.kiev.ua

ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ
1. Редакція має право на редагування оголошень та реклами, скорочення слів, кінцеве 

визначення рубрики.
2. Редакція залишає за собою право не публікувати окремі оголошення.
3. Рекламодавець несе відповідальність за зміст оголошень та реклами.
4. Не приймаються оголошення, пов’язані з продажем наркотиків, зброї, документів, наго-

род, секспослугами; які суперечать закону України «Про рекламу»; оголошення політично-
го та релігійного характеру; дискридитуючих фізичних і юридичних осіб і т.ін.

5. У відповідності до Закону України «Про рекламу» (ст.8), рекламодавець повинен надати роз-
повсюджувачу реклами для розміщення реклами та оголошень на види діяльності або това-
ри, що підлягають обов’язковій сертифікації, ліцензуванню, засвідчену у встановленому 
порядку копію такого сертифікату, ліцензії чи іншого дозволу (це може бути: копія, завірена 
органом державної влади, що видав оригінал; копія, завірена нотаріально; копія, засвідче-
на підписом керівника та печаткою юридичної особи – рекламодавця).

6. Редакція не несе відповідальності за недоліки у виконаних роботах або наданих послугах, 
що виникли з вини замовника.

7. Подаючи оголошення, рекламу, ви даєте добровільну згоду на використання персональ-
них даних згідно Закону України «Про захист персональних даних».

8. Претензії щодо помилок у публікаціях приймаються протягом семи днів, починаючи  з 
першого виходу оголошення.

9. Термін зберігання оригіналів платних оголошень 14 днів з дня першої публікації.



3№ 8–10     22.03–4.04.2023 www.eo.kiev.ua (044) 482-08-62, (050) 312-14-91, (067) 527-58-28
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Воскресенка	 (вул.	 Р.
Шухєвича,24-В,	 7/9,	 без	 господарів,	меблі,	
побутова	 техніка)	 -	 3	 тис.грн.	 Тел.:	 (095)	
136-78-30.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Воскресенка	 (пр.Ге-
нерала	 Ватутіна,	 4/9,	 11/8	 кв.м,	 меблі,	 під	
ключ,	 без	 господарів)	 -	 4	 тис.грн	 +	 кому-
нальні.	Тел.:	(099)	605-50-46.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Комсомольський	 (б.	
Дарницький,	 17,	 м.	 «Дарниця»	 пішки,	 4/5,	
15	кв.м,	без	господарів,	одна	жінка-кварти-
рантка,	меблі,	пральна,	інтернет)	-	за	домов-
леністю.	Тел.:	(098)	721-48-90.
·	Кімнату	в	2-кімн.	Райдужний	(вул.	П.Вер-
шигори,	3/9,	12	кв.м,	без	хазяїв,	з	балконом,	
під	ключ,	меблі	90	р.,	холодильник,	пральна,	
інтернет,	балкон	заскл.)	-	4	тис.грн	+	кому-
нальні.	Тел.:	(050)	536-65-57.
·	Кімнату	в	3-кімн.	Березняки	(вул.Миколай-
чука,	6/9,	13	кв.м,	для	хлопця,	який	працює,	
телевізор,	 холодильник,	 пральна-автомат,	
один	 господар,	 транспортний	 розв’язок,	
озеро,	15	хв.	до	м.	«Лівобережна»,	ринок,	ма-
газини)	-	3,5	тис.грн.	Тел.:	(098)	275-52-92.
·	Кімнату	в	3-кімн.	Воскресенка	 (б.Перова,	
1/5,	15	кв.м,	для	одного	чоловіка)	-	3,5	тис.
грн	+	комунальні.	Тел.:	(068)	592-54-91.
·	Кімнату	 в	 3-кімн.	 Воскресенка	 (б.Перова,	
2/5,	16	кв.м)	-	3	тис.грн.	Тел.:	(063)	114-97-06.
·	Кімнату	 в	 3-кімн.	 Воскресенка	
(б.Перова,	3/5,	14	кв.м,	побутова	техніка,	
ремонт,	 для	 однієї	 людини)	 -	 3	 тис.грн,	
для	двох	людей	-	3,5	тис.грн	+	комунальні.	
Тел.:	(096)	964-25-51.
·	Кімнату	 в	 3-кімн.	 Воскресенка	 (вул.Кур-
натовського,2,	 4/9,	 16	 кв.м,	 одна	 хазяйка,	
телевізор,	холодильник,	пральна,	2-спальне	
ліжко,	меблі,	для	однієї	людини)	-	3	тис.грн.	
Тел.:	(066)	673-40-03.
·	Кімнату	 в	 3-кімн.	 Воскресенка	 (вул.	 С.
Стальського,28-А,	4/9,	18	кв.м,	з	балконом,	
пральна,	 холодильник,	 інтернет,	 одна	 ха-
зяйка)	 -	 2,5	 тис.грн	 з	 комунальними.	 Тел.:	
(050)	562-68-28.
·	Кімнату	в	3-кімн.	Комсомольський	(вул.	О.
Бойченка,2/6,	9/9,	17	кв.м,	без	господарів,	в	
кожній	 кімнаті	 по	 одному	 чоловікі,	 диван,	
шафа,	пральна,	холодильник)	 -	2	тис.грн	+	
комунальні.	Тел.:	(095)	331-35-99.
·	Кімнату	в	3-кімн.	Лівобережний	(вул.Бере-
стейська,	м.	«Лівобережна»,	4/9,	20	кв.м,	для	
людей	без	шкідливих	звичок).	Без	посеред-
ників.	Тел.:	(098)	326-97-99.
·	Кімнату	 в	 3-кімн.	 Соцмісто	 (б.Я.Гашека,	
5/5,	 18	 кв.м,	 з	 балконом,	 телевізор,	 холо-
дильник,	пральна,	диван,	стінка,	для	однієї	
людини)	 -	 2,5	 тис.грн,	 для	 двох	 людей	 -	 3	
тис.грн.	Тел.:	572-61-23.
·	Кімнату	 в	 гуртожитку.	 Воскресенка	 (вул.
Миропільська,	 8/9,	 11	 кв.м,	 ванна	 та	 ту-
алет	на	2	кімнати,	для	сім’ї	або	двох	жінок,	
пральна,	 холодильник)	 -	 3	 тис.грн	 +	 кому-
нальні.	Тел.:	(099)	911-94-80.
·	Частину	 кімнати	 в	 2-кімн.	Соцмісто	 (вул.
Чудновського,	 4/5,	 12	кв.м,	підселення	для	
дівчини)	-	2	тис.грн.	Тел.:	(095)	751-29-97.
·	Частину	 кімнати	 в	 3-кімн.	 Воскресенка	
(вул.Кибальчича,	4/14,	14	кв.м,	підселення	в	
кімнату,	для	хлопця	або	чоловіка)	-	2	тис.грн	
+	комунальні.	Тел.:	(093)	920-35-86.
·	Частину	 кімнати	 в	 3-кімн.	 Воскресенка	
(вул.Кибальчича,	 4/14,	 74/14	 кв.м,	 для	 од-
ного	 хлопця,	 господарі	 майже	 не	 прожи-
вають)	-	2	тис.грн	+	комунальні.	Тел.:	(068)	
592-54-91.
·	Частину	кімнати	в	3-кімн.	Микільська	сло-
бідка	 (вул.Маланюка,	 1/1,	 18	 кв.м,	 для	 1-2	
жінок,	 маршрутка	 до	 м.	 «Лівобережна»)	 -	
1,5	тис.грн.	Тел.:	(068)	956-27-76.
. ОБОЛОНСЬКИЙ р-н
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Куренівка	 (вул.Івашке-
вича,	2/5,	11	кв.м,	для	однієї	людини	або	для	
жінки	 з	 дитиною	 від	 5	 років,	 яка	 працює,	
проживає	 двоє	 господарів)	 -	 за	 домов-
леністю.	Тел.:	(099)	331-92-67.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Оболонь	 (вул.Героїів	
Дніпра,	м.	«Героїв	Дніпра»,	8/9,	18	кв.м,	для	
двох	дівчат)	або	меншу	(12	кв.м)	для	однієї	
дівчини.	Хозяїка.	Тел.:	(093)	694-11-59.
·	Кімнату	в	2-кімн.	Оболонь	(вул.МаршалаТи-
мошенка,	8/9,	12	кв.м,	стіл,	шафа,	стільці,	для	
жінки)	-	3,5	тис.грн.	Тел.:	(093)	152-05-03.
·	Кімнату	в	2-кімн.	Оболонь	(вул.	О.Архіпенка,	
5/16,	12	кв.м,	необіхдні	меблі,	пральна,	холо-
дильник)	-	3	тис.грн	+	комунальні.	Без	посе-
редників.	Тел.:	(066)	650-35-40.
·	Кімнату	 в	 3-кімн.	 Оболонь	 (вул.Маршала	
Тимошенка,15,	 6/9,	 12	 кв.м,	 шафа-купе,	
гарний	стан,	пральна,	євроремонт)	-	3,5	тис.
грн.	Тел.:	(098)	540-27-03.
·	Кімнату	в	3-кімн.	Оболонь	(вул.Прирічна,	
м.	«Героїв	Дніпра»,	1/9,	16	кв.м,	меблі,	 ін-
тернет,	холодильник,	пральна)	-	2,5	тис.грн.	
Тел.:	(066)	706-06-25.
·	Кімнату	в	3-кімн.	Оболонь	(Мінське	шосе,	
5/9,	 20	 кв.м,	 для	 жінки	 35-45	 років).	 Тел.:	
(095)	085-90-19.
·	Оболонь	(вул.Маршала	Тимошенка,	8/9,	
12	 кв.м,	шафа,	 стіл,	 спальне	 місце,	 одна	
хазяйка	власника)	-	3	тис.грн.	Тел.:	(097)	
279-32-06.
·	Частину	 кімнати	 в	 1-кімн.	 Куренівка	 (вул.
Полярна,3,	8/9,	16	кв.м,	для	жінки	пенсійного	
віку)	-	1,5	тис.грн.	Тел.:	(099)	298-58-83.
·	Частину	 кімнати	 в	 1-кімн.	 Оболонь	 (вул.
Полярна,3,	 8/16,	 16	 кв.м,	 для	 жінки	 стар-
шого	 віку)	 -	 за	 домовленістю.	 Тел.:	 (099)	
298-58-99.
·	Частину	 кімнати	 в	 2-кімн.	 Оболонь	 (пр.
Героїв	 Сталінграда,17,	 2/9,	 12	 кв.м,	 підсе-
лення	для	жінок,	з	хазяйкою)	-	2,2	тис.грн.	
Тел.:	(097)	896-14-31.
. ПЕЧЕРСЬКИЙ р-н
·	Кімнату	в	3-кімн.	Печерськ	(б.Л.Українки,	
2/9,	20	кв.м,	для	двох	чоловіків).	Тел.:	(067)	
647-65-94.
. ПОДІЛЬСЬКИЙ р-н
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Виноградар	 (вул.
Канівська,	 1/1,	 15	 кв.м,	 всі	 вигоди)	 -	 дого-
вірна.	Тел.:	(066)	338-87-08.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Виноградар	 (вул.Но-
вомостицька,	 2-Г,	 8/9,	 18/8	 кв.м,	 кімната	
окрема,	 меблі,	 балкон,	 телевізор,	 пральна-
автомат,	бойлер,	одна	хазяйка,	для	сім’ї	або	
2	дівчат)	-	3	тис.грн.	Тел.:	(093)	364-83-06.
·	Кімнату	в	2-кімн.	Виноградар	(пр.	Г.	Гон-
гадзе,	20-В,	8/12,	15	кв.м,	меблі,	довгостро-
ково,	без	господарів)	-	3,5	тис.грн,	для	двох	
людей	-	4	тис.грн	+	комунальні.	Тел.:	(099)	
438-15-88.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Нивки	 (вул.Виговсь-
кого,	24-В,	8/9,	14/7	кв.м,	окрема,	меблі,	те-
левізор,	 пральна-автомат,	 бойлер,	 інтернет,	
одна	 хазяйка,	 для	 дівчини)	 -	 2,5	 тис.грн.	
Тел.:	(099)	534-44-13.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Нивки	 (вул.Маршала	
Гречка,24,	8/9,	14/7	кв.м,	окрема,	меблі,	хо-
лодильник,	телевізор,	пральна-автомат,	одна	
хазяйка,	для	дівчини)	 -	2,5	тис.грн	+	кому-
нальні.	Тел.:	463-01-97.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Поділ	 (вул.Борисо-
глібська,	5	хв.	від	м.	«Контрактова	площа»,	
5/5,	40	кв.м,	ліфт,	2	балкона,	висока	стеля)	
-	за	домовленістю.	Тел.:	(096)	961-78-78.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Поділ	 (вул.Борисо-
глібська,	5	хв.	до	м.	«Контрактова	площа»,	
5/5,	40	кв.м,	ліфт).	Тел.:	(098)	047-80-35.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Поділ	 (вул.Борисо-
глібська,	5	хв.	пішки	від	метро,	5/5,	40	кв.м,	
ліфт).	Тел.:	(096)	154-74-26.
·	Кімнату	 в	 3-кімн.	 Виноградар	 (пр.Сво-
боди,2,	 7/9,	 70/16/9	 кв.м,	 меблі,	 інтернет,	
бойлер,	пральна-автомат,	холодильник)	-	2,5	
тис.грн.	Тел.:	(067)	288-57-80.
·	Кімнату	 в	 3-кімн.	Куренівка	 (вул.Оболон-
ська,35,	4/4,	18	кв.м,	для	одного	хлопця	або	
дівчини)	 -	 договірна.	 Хазяйка.	 Тел.:	 (066)	
616-36-85.

·	Кімнату	 в	 гуртожитку.	 Сирець	 (вул.Си-
рецька,	 5/9,	 12	 кв.м)	 -	 1,9	 тис.грн	 +	 кому-
нальні.	Тел.:	(097)	802-41-89.
·	Кімнату	 в	 гуртожитку.	 Сирець	 (вул.Си-
рецька,	 5/9,	 12	 кв.м,	 спальне	 місце,	 холо-
дильник,	шафа,	для	однієї	людини)	-	2	тис.
грн.	Тел.:	(098)	540-27-03.
·	Частину	 кімнати	 в	 1-кімн.	 Виноградар	
(пр.»Правди»,76,	8/16,	18/8	кв.м,	меблі,	хо-
лодильник,	балкон,	телевізор,	одна	хазяйка,	
для	дівчини)	-	1,5	тис.грн.	Тел.:	463-01-97.
·	Частину	 кімнати	 в	 3-кімн.	 Виноградар	
(пр.»Правди»,5-Б,	15/25,	19/14	кв.м,	балкон,	
інтернет,	 холодильник,	 пральна-автомат,	
НВЧ-піч,	 бронедвері,	 охорона,	 склопакети,	
для	1-2	хлопців,	власна,	термобудинок)	-	1,3	
тис.грн.	Тел.:	(066)	923-06-13.
·	Частину	 кімнати	 в	 3-кімн.	 Виноградар	
(пр.»Правди»,5-Б,	 18/25,	 19/14	 кв.м,	 з	 бал-
коном,	 склопакети,	 2	 с/в,	 бронедвері,	 ін-
тернет,	 пральна-автомат,	 НВЧ-піч,	 мульти-
варка,	для	одного	хлопця	або	чоловіка,	охо-
рона,	власна)	-	1,72	тис.грн	з	комунальними.	
Тел.:	(050)	261-45-22.
·	Частину	кімнати	в	3-кімн.	Виноградар	(пр.
Свободи,42,	6/9,	12/7	кв.м,	меблі,	телевізор,	
пральна,	 бойлер,	 інтернет,	 одна	 хазяйка,	
підселення	для	хлопця)	 -	1,9	 тис.грн.	Тел.:	
463-01-97.
·	Частину	кімнати	в	3-кімн.	Виноградар	(пр.
Свободи/пр.»Правди»,	 12/16,	 19/12	 кв.м,	
склопакети,	лоджія-балкон,	2	с/в,	житловий	
стан,	пральна-автомат,	бронедвері,	інтернет,	
для	1-2	хлопців,	власна)	-	1,3	тис.грн.	Тел.:	
(050)	375-93-79.
. СВЯТОШИНСЬКИЙ р-н
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Борщагівка	 (б.	
Р.Роллана,5/8,	7/9,	18/7	кв.м,	балкон	заскл.,	
металопластикові	вікна,	побутова	техніка)	-	
3	тис.грн.	Тел.:	(050)	014-34-41.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Новобіличі	 (вул.Гене-
рала	Наумова,	 6/9,	 9	 кв.м,	 окрема	 кімната,	
один	господар,	для	жінки,	яка	веде	здоровий	
спосіб	життя).	Без	посередників.	Тел.:	(099)	
421-60-95.
·	Кімнату	в	3-кімн.	Борщагівка	(б.Р.Роллана,	
2/9,	14	кв.м,	для	одного	чоловіка,	пральна,	
бойлер,	НВЧ-піч,	балкон	заскл.)	-	3	тис.грн.	
Тел.:	(067)	589-17-73.
·	Кімнату	в	3-кімн.	Борщагівка	 (вул.Г.Юри,	
4/9,	 17	кв.м,	 з	 балконом,	побутова	 техніка,	
для	сім’ї	або	двох	дівчат)	-	4,5	тис.грн.	Тел.:	
(063)	887-14-47.
·	Кімнату	 в	 3-кімн.	 Борщагівка	 (вул.Жме-
ринська,	 1/9,	 14	 кв.м,	 окремо	 кухня,	 вхід	
з	 балкона,	 холодильник,	 газплита,	 закри-
вається	на	ключ,	для	однієї	людини)	-	4	тис.
грн,	для	двох	людей	-	5	тис.грн.	Тел.:	(066)	
927-88-67.
·	Кімнату	 в	 3-кімн.	 Борщагівка	 (вул.	
Л.Курбаса,	 11/16,	 14	 кв.м,	 з	 балконом,	 все	
необхідне,	 побутова	 техніка)	 -	 3,5	 тис.грн.	
Тел.:	(067)	647-65-94.
·	Кімнату	 в	 3-кімн.	 Борщагівка	 (пр.Акаде-
міка	 Корольова,	 3/9,	 14	 кв.м,	 без	 хазяйки,	
необхідні	меблі,	побутова	техніка,	після	ре-
монту,	для	однієї	дівчини)	-	2,5	тис.грн.	Тел.:	
(067)	589-17-73.
. СОЛОМ’ЯНСЬКИЙ р-н
·	Дві	 кімнати	 в	 3-кімн.	 Солом’янка	 (пл.
Солом’янська,	 8/9,	 11	 та	 15	 кв.м)	 дешево.	
Тел.:	(068)	458-80-37.
·	Соломянський	 Кімнату	 в	 2-кімн.	 Олек-
сандрівська	 слобідка	 (вул.А.Головка,1,	 7/9,	
20	кв.м,	з	балконом,	необхідні	меблі,	побу-
това	техніка,	гарний	стан,	одна	хазяйка,	для	
однієї	 людини)	 -	 2,5	 тис.грн	+	 комунальні.	
Тел.:	(067)	995-05-04.
·	Соломянський	 Кімнату	 в	 2-кімн.	 Соло-
м’янка	(вул.Машинобудівна,	навпроти	НАУ,	
2/9,	15	кв.м,	побутова	техніка,	одна	хазяйка,	
для	 однієї	 людини)	 -	 3	 тис.грн.	Тел.:	 (066)	
927-88-67.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Солом’янка	 (вул.Соло- 
м’янська,	2/9,	19	кв.м,	для	будь-кого)	-	2	тис.
грн.	Тел.:	(098)	034-42-23.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Солом’янка	 (вул.Со-
лом’янська,	 3/5,	 15/7	 кв.м,	 одна	 хазяйка,	
для	однієї	жінки)	-	2,5	тис.грн.	Тел.:	(050)	
014-34-41.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Чоколівка	 (б.	 Чоко- 
лівський,		3/5,	14	кв.м,	ремонт,	вбуд.	кухня,	
пральна-автомат,	 інтернет,	для	дівчини	або	
жінки)	-	3,5	тис.грн.	Тел.:	(093)	966-54-16.
·	Кімнату	 в	 комунальній.	 Шулявка	 (вул.	
О.Тихого,	3/5,	16	кв.м,	після	ремонту,	без	ха-
зяїв,	м.	«Шулявка»)	-	договірна.	Тел.:	(050)	
517-88-24.
. ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ р-н
·	Дві	 кімнати	 в	 3-кімн.	 Центр	 (вул.Го-
голівська,	1/5,	по	15	кв.м,	побутова	техніка,	
ґрати)	по	3	тис.грн	+	комунальні.	Тел.:	(063)	
887-14-47.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Нивки	 (вул.Академіка	
Туполєва,	3/9,	15	кв.м,	одна	хазяйка,	для	од-
нієї	 людини,	побутова	 техніка,	 ремонт)	 -	 4	
тис.грн.	Тел.:	(050)	085-91-63.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	Нивки	 (вул.Салютна,	
3/5,	15/6	кв.м,	з	балконом,	один	господар	
-	 пенсіонер,	 окрема,	 побутова	 техніка,	
меблі,	 для	 однієї	 людини)	 -	 4	 тис.грн.	
Тел.:	(097)	655-29-92.
·	Кімнату	 в	 2-кімн.	 Сирець	 (вул.О.Теліги,	
1/5,	12,5	кв.м,	с/в	сум.,	для	дівчини)	-	2	тис.
грн	+	комунальні.	Тел.:	(098)	314-26-73.
·	Кімнату	в	2-кімн.	Сирець	(вул.О.Теліги,	м.	
«Дорогожичі»,	 1/5,	 12,5	 кв.м,	 с/в	 окр.)	 -	 2	
тис.грн	+	комунальні.	Тел.:	(067)	646-49-93.
·	Кімнату	в	2-кімн.	Центр	(пр.Перемоги,	5/8,	
12/8	кв.м,	с/в	сум.,	ліфт,	для	однієї	людини,	
меблі,	побутова	техніка)	-	4,5	тис.грн,	торг.	
Тел.:	(063)	022-93-85	(Ірина).
·	Кімнату	в	3-кімн.	Нивки	(вул.Естонська,	
м.	«Нивки»,	1/5,	15	кв.м,	ремонт,	для	1-2	
людей,	 меблі,	 побутова	 техніка,	 склопа-
кети)	 -	 2,5	 тис.грн	 +	 комунальну.	 Тел.:	
(050)	782-35-04.
·	Кімнату	 в	 3-кімн.	 Поділ	 (вул.Саксаган-
ського,	 м.	 «Університет»,	 3/6,	 18	 кв.м,	 з	
балконом,	під	ключ,	підселення,	меблі,	два	
холодильника,	пральна,	 інтернет)	-	2,7	тис.
грн	+	комунальні.	Тел.:	(098)	568-45-59.
·	Кімнату	в	3-кімн.	Татарка	(вул.Татарська,6,	
7/9,	 16	 кв.м,	 з	 балконом,	 холодильник,	
пральна,	інтернет,	диван,	стінка,	для	одного	
хлопця)	-	3	тис.грн.	Тел.:	(068)	350-24-65.
·	Кімнату	 в	 3-кімн.	Центр	 (вул.Саксагансь-
кого,	5/6,	20/10	кв.м,	без	хазяїв,	підселення,	
меблі,	 для	дівчини,	побутова	 техніка)	 -	 2,7	
тис.грн	+	комунальні.	Тел.:	(093)	157-51-07.
·	Кімнату	в	3-кімн.	Шулявка	 (пр.Перемоги,	
м.	 «Берестейська»,	 6/9,	 15	 кв.м,	 одна	 ха-
зяйка,	все	є,	пральна,	побутова	техніка,	для	
дівчини)	-	3	тис.грн.	Тел.:	(096)	435-44-87.
·	Кімнату	 в	 5-кімн.	 Нивки	 (вул.Щерба-
ківського,	 одна	 зупинка	 до	 м.	 «Нивки»,	
4/5,	 16	 кв.м,	 меблі,	 холодильник,	 пральна,	
телевізор)	 -	 3,5	 тис.грн.	 Без	 посередників.	
Тел.:	(050)	776-13-80.
·	Кімнату	 в	 гуртожитку.	 Сирець	 (вул.	
О.Теліги,	 2/5,	 кімната	 14	 кв.м,	 для	 дів-
чини)	 -	 1,9	 тис.грн	 +	 комунальні.	 Тел.:	
(093)	572-36-46.
·	Частину	 кімнати	 в	 1-кімн.	Шулявка	 (вул.	
М.Руданського,	 15	 хв.	 пішки	 до	 м.	 «Бере-
стейська»,	20	хв.	пішки	до	м.	«Дорогожичі»,	
3/5,	17	кв.м,	бажано	для	студентів)	-	2,5	тис.
грн.	Тел.:	(096)	490-24-79.
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·	Голосіїв	 (вул.Стельмаха,	 2/9,	 40/25/7,5	
кв.м,	меблі,	побутова	техніка,	бойлер,	5	хв.	
до	м.	«Голосіївська»)	-	8	тис.грн,	торг.	Тел.:	
(096)	538-17-32.

. ДАРНИЦЬКИЙ р-н
·	Дарницький	 (вул.Ялинкова,	 2/2,	 36	 кв.м,	
необхідні	 меблі,	 побктова	 техніка,	 м.	 «Бо-
риспільська»,	«Вирлиця»	-	10	хв.	пішки)	-	6	
тис.грн.	Тел.:	(063)	044-98-90.
·	Позняки	(вул.Б.Гмирі,	2/16,	37	кв.м,	ново-
будова,	гарний	стан,	повний	фарш,	власник)	
-	10	тис.грн.	Тел.:	(097)	749-62-65.
·	Харківський	 (вул.Ревуцького,44,	 12/16,	
43,8/18/9	 кв.м,	 коридор	 10	 кв.м,	 поряд	 м.	
«Харківська»,	до	Хрещатика	20	хв.)	-	6	тис.
грн.	Тел.:	(098)	514-45-64.
·	Харківський	(вул.Ревуцького,	9/12,	заг.	42,7	
кв.м,	м.	 «Харківська»,	меблі)	 -	 8	 тис.грн	+	
комунальні.	Хазяїн.	Тел.:	(050)	206-21-46.
. ДЕСНЯНСЬКИЙ р-н
·	Готельну.	 Лісовий	 (вул.Космонавта	 Вол-
кова,	8/9,	28/14/7	кв.м,	все	необхідне)	-	4	тис.
грн.	Тел.:	(093)	920-35-86.
·	Кімнату	 в	 3-кімн.	 Троєщина	 (пр.	 В.	Мая-
ковського,	 6/9,	 16	 кв.м,	 з	 балконом,	 меблі,	
холодильник,	телевізор,	пральна)	-	3	тис.грн	
+	комунальні.	Тел.:	(093)	091-88-75.
·	Лісовий	 (вул.Академіка	 Курчатова,	 3/5,	
30,5	кв.м)	 -	4,5	тис.грн.	Тел.:	 (097)	894-64-
62,	(099)	351-36-86.
·	Лісовий	 (вул.	 Маршала	 Жукова,	 3/5,	
30/15/7	 кв.м,	 меблі,	 побутова	 техніка,	
балкон	заскл.)	-	6,5	тис.грн	+	комунальні.	
Тел.:	(098)	568-45-59.
·	Троєщина	 (вул.Бальзака,65,	 6/10,	 40/18/10	
кв.м,	бронедвері,	склопакети,	сучасні	кахель	
та	кухня,	лоджія	заскл.,	меблі)	-	6	тис.грн	+	
комунальні.	Тел.:	(066)	937-64-07.
·	Троєщина	 (вул.Будищанська,	 2/9,	 40/18/8	
кв.м,	 сучасні	 меблі,	 холодильник,	 телевізор,	
пральна,	 бойлер,	 євровікна,	 балкон	 заскл.)	 -	
5,5тис.грн	+	комунальні.	Тел.:	(098)	554-37-93.
·	Троєщина	 (вул.Милославська,21,	 6/9,	
38/18/9	кв.м,	меблі,	 інтернет,	телевізор)	-	4	
тис.грн.	Тел.:	(063)	347-83-15.
·	Троєщина	(вул.Радунська,11,	12/16,	40/18/11	
кв.м,	 ремонт,	 меблі,	 інтернет,	 пральна-ав-
томат,	шафа-купе,	лоджія	заскл.,	дитячі	меблі)	
-	4	тис.грн.	Тел.:	(066)	706-06-25.
·	Троєщина	(пр.В.Маяковського,24,	будинок	
у	 дворі,	 4/9,	 38/17/8	 кв.м,	 після	 ремонту,	
меблі,	 побутова	 техніка,	 здається	 вперше,	
балкон	з	кухня,	довгостроково)	-	6	тис.грн	+	
комунальні.	Тел.:	(096)	398-31-56.
·	Троєщина	(пр.В.Маяковського,	9/9,	34/17/7	
кв.м,	 меблі	 90	 р.,	 вся	 побутова	 техніка,	
балкон-лоджія	 заскл.)	 -	 6	 тис.грн	 +	 кому-
нальні.	Тел.:	(098)	568-45-59.
. ДНІПРОВСЬКИЙ р-н
·	Воскресенка	 (вул.Е.Вільде,	 1/5,	 45/30/7	
кв.м,	 сум.,	 меблі	 90	 р.,	 холодильник,	 те-
левізор,	пральна,	інтернет)	-	6	тис.грн	+	ко-
мунальні.	Тел.:	(098)	554-37-93.
·	Воскресенка	 (вул.Райдужна,	 6/9,	 30/16/7	
кв.м,	 меблі	 90	 р.,	 холодильник,	 телевізор,	
пральна,	інтернет,	балкон	заскл.)	-	5	тис.грн	
+	комунальні.	Тел.:	(066)	300-94-63.
·	Готельну.	 Воскресенка	 (вул.П.Запорожця,	
9/9,	28/14/6,5	кв.м,	необхідні	меблі,	без	ре-
монту)	-	5	тис.грн.	Тел.:	362-27-97.
·	ДВРЗ	(вул.Алма-атинська,	10/16,	16	кв.м).	
Без	посередників.	Тел.:	(067)	656-60-71.
·	Комсомольський	 (вул.О.Бойченка,	 2/9,	
35/17/8	кв.м,	меблі,	побутова	техніка,	мета-
лопластикові	вікна,	балкон	заскл.,	м.	«Дар-
ниця»	-	5	хв.)	-	5	тис.грн	+	комунальні.	Тел.:	
(066)	300-94-63.
·	Микільська	 слобідка	 (вул.Микільсько-
Слобідська,	 7/9,	 32/18/7	 кв.м,	 ремонт,	 нов.	
меблі,	 побутова	 техніка,	 тварини	можна	 за	
домовленістю)	 -	 5	 тис.грн	 +	 комунальні.	
Тел.:	(067)	777-36-56.
·	Русанівка	 (вул.Ентузіастів,	 3/9,	 18	 кв.м,	
безкоштовно	тільки	для	дівчини	в	обмін	на	
догляд	за	10	котами	на	дачі).	Тел.:	(095)	316-
46-60,	(098)	229-45-80.
·	Соцмісто	 (вул.Академіка	 Шліхтера	 (Віф-
леємська),2/26,	 пл.Ленінградська,	 3/5,	
32/16/7	 кв.м,	 с/в	 сум.,	 ремонт,	 хрущовка,	
кахель,	 холодильник,	 телевізор,	 пральна,	
меблі,	 шафа-купе,	 довгостроково)	 -	 6	 тис.
грн	+	комунальні.	Тел.:	(063)	752-17-99.
·	Соцмісто	(вул.Краківська,10,	м.	«Дарниця»	
-	2	хв.	пішки,	5/5,	30	кв.м,	хрущовка,	балкон-
лоджія	заскл.,	стіни	обшиті	дерев.	вагонкою,	
всі	необхідні	меблі,	побутова	техніка,	газ,	лі-
чильники	води,	плитка,	після	ремонту,	 для	
сім’ї	без	дітей)	-	5,5	тис.грн.	Без	комісійних.	
Хазяїн.	Тел.:	(068)	418-93-58.
. ОБОЛОНСЬКИЙ р-н
·	Готельну.	 Оболонь	 (вул.Йорданська,4,	 8/9,	
22/10/5	кв.м)	-	6	тис.грн.	Тел.:	(067)	852-36-72.
·	Куренівка	(вул.О.Попова,	2/9	цегл.,	42/19/9	
кв.м,	 пральна,	 холодильник)	 -	 5	 тис.грн,	
торг.	Тел.:	(066)	501-38-84.
·	Мінський	 (вул.	 М.	 Кондратюка,	 пл.	
Шевченка,	 2/9,	 20	 кв.м,	 хазяйка)	 -	 за	 до-
мовленістю.	Без	посередників.	Тел.:	(067)	
425-17-49.
·	Оболонь	 (вул.Маршала	 Малиновського,	
м.	 «Оболонь»,	 6/9,	 33	 кв.м,	 кондиціонер,	
бойлер,	 диван,	 крісло-ліжко,	 стінка,	 холо-
дильник,	 пральна)	 -	 8	 тис.грн.	 Тел.:	 (097)	
557-50-56.
·	Оболонь	 (пр.Героїв	 Сталінграда,	 7/9,	
33/18/6	кв.м,	холодильник,	пральна)	-	7	тис.
грн,	торг.	Тел.:	(098)	540-27-03.
·	Оболонь	 (пров.Прибалтийьский,4,	 ЖК	
«Навігатор»,	 5/25,	 49/18	 кв.м,	 новобудова,	
вільна,	 з	 ремонтом)	 -	 10	 тис.грн	 +	 кому-
нальні.	Тел.:	(098)	601-91-17.
. ПОДІЛЬСЬКИЙ р-н
·	Готельну.	 Нивки	 (вул.Маршала	 Гречка,9,	
5/5,	20/12/3	кв.м,	с/в	сум.,	радянський	стан)	
-	3	тис.грн,	торг.	Тел.:	(097)	279-32-06.
·	Куренівка	 (вул.Кирилівська,127,	 4/6,	
32/17/6	кв.м).	Тел.:	(097)	588-55-87.
·	Куренівка	 (вул.Кирилівська,127,	 4/6	 цегл.,	
32/17/6	кв.м).	Тел.:	(050)	212-96-30.
·	Поділ	 (вул.Кирилівська,	 4/6	 цегл.,	 32/17/6	
кв.м).	Тел.:	(098)	206-60-80.
. СВЯТОШИНСЬКИЙ р-н
·	Біличі	 (вул.Академіка	 Булаховського,	 м.	
«Академмістечко»,	 4/9,	 32	 кв.м,	 економ-
варіант)	договірна.	Без	посередників.	Тел.:	
(096)	534-58-71.
·	Біличі	(вул.Ірпінська,67,	5	хв.	до	м.	«Ака-
деммістечко»,	 1/10,	 18/8	 кв.м,	 с/в	 окр.,	
балкон	 заскл.,	 меблі,	 холодильник,	 те-
левізор,	пральна,	бойлер)	 -	8	тис.грн.	Тел.:	
(099)	319-23-34.
·	Борщагівка	 (б.Р.Роллана,5/8,	 9/9,	 16/7	
кв.м,	після	ремонту,	бойлер,	кахель,	балкон	
заскл.,	 стіна	 утеплена,	 металопластикові	
вікна)	-	5,5	тис.грн.	Тел.:	(067)	589-17-73.
·	Борщагівка	 (вул.Я.Коласа,6-В,	 кімната:	
диван,	стіл	подвійний,	кухня,	буфет;	ванна,	
бойлер).	Тел.:	(099)	263-15-27.
·	Борщагівка	(пр.Л.Курбаса,	2/16,	19/8	кв.м,	
після	 капремонту,	 нов.	 меблі,	 бажано	 для	
сім’ї)	-	6,5	тис.грн.	Тел.:	(067)	589-17-73.
. СОЛОМ’ЯНСЬКИЙ р-н
·	Відрадний	 (вул.В.Гавела,	 2/5,	 18/6	 кв.м,	
хрущовка,	все	необхідне)	 -	6	тис.грн.	Тел.:	
250-28-71.
·	Відрадний	 (пр.Відрадний,14,	 4/5,	 34/19/7	
кв.м,	меблі,	 холодильник,	пральна-автомат,	
бойлер,	2	дивани,	телевізор,	балкон	заскл.)	
-	6,5	тис.грн.	Тел.:	(097)	887-01-25.
·	Солом’янка	 (вул.В.Гавела,	 2/5,	 18/6	 кв.м,	
хрущовка,	 все	 необхідне,	 без	 пральної	 ма-
шини)	 -	 7	 тис.грн	 +	 комунальні.	 Без	 посе-
редників.	Тел.:	(067)	418-12-72.
·	Солом’янка	 (вул.Ушинського,	 2/9,	 35/18/7	
кв.м,	 меблі,	 вільна,	 косметичний	 ремонт,	
кахель,	балкон	заскл.)	-	7	тис.грн.	Тел.:	(099)	
731-69-20.

. ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ р-н
·	Індустріальний	 міст	 (вул.Машинобудівна,	
м.	 «Шулявська»,	 2/5,	 32	 кв.м,	 пральна,	 хо-
лодильник)	 -	 7	 тис.грн	+	комунальні.	Тел.:	
(066)	786-30-11.
·	Лук’янівка	 (вул.Кравченка,	 м.	 «Лук’я- 
нівська»,	 кінотеатр	 «Київська	 Русь»,	 7/23	
цегл.,	35/17/8	кв.м,	новобудова,	євроремонт,	
побутова	 техніка)	 -	 11	 тис.грн,	 торг.	 Тел.:	
(097)	279-32-06.
·	Нивки	 (вул.Академіка	 Туполєва,	 2/5,	
32/18/6	 кв.м,	 гарний	ремонт)	 -	 7,5	 тис.грн.	
Тел.:	(097)	655-29-92.
·	Сирець	 (вул.Мельникова,87,	 1/9,	 22/12/5	
кв.м,	 сучасний	 ремонт,	 студіо,	 великий	
балкон	 склопакети,	 кахель,	 ламінат,	 шафа-
купе,	 диван,	 кухня,	 10	 хв.	 до	 м.	 «Дорого-
жичі»)	-	6	тис.грн.	Тел.:	(050)	400-44-11.
·	Татарка	(вул.Нагірна,12,	1/9	цегл.,	33/20,5/7	
кв.м,	власна,	ґрати,	плитка,	ламінат,	пральна,	
холодильник,	м’який	куточок,	стінка)	-	5,75	
тис.грн.	Тел.:	(068)	025-00-83.
·	Татарка	(вул.Нагірна,	1/9	цегл.,	33/20,5/7	
кв.м,	 ґрати,	 с/в	 окр.,	 кахель,	 ламінат,	
пральна,	 холодильник,	 м’який	 куточок,	
стінка,	 власна)	 -	 5,5	 тис.грн.	 Тел.:	 (095)	
246-61-10.
·	Центр	(пр.Перемоги,15,	м.	«Політехнічний	
ін-т»,	2/5,	18/7	кв.м,	меблі,	побутова	техніка,	
10	хв.	до	вокзалу)	-	500	грн/доба.	Тел.:	(093)	
387-29-39.
·	Шулявка	(вул.О.Тихого,	8/9,	30/18/4,5	кв.м,	
ремонт,	меблі,	побутова	техніка)	-	8	тис.грн	
+	комунальні.	Тел.:	(050)	358-02-54.
·	Шулявка	 (пр.Перемоги,	 м.	 «Політехнічний	
ін-т»,	2/5	цегл.,	18/7	кв.м,	меблі,	побутова	тех-
ніка,	вікна	у	двір,	гарна	 інфраструктура)	 -	7	
тис.грн	+	комунальні.	Тел.:	(067)	450-59-55.
·	Шулявка	(пр.Перемоги,	м.	«Політехнічний	
ін-т»	-	5	хв.	пішки,	2/5	цегл.,	30,3/18/7	кв.м,	
балкон,	 меблі,	 побутова	 техніка,	 вікна	 у	
двір,	інфраструктура)	-	7	тис.грн.	Тел.:	(066)	
963-27-63.
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·	Голосіїв	(вул.Деміївська,	м.	«Голосіївська»	
-	5	хв.,	1/2,	28,5	кв.м,	кухня	9	кв.м,	сталінка,	
висота	3	м,	меблі,	бойлер,	м’який	куточок,	
інтернет,	 холодильник,	 4	 спальних	 місця,	
склопакети,	 батарея	 нов.,	 зупинка	 поруч)	
-	6,5	тис.грн.	Без	посередників.	Тел.:	 (050)	
249-50-72.
·	Центр	 (вул.Велика	 Васильківська,	 м.	
«Палац	«Україна»,	2/9,	50	кв.м,	паркет,	ре-
монт,	3	спальних	місця,	ринок)	-	12	тис.грн.	
Тел.:	(097)	557-50-56.
. ДАРНИЦЬКИЙ р-н
·	Бортничі	 (вул.Демидівська,	 2/2,	 48	 кв.м,	
душ,	туалет,	бойлер,	кухня,	необхідні	меблі,	
техніка,	інтернет,	для	двох	людей)	-	7,2	тис.
грн,	для	3	людей	(без	дітей)	-	8	тис.грн.	Тел.:	
(063)	044-98-90.
. ДЕСНЯНСЬКИЙ р-н
·	Лісовий	 (вул.Шолом-Алейхема,	 2/9,	
47/30/8	кв.м,	меблі,	побутова	техніка)	 -	5,5	
тис.грн	+	комунальні.	Тел.:	(093)	091-88-75.
·	Троєщина	 (вул.Милославська,	5/9,	56/30/8	
кв.м,	сучасні	меблі,	холодильник,	телевізор,	
пральна,	 інтернет)	 -	 8,5	 тис.грн	 +	 кому-
нальні.	Тел.:	(099)	605-50-46.
·	Троєщина	(вул.М.Цвєтаєвої,	6/10,	50/32/8,5	
кв.м,	меблі,	кахель,	балкон	заскл.,	пральна-
автомат,	передплата	за	2	міс.)	-	7,2	тис.грн.	
Тел.:	(067)	599-40-16.
·	Троєщина	(вул.О.Бальзака,89,	6/16,	54/31/9	
кв.м,	 гарнітурні	 меблі,	 пральна-автомат,	
транспорт	 до	 метро,	 швидкісний	 трамвай,	
міська	електричка)	-	7,8	тис.грн.	Тел.:	(066)	
239-10-86.
. ДНІПРОВСЬКИЙ р-н
·	Воскресенка	(б.Перова,	3/5,	30/8	кв.м,	окр.,	
євроремонт,	 сучасні	 меблі,	 побутова	 тех-
ніка)	 -	 8	 тис.грн	 +	 комунальні.	 Тел.:	 (098)	
568-45-59.
·	Воскресенка	 (б.Перова,	 3/9,	 48/32/8	 кв.м,	
сучасні	меблі,	побутова	техніка,	 євровікна,	
балкон	заскл.)	-	8	тис.грн	+	комунальні.	Тел.:	
(050)	536-65-57.
·	Воскресенка	 (вул.	 Курнатовського,	 1/5,	
45/30/7	 кв.м,	 сум.,	 меблі,	 побутова	 тех-
ніка)	 -	 5,3	 тис.грн	 +	 комунальні.	 Тел.:	
(098)	554-37-93.
·	ДВРЗ	(вул.Марганецька,26,	3/9,	50	кв.м,	с/в	
та	 кухня	 після	 ремонту,	 побутова	 техніка,	
можна	окрему	кімнату).	Тел.:	(066)	740-59-
14,	(098)	407-34-60.
·	Комсомольський	 (вул.О.Бойченка	 (Соло-
в’яненка),17,	 4/5,	 48/31/7	 кв.м,	 окр.,	 євро-
ремонт,	 пральна,	 меблі,	 інтернет,	 меблі,	
бойлер,	м.	«Чернігівська»	-	пішки)	-	6,5	тис.
грн.	Тел.:	(098)	721-48-90.
·	Райдужний	 (вул.П.Вершигори,3,	 8/9,	
52/30/8	 кв.м,	 пральна,	меблі)	 -	 5,5	 тис.грн,	
торг.	Тел.:	(097)	279-32-06.
·	Русанівка	(б.І.Шамо,3,	8/9,	44/28/7	кв.м,	с/в	
окр.,	балкон	заскл.,	необхідні	меблі,	пральна-
автомат)	-	5	тис.грн.	Тел.:	(099)	606-78-77.
·	Соцмісто	 (вул.Віфлеємська,	 5/5,	 30	
кв.м,	 сум.,	 сучасні	 меблі,	 холодильник,	
телевізор,	 пральна,	 бойлер,	 єхвровікна,	
балкон	заскл.)	-	8,5	тис.грн	+	комунальні.	
Тел.:	(063)	112-32-10.
·	Соцмісто	 (пр.Миру,	 пл.Дарницька,	 4/5,	
40/25/7	кв.м,	 хрущовка,	 гарний	стан,	 євро-
ремонт,	 ходи	окр.,	 все	необхідне,	побутова	
техніка,	 меблі	 нов.,	 гарний	 стан)	 -	 12	 тис.
грн.	Тел.:	(067)	751-70-97.
·	Соцмісто	(пр.Миру,	початок,	пл.Дарницька,	
4/5	цегл.,	45/30/7	кв.м,	окр.,	гарний	стан,	єв-
роремонт,	довгостроково,	бажано	для	сім’ї)	
-	12	тис.грн.	Тел.:	(066)	227-25-49.
·	Харківський	 (Харківське	 шосе,19,	 32/35-
пов.,	52	кв.м,	для	сім’ї	без	тварин)	-	10	тис.
грн	+	електроенергія.	Передплата	 за	2	міс.	
Тел.:	(063)	527-42-27.
. ОБОЛОНСЬКИЙ р-н
·	Куренівка	 (пров.Прибалтийський,	 4/25,	
72/36/18	 кв.м,	 новобудова,	 без	 меблів,	
вільна,	 з	 ремонтом)	 -	 12	 тис.грн	 +	 кому-
нальні.	Власник.	Тел.:	(099)	486-74-70.
·	Мінський	 (пр.Маршала	 Рокоссовського,3-
Б,	 2/9,	 38	 кв.м,	 студіо)	 -	 за	 домовленістю.	
Тел.:	(066)	098-34-90,	(068)	877-69-39.
. ПЕЧЕРСЬКИЙ р-н
·	Печерськ	 (вул.Раєвського,34,	 2/5	 цегл.,	
62/32/7	 кв.м,	 сталінка,	 паркет,	 с/в	 окр.,	 ка-
хель,	 меблі,	 школа,	 дитсадок,	 м.	 «Дружби	
народів»	-	15	хв.	пішки,	беремо	з	дітьми)	-	
11,5	тис.грн.	Тел.:	(066)	702-97-32.
. ПОДІЛЬСЬКИЙ р-н
·	Виноградар	 (пров.Квітневий,1,	ТЦ	«Ре-
тровілла»,	 12/16,	 50/30/8	 кв.м,	 все	 окр.,	
меблі,	 холодильник,	 пральна-автомат,	
балкон	 заскл.)	 -	 7	 тис.грн	 +	 комунальні.	
Тел.:	463-01-97.
·	Виноградар	(пр.Свободи,	6/9,	52/30/8	кв.м,	
євроремонт,	 пральна,	 холодильник)	 -	 12,5	
тис.грн.	Тел.:	(098)	540-27-03.
·	Куренівка	(вул.Кирилівська,	1/9,	36/6	кв.м,	
сум.)	-	8	тис.грн.	Тел.:	(066)	678-76-20.
. СВЯТОШИНСЬКИЙ р-н
·	Борщагівка	 (б.Р.Роллана,	 2/9,	 16+10,5/7	
кв.м,	 металопластикові	 вікна,	 побутова	
техніка,	 холодильник,	 пральна,	 телевізор,	
нов.	диван,	для	сім’ї	або	двох	людей,	після	
капремонту,	побутова	техніка,	частково	нов.	
меблі)	-	6	тис.грн.	Тел.:	(067)	589-17-73.
·	Борщагівка	 (б.Р.Роллана,	 2/9,	 16+11	 кв.м,	
окр.,	 балкон	 заскл.,	 паркет,	 нов.	 холо-
дильник,	пральна,	диван	нов.,	для	сім’ї	або	
двох	людей,	після	ремонту)	-	6	тис.грн.	Тел.:	
(050)	014-34-41.
·	Борщагівка	 (пр.Академіка	Корольова,	 3/9,	
18+13	кв.м,	окр.,	для	сім’ї	або	двох	людей)	-	
6	тис.грн.	Тел.:	(063)	532-11-43.

·	Соломянський	 Солом’янка	 (вул.Липківсь-
кого,	8/9,	26	кв.м,	без	меблів,	тільки	для	двох	
жінок	 будівельної	 спеціальності)	 дешево.	
Тел.:	(068)	458-80-37.
. ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ р-н
·	Лук’янівка	 (вул.Овруцька,	 10	 хв.	 від	 м.	
«Лук’янівська»,	1/5	цегл.,	50	кв.м,	окр.	вхід)	
-	за	домовленістю.	Тел.:	(050)	819-66-56.
·	Нивки	(вул.Академіка	Туполєва,4,	м.	«Свя-
тошин»	 -	 5	 хв.,	 1/5,	 42/32/7	 кв.м,	 побутова	
техніка)	-	8,5	тис.грн.	Тел.:	(050)	085-91-63.
·	Нивки	(вул.Виговського	(Маршала	Гречка),	
5/9,	27+8	кв.м,	меблі,	побутова	техніка,	те-
левізор,	 пральна,	 поряд	 АТБ)	 -	 8	 тис.грн.	
Тел.:	(050)	663-86-20.
·	Нивки	 (вул.І.Турчина,7,	 4/5,	 48/30/7	 кв.м,	
кімнати	сум.,	с/в	окр.,	балкон	заскл.,	меблі,	
холодильник,	 телевізор,	 пральна-автомат,	
після	ремонту)	-	9	тис.грн,	торг.	Тел.:	(099)	
319-23-34.
·	Сирець	 (вул.Академіка	 Грєкова,10,	 2/5	
цегл.,	 45/28/7	 кв.м,	 хрущовка,	 житловий	
стан,	 необхідні	 меблі,	 побутова	 техніка,	
балкон	заскл.,	кімнати	окр.,	с/в	сум.,	школа,	
садок,	 супермаркети,	 м.	 «Дорогожичі»	 -	 7	
хв.	пішки)	-	7,5	тис.грн	+	комунальні.	Тел.:	
(067)	480-85-72.
·	Центр	(вул.Пушкінська,	5/5,	64	кв.м,	після	
ремонту,	побутова	 техніка,	 гардеробна,	до-
мофон,	сейф)	-	за	домовленістю.	Тел.:	(096)	
406-31-39.
·	Шулявка	(вул.Старокиївська,7/9,	м.	«Полі-
технічний	ін-т»,	3/5,	43	кв.м,	меблі,	пральна,	
телевізор)	 -	 за	 домовленістю.	 Тел.:	 (099)	
715-86-79.

здам в оренду - 
3 кімнатні . ГОЛОСІЇВСЬКИЙ р-н

·	Голосіїв	 (вул.Полковніка	 Потехіна,	 м.	
«Виставковий	центр»,	12/14,	90/65/11	кв.м,	
господар)	-	15	тис.грн.	Без	комісійних.	Тел.:	
(050)	609-60-46.
. ДЕСНЯНСЬКИЙ р-н
·	Лісовий	 (вул.Кіото,	 3	 хв.	 до	 м.	 «Чер-
нігівська»,	 11/16,	 72/56/10	 кв.м,	 2	 ліфта	
ОТІС,	 охорона,	 домофон,	 косметичний	
ремонт,	склопакети,	2	балкони,	газ,	лічиль-
ники	на	воду	та	світло,	інтернет,	меблі,	нов.	
побутова	 техніка)	 -	 10	 тис.грн.	 Хазяйка.	
Тел.:	(097)	620-21-72.
·	Лісовий	 (вул.Шолом-Алейхема,	 м.	 «Лі-
сова»,	 5/9,	 58	 кв.м,	 окр.,	 с/в	 сум.,	 меблі,	
балкон,	побутова	техніка)	 -	9	тис.грн,	торг.	
Тел.:	(095)	964-74-94,	(097)	988-15-37.
·	Троєщина	 (пр.В.Маяковського,66,	 12/13,	
45	кв.м,	євроремонт,	пральна,	холодильник,	
телевізор)	-	7	тис.грн.	Тел.:	(096)	416-56-05.
·	Троєщина	 (пр.В.Маяковського,71,	 3/9,	
70/42/9	 кв.м,	 меблі,	 інтернет,	 пральна-
автомат,	 холодильник,	 транспортний	
розв’язок)	-	6	тис.грн.	Тел.:	(067)	288-57-80.
. ПЕЧЕРСЬКИЙ р-н
·	Центр	 (вул.Велика	 Васильківська,81,	 3/4	
цегл.,	 70/35/13,5	 кв.м,	 висота	 3,8	 м,	 вікна	
у	двір,	балкон	незаскл.,	після	ремонту,	фа-
садний	 вхід,	 універсальний	 євростандарт,	
є	 чорний	 вхід,	 власна,	 ходи	 окр.,	 ванна	 з	
вікном	5	кв.м,	без	меблів)	-	20	тис.грн.	Тел.:	
(050)	375-93-79.
. СВЯТОШИНСЬКИЙ р-н
·	Борщагівка	 (вул.	 Клавдіївська,	 1/5,	
18+15+15	 кв.м,	 пральна,	 холодильник,	
сум.-окр.,	можна	для	сім’ї	з	дітьми)	-	7,5	
тис.грн,	 або	 дві	 кімнати	 для	 сімей	 по	 4	
тис.грн,	 для	 однієї	 людини	 -	 3,5	 тис.грн.	
Тел.:	(050)	014-34-41.
. ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ р-н
·	Центр	 (пл.Перемоги,	 4/4,	 70	 кв.м,	 від	 го-
сподаря)	-	договірна.	Тел.:	(095)	124-15-84.
·	Шулявка	 (вул.Боткіна,	 м.	 «Політехнічний	
ін-т»	-	3	хв.	пішки,	3/9	цегл.,	134/65/26	кв.м,	
авторський	ремонт,	меблі,	посуд,	вся	побу-
това	техніка,	холодильник,	пральна,	посудо-
мийна,	бойлер,	кондиціонери,	2	с/в)	-	23	тис.
грн.	Тел.:	(093)	692-78-10.

здам в оренду - 
4 кімнатні і більші . ДЕСНЯНСЬКИЙ р-н

·	5-кімн.	Троєщина	 (вул.К.Данькевича,	4/10	
цегл.,	 112/60/7	 кв.м,	 дерев.	 столярка,	 вікна	
металопластикові,	кондиціонер,	домофон)	-	
за	домовленістю.	Тел.:	(050)	444-18-94.

візьму в оренду 
кімнати 

·	Або	 1-кімн.	 (Дарницький,	 Дніпровський,	
Деснянський),	у	господаря.	Тел.:	540-30-13.
·	Або	1-кімн.	(лівий	берег),	у	господаря.	Тер-
міново.	Тел.:	(093)	091-88-75.
·	Або	 кімнату	 (Воскресенка,	 Райдужний,	
Троєщина,	для	сім’ї).	Тел.:	(096)	964-25-51.
·	Квартиру	або	кімнату	 (Оболонський,	дов-
гостроково),	у	господаря.	Тел.:	(066)	098-34-
90,	(068)	877-69-39.
·	Кімнату	в	гуртожитку	(лівий	берег),	 з	по-
дальшим	 можливим	 викупом.	 Тел.:	 (098)	
760-87-47.
·	Кімнату	 з	 правом	 викупу.	 Тел.:	 (095)	
124-15-84.
·	Кімнату,	можна	в	гуртожитку	(чоловік,	53	
років).	Тел.:	(063)	024-77-20.
·	Кімнату	(прохолодну,	в	приват.	секторі	або	
на	дачі,	можу	допомагати	по	господарству).	
Тел.:	288-24-24	(в	21.00).
·	Оболонь	або	прилеглі	(для	дівчини).	Тел.:	
(093)	920-35-86.

візьму в оренду - 
1 кімнатні 

·	Або	 2-кiмн.	 Святошинський,	 Борща-
гiвка,	 Академмicтечко,	 Вiдрадний.	 Тел.:	
(096)	944-25-36.
·	Або	2-кімн.	(будь-який	район).	Тел.:	 (093)	
329-51-64.
·	Або	2-кімн.	(в	будь-якому	р-ні).	Тел.:	(098)	
684-82-08.
·	Або	 2-кімн.	 (Дарницький),	 8-9	 тис.грн.	
Тел.:	(066)	300-07-12.
·	Або	 2-кімн.	 (лівий	 берег),	 у	 господаря.	
Тел.:	(063)	112-32-10.
·	Або	 2-кімн.	 (лівий	 берег),	 у	 господаря.	
Тел.:	(063)	734-26-09.
·	Або	 2-кімн.	 (лівий	 берег),	 у	 господаря.	
Тел.:	(098)	554-37-93.
·	Або	 2-кімн.	 (Оболонь,	 Куренівка,	 Мін-
ський,	 Виноградар,	 довгостроково),	 у	 го-
сподаря.	Тел.:	(098)	721-48-90.
·	Автовокзал,	 Голосіїв,	 Деміївка,	 Печерськ,	
Оболонь,	 Святошин,	 Нивки,	 Поділ,	 Ку-
ренівка	(будь-який	поверх	та	стан),	у	влас-
ника.	Тел.:	(097)	479-12-20.
·	Автовокзал,	 Голосіївський,	 Печерський,	
Солом’янський,	 біля	 метро	 (біля	 метро,	
гарний	 транспортний	 розв’язок),	 у	 госпо-
даря.	Тел.:	(066)	239-26-12.
·	Автовокзал,	 Голосіївський,	 Печерський,	
Солом’янський,	 Шевченківський,	 біля	
метро,	у	господаря.	Тел.:	(050)	331-97-28.
·	Автовокзал,	 Солом’янський,	 Го-
лосіївський,	Печерський,	правий	берег	(біля	
метро),	у	господаря.	Тел.:	389-97-28.
·	Воскресенка,	 Троєщина,	 Лісовий,	 Дар-
ниця,	Березняки,	Русанівка,	Позняки,	Осо-
корки,	 Харківський	 (будь-який	 поверх	 та	
стан),	у	власника.	Тел.:	(096)	411-28-60.
·	Лівий	берег	(біля	метро),	у	господаря.	Тел.:	
209-87-28.
·	Лівий	берег	(можна	без	меблів).	Тел.:	(097)	
020-92-55.
·	Лівий	берег.	Тел.:	(067)	777-36-56.
·	Оболонь,	 Автовокзал,	 Голосіїв,	 Деміївка,	
Печерськ,	 Святошин,	 Нивки,	 Поділ,	 Ку-
ренівка	(будь-який	поверх	та	стан),	у	влас-
ника.	Тел.:	(096)	796-37-18.

·	Оболонь,	 Академмістечко,	 Автовокзал,	
Голосіїв,	Деміївка,	 Борщагівка,	Відрадний,	
Чоколівка,	 Шулявка	 (будь-який	 поверх	 та	
стан),	у	господаря.	Тел.:	(098)	722-50-80.
·	Оболонь,	 Виноградар,	 Мінський,	 Ку-
ренівка,	 Сирець,	 Чоколівка,	 Шулявка,	
Солом’янка	 (будь-який	 поверх	 та	 стан),	 у	
господаря.	Тел.:	(066)	572-90-50.
·	Печерськ,	 Воскресенка	 (біля	 м.	 «Лівобе-
режна»).	Тел.:	362-27-97.
·	Позняки,	Воскресенка,	Троєщина,	Лісовий,	
Дарниця,	 Березняки,	 Русанівка,	 Осокорки,	
Харківський	 (будь-який	 поверх	 та	 стан),	 у	
власника.	Тел.:	(050)	515-51-66.
·	Правий	 берег	 (бажано	 біля	 метро	 або	
гарний	 транспортний	 розв’язок),	 у	 госпо-
даря.	Тел.:	209-70-70.
·	Святошин,	Автовокзал,	Голосіїв,	Деміївка,	
Печерськ,	 Оболонь,	 Нивки,	 Поділ,	 Ку-
ренівка	(будь-який	поверх	та	стан),	у	влас-
ника.	Тел.:	(098)	676-67-88.
·	Троєщина,	 Воскресенка,	 Дарниця,	 ДВРЗ,	
Позняки,	Осокорки,	Харківський	(будь-який	
стан),	у	господаря.	Тел.:	(050)	400-44-11.
·	Троєщина,	 Воскресенка,	 Лісовий,	 Рай-
дужний,	 Комсомольський,	 Соцмісто,	 Ру-
санівка,	 Березняки,	 Позняки,	 Харківський,	
у	господаря.	Тел.:	(068)	379-93-73.
·	Харківський,	Воскресенка,	 Троєщина,	Лі-
совий,	Дарниця,	Березняки,	Русанівка,	По-
зняки,	Осокорки	(будь-який	поверх	та	стан),	
у	власника.	Тел.:	(068)	400-44-11.
·	Шевченківський	 (для	 сім’ї	 з	 двох	 людей,	
побутова	 техніка,	 ремонт),	 до	 8	 тис.грн.	
Тел.:	(050)	085-91-63.

візьму в оренду - 
2 кімнатні 

·	Або	3-кімн.	(будь-який	район).	Тел.:	 (093)	
329-51-64.
·	Або	3-кімн.	(будь-який	район).	Тел.:	 (098)	
684-82-08.
·	Автовокзал,	 Солом’янський,	 Святошин-
ський,	правий	берег.	Тел.:	(067)	231-41-69.
·	Березняки,	 Воскресенка,	 Дарниця,	 ДВРЗ,	
Троєщина,	Позняки,	Осокорки,	Харківський	
(будь-який	 стан),	 у	 господаря.	 Тел.:	 (095)	
807-73-05.
·	Воскресенка,	 Троєщина,	 Лісовий,	 Дар-
ниця,	Березняки,	Русанівка,	Позняки,	Осо-
корки,	 Харківський	 (будь-який	 поверх	 та	
стан),	у	власника.	Тел.:	(096)	688-96-88.
·	Лівий	 берег,	 Березняки,	 Воскресенка,	
Дарниця,	 ДВРЗ,	 Троєщина,	 Лісовий,	 Рай-
дужний,	 Харківський,	 Позняки,	 Осокорки	
(гарне	 транспортне	 сполучення),	 у	 влас-
ника.	Тел.:	(050)	813-31-88.
·	Оболонь,	 Автовокзал,	 Голосіїв,	 Деміївка,	
Печерськ,	 Святошин,	 Нивки,	 Поділ,	 Ку-
ренівка	(будь-який	поверх	та	стан),	у	влас-
ника.	Тел.:	(099)	667-60-11.
·	Позняки,	 Березняки,	 Воскресенка,	 Дар-
ниця,	 ДВРЗ,	 Троєщина,	 Осокорки,	 Хар-
ківський	(будь-який	стан),	у	господаря.	Тел.:	
(093)	870-60-27.
·	Правий	берег.	Тел.:	(063)	887-14-47.

візьму в оренду - 
3 кімнатні 

·	Автовокзал.	Тел.:	(063)	233-69-66.
Київська область

куплю 
·	ДО	 50	 КМ	 ВІД	 КИЄВА	 (будь-який	 на-
прямок).	Тел.:	(098)	684-82-08.
·	МІРОНІВКА.	 1(2)-кімн.	 (перший	 або	
другий	 поверх).	 Без	 посередників.	 Тел.:	
(098)	326-97-99.
·	МИРОНІВКА	 або	 передмістя	 Києва.	
Квартиру	(для	себе)	недорого.	Тел.:	(097)	
233-74-99.

продам 
·	БІЛА	ЦЕРКВА.	 1-кімн.	 (1-й	 пов.,	 27,4/18	
кв.м,	 душова	 кабіна,	 барна	 стійка,	 шафа-
купе,	кондиціонер,	два	бойлери,	бронедвері,	
євроремонт)	 -	 14	 тис.у.о.,	 торг.	 Тел.:	 (097)	
397-30-05.
·	БРОВАРИ.	1-кімн.	 (вул.Короленка,	центр,	
1/5	 червона	 цегла,	 28/16/5	 кв.м,	 2	 великі	
вікна,	 житловий	 стан,	 дерев.	 підлога,	 ви-
сота	2,6	м,	коридор	 з	нишею,	на	площадці	
3	кв-ри,	поряд	школи	№	5,	8,	10,	20	км	від	
Києва,	гарне	транспортне	сполучення)	-	24,5	
тис.у.о.	Тел.:	(098)	089-64-92.
·	ВИШГОРОД.	1-кімн.	(центр,	1/10,	51	кв.м,	
новобудова,	 гарний	 ремонт,	 поряд	 «АТБ»,	
зупинка,	школа,	дитсадок,	парк)	-	52	тис.у.о.,	
торг.	Тел.:	(063)	183-31-48	(Володимир).
·	ВИШЕНЬКИ.	 2-кімн.	 (Бориспільський	
р-н,	 1/2-пов.)	 -	 за	 домовленістю.	 Тел.:	
(066)	057-82-33.
·	ГРЕБІНКИ.	 2-кімн.	 (Васильківський	 р-н,	
2/2,	 44,7/33	 кв.м,	 кімнати	 сум.,	 балкон	
заскл.)	-	19	тис.у.о.	Тел.:	(063)	225-77-15.
·	КОЦЮБИНСЬКЕ.	 2-кімн.	 (2	 поверх,	
55	 кв.м,	 мальовниче	 місце,	 гарний	 стан,	
можна	з	меблями,	1	зупинка	до	м.	«Академ-
містечко»).	Тел.:	(097)	149-58-04.
·	КОЦЮБИНСЬКЕ.	 2-кімн.	 (вул.Бакала,	
2/5	 цегл.,	 паркет,	 кахель,	 затишна,	 2-бічна,	
з	балконом,	гарний	стан,	можна	з	меблями,	
поряд	гараж	5	кв.м	цегл.,	з	підвалом,	приват.,	
один	господар).	Тел.:	(097)	149-58-04.
·	РОКИТНЕ.	 3-кімн.	 (2/2,	 53/34/6	 кв.м,	
центр,	 вода,	 опалення,	 електроенергія,	
бойлер,	 ванна,	 пральна	 машина,	 балкон,	
гараж,	погріб,	сарай,	вокзал,	маршрутка	на	
Київ	кожну	годину)	-	16,7	тис.у.о.	Тел.:	(096)	
327-47-25.
·	ЧУПИРА.	 3-кімн.	 (Білоцерківський	 р-н,	
110	 км	 від	 Києва	 по	 Одеській	 трасі,	 1/2	
цегл.,	 66/44/10	 кв.м,	 лоджія	 6	 кв.м	 заскл.,	
с/в	 окр.,	 вода	 холодна	 та	 гаряча,	 парове	
опалення,	газ	балонний,	підвал,	сарай,	сад,	
ділянка	 15	 сот.).	 Ціна	 покупця.	 Тел.:	 (096)	
947-25-89.
·	ШИБЕНЕ.	1-кімн.	(Бородянський	р-н,	2/2,	
15,5/8	кв.м,	всі	вигоди,	після	ремонту,	45	хв.	
маршруткою	 від	 Києва)	 -	 11	 тис.у.о.	 Тел.:	
525-47-18.
·	ШИБЕНЕ.	 1-кімн.	 (Бородянський	 р-н,	 всі	
вигоди,	цегл.	будинок,	 євроремонт,	балкон,	
власна	 свердловина)	 -	 11,5	 тис.у.о.,	 торг.	
Тел.:	(067)	323-70-71.
·	ШИБЕНЕ.	1-кімн.	(К.-Святошинський	р-н,	
30/15,5/5,5	кв.м,	балкон	заскл.,	тепла,	після	
гарного	ремонту,	 сучасні	меблі,	 без	 комісії	
та	 посередників)	 -	 11	 тис.у.о.,	 торг.	 Тел.:	
(097)	616-01-00.

обміняю 
·	БРОВАРИ	на	ЧАБАНИ,	ГАТНЕ.	2-кімн.	
(5-й	 пов.,	 52	 кв.м,	 житловий	 стан,	 гарне	
розташування)	 на	 житло	 або	 на	 дачу	
(Одеська	траса,	до	10	км	від	Києва).	Тел.:	
(066)	240-42-05.

здам в оренду 
·	БОБРИК	3-кімн.	(Броварський	р-н)	-	3	тис.
грн.	Тел.:	(097)	427-02-19.
·	КОЦЮБИНСЬКЕ.	1-кімн.	-	5	тис.грн.	Тел.:	
(097)	749-62-65.
·	КОЦЮБИНСЬКЕ.	 1-кімн.	 (8/9,	 41	 кв.м,	
меблі)	-	7,5	тис.грн.	Тел.:	(066)	385-45-94.
·	КОЦЮБИНСЬКЕ.	 Кімнату	 в	 2-кімн.	
(гарний	 стан,	 всі	 вигоди,	 котел,	 тепла)	 -	 4	
тис.грн	+	комунальні.	Тел.:	(097)	149-58-04.
·	ПІСКІВКА.	 1-кімн.	 (К.-Святошинський	
р-н,	зупинка	електрички	«Тетерів»,	37	кв.м,	
велика	лоджія,	вбуд.	меблі,	автономне	опа-
лення,	поряд	річка,	ліс,	озеро,	ринок,	мага-
зини,	школа)	-	за	домовленістю.	Тел.:	(095)	
057-27-41.

візьму в оренду 
·	БРОВАРИ.	1(2)-кімн.	довгостроково,	у	го-
сподаря.	Тел.:	(095)	140-30-24.
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продам 
·	БЕРДЯНСЬК.	 2-кімн.	 (3/9,	 капремонт,	
меблі,	 техніка,	 від	 власника)	 -	 30	 тис.у.о.	
Тел.:	(068)	198-97-82.
·	БРІВКИ.	 2-кімн.	 (Житомирська	 обл.,	
окр.,	 туалет,	 ванна,	 газ,	 госпбудівлі,	
підвал,	 біля	 вокзалу)	 -	 за	 домовленістю.	
Тел.:	(068)	925-69-10.
·	БУШЕВЕ.	 2-кімн.	 (2/2,	 53/26/11	 кв.м,	 га-
зове	та	пічне	опалення,	електрика,	місце	під	
с/в,	 балкон,	 11	 сот.	 город,	 приват.,	 підвал,	
сарай,	 ліс,	 річка,	 Блакитне	 озеро,	 елек-
тричка,	 маршрутка	 -	 Київ,	 Б.Церква,	 Та-
раща)	-	4,5	тис.у.о.	Тел.:	(097)	104-85-78.
·	ВІННИЦЯ.	 2-кімн.	 (район	 центрального	
ринку,	 1/9	 пан.)	 +	 1-кімн.	 (район	 Урожаю,	
1/9	 цегл.,	 13	 кв.м,	 ремонт)	 або	 обміняю	
на	 приват.	 будинок	 (на	 2-3	 входи,	 вигоди,	
приват.	ділянка,	у	м.Вінниці)	або	в	м.Києві.	
Тел.:	(097)	299-11-69.
·	ВІННИЦЯ.	 2-кімн.	 (район	 центрального	
ринку,	 1/9	 пан.,	 житловий	 стан)	 -	 38,5	
тис.у.о.	Тел.:	(097)	299-11-69.
·	ГАДЯЧ.	 4-кімн.	 (Полтавська	 обл.).	 Тел.:	
(095)	775-73-34.
·	ЕНЕРГОДАР.	3-кімн.	(пр.Будівельників,24,	
2-й	 мікрорайон,	 центр,	 5/5,	 поряд	 лікарня,	
дитсадок,	аптека,	магазини,	житловий	стан,	
балкон,	 лоджія)	 або	 обміняю	 на	 1-кімн.	 +	
ваша	доплата.	Тел.:	(099)	616-77-62.

обміняю 
·	КАНІВ	на	КИЇВ.	 3-кімн.	 (Черкаська	 обл.,	
центр,	 чиата	 зона,	 набережна	 Дніпра,	 роз-
винута	 інфраструктура,	 офіційна	 робота	
15-20	тис.грн/міс.)	на	2(1)-кімн.	з	доплатою.	
Надам	 допомогу	 з	 переїздом	 та	 облашту-
ванням	або	продам	-	29	тис.у.о.	Тел.:	 (050)	
731-80-50.

1.3 Будинки, котеджі
Київ

куплю 
·	Академмістечко,	Борщагівка,	Виноградар,	
Нивки,	 Сирець	 (великий,	 сучасний,	 для	
себе),	у	власника.	Тел.:	(097)	815-68-40.
·	Будинок	в	Києві	(Виноградар,	Нивки,	Свя-
тошин,	нов.,	сучасний,	краще	житловий,	для	
себе),	у	власника.	Тел.:	(094)	899-06-12.
·	В	будь-якому	р-ні.	Тел.:	(093)	329-51-64.
·	В	будь-якому	р-ні.	Тел.:	(098)	684-82-08.
·	Нивки	 (вул.Абрикосова,	 Баклажанна,	 Са-
дова,	 Туполєва,	 Гречка,	 сучасний	 будинок,	
для	себе),	у	власника.	Тел.:	(099)	606-78-77.

продам 
·	Дарницький	 (вул.Райдужна,	 2-пов.,	 150	
кв.м,	 якісний	 ремонт,	 меблі,	 побутова	 тех-
ніка,	поряд	метро,	озеро,	парк)	-	127	тис.у.о.	
Тел.:	(050)	939-09-70.
·	Дарницький	(вул.Садова,	2-рівневий,	цегл.,	
130	кв.м,	євроремонт,	меблі,	7	сот.,	молодий	
фруктовий	сад,	м.	«Славутич»)	-	115	тис.у.о.	
Тел.:	574-85-70.
·	Подільський	 (м.	 «Дорогожичі»,	 вул.Фрук-
това,	кімната	в	приват.	будинку,	20	кв.м,	під-
селення,	 для	 двох	 осіб,	 постійно	 інтернет,	
генератор,	 всі	 вигоди,	 паркомісце)	 -	 5	 тис.
грн	+	комунальні.	Тел.:	(093)	243-31-73.

здам 
·	Голосіївський	 (Курчувате,	 вул.Борови-
ченка,	кімната,	в	приват.	будинку,	для	двох	
людей,	 всі	 вигоди	 в	 будинку)	 -	 4	 тис.грн.	
Тел.:	525-47-18.
·	Деснянський	(Троєщина,	кімната	в	приват.	
будинку,	всі	вигоди,	гарний	стан,	мінімальні	
комунальні,	 довгостроково,	 для	 однієї	 лю-
дини)	-	3,5	тис.грн,	для	двох	людей	-	4	тис.
грн.	Тел.:	(097)	544-35-95.
·	Дніпровський	 (вул.Маланюка,	 кімната	 20	
кв.м,	 окр.	 вхід,	 туалет	 та	 лазня	 у	 дворі,	м.	
«Лівобережна»	маршрутка	№	215	або	пішки	
20	хв.)	-	1,5	тис.грн.	Тел.:	(063)	299-05-58.
·	Подільський	 (пл.Шевченка,	 дві	 кімнати,	
півбудинку,	 кухня,	 с/в,	 все	 окр.,	 2-спальне	
ліжко,	пральна,	бойлер,	мангал)	-	8	тис.грн.	
Тел.:	(097)	557-50-56.
·	Шевченківський	 (вул.Шаумяна,	 м.	
«Нивки»	 -	 10	 хв.	 пішки,	 1-кімн.	 кв-ра	 в	
приват.	 будинку,	 все	 є)	 -	 6,5	 тис.грн.	 Тел.:	
(093)	572-11-06.

Київська область
куплю 

·	Будинок	(до	30-50	км	від	Києва).	Тел.:	(067)	
911-29-90.
·	Будинок	 (залізнична	 станція	 обов’язково,	
вото	на	Вайбер,	житловий	стан)	до	50	тис.
грн.	Тел.:	(050)	762-74-73.
·	Будинок	 (Київська	 обл.,	 по	 лінії	 елек-
трички)	до	3	тис.у.о.	Тел.:	(099)	773-02-95.
·	Будинок	 (по	 ходу	 електрички,	між	Кагар-
ликом	 та	 Миронівкою),	 до	 5	 тис.у.о.	 Тел.:	
(097)	233-74-99.
·	Будинок	 (цегл.,	 до	 100	 кв.м,	 висотою	 від	
2,7	 м,	 фундамент,	 газ,	 опалення,	 вода,	 с/в,	
ванна	в	будинку,	гараж,	погріб,	колодязь,	від	
15	сот.,	асфальт,	водойма,	ліс	бажано,	догля-
нутий,	до	100	км	від	Києва).	Тел.:	(097)	964-
70-70	(Володимир).
·	ДО	30	КИ	ВІД	КИЄВА	(Одеський	напр.,	
дачу	 або	 будинок)	 недорого.	 Тел.:	 (098)	
222-47-65.
·	ДО	50	КМ	ВІД	КИЄВА.	Тел.:	(093)	329-51-64.
·	ДО	50	КМ	ВІД	КИЄВА.	Тел.:	(098)	684-82-08.
·	ПОГРЕБИ,	Зазим’я,	Пухівка,	Рожни	(Бро-
варський	р-н,	житловий	стан,	будинок	при-
датний	 для	життя),	 у	 господаря.	 Без	 посе-
редників.	Тел.:	(098)	722-50-80.

продам 
·	80	 КМ	 ВІД	 КИЄВА	 (будинок,	 сарай,	 25	
сот.,	 свердловина,	 в	 р-ні	 вокзалу,	 півхати,	
яка	згоріла,	місцевість	гарна,	по	ходу	елек-
трички	 на	 Київ)	 -	 110	 тис.грн,	 можна	 в	
розстрочку.	 Тел.:	 (096)	 825-50-13	 (Галина	
Олексіївна).
·	БОРОВА	 (Фастівський	 р-н,	 56	 кв.м,	 пів-
будинку,	 3	 кімнати,	 газове	 опалення,	 вода,	
інтернет,	каналізація,	ділянка	6	сот.	під	забу-
дову,	 квадратна,	поряд	 газ,	 електроенергія,	
сарай,	душ,	туалет,	все	кап.,	10	хв.	від	елек-
трички)	-	30	тис.у.о.	Тел.:	(066)	308-17-74.
·	ВАСИЛЬКІВ	(будинок,	газ,	електроенергія	
підведені,	потребує	капремонту,	10	сот.)	-	10	
тис.у.о.	Тел.:	(050)	943-24-12.
·	ВІКТОРІВКА	(Миронівський	р-н,	25	сот.,	
будинок	дерев.,	обкладений	цеглою,	6х10	м,	
3	 кімнати,	 кухня,	 комора,	 веранда,	 погріб,	
колодязь,	цегл.	сарай,	приват.,	гарний	стан,	з	
меблями,	дорога	до	будинку	та	двір	асфаль-
товані,	електричка	Київ-Миронівка,	хазяїн)	
-	 за	 домовленістю.	 Тел.:	 (098)	 219-73-83,	
(066)	649-80-91.
·	ВІТА-ПОШТОВА	(К.-Святошинський	р-н,	
будинок,	нов.	2-рівневий,	цегл.,	180	кв.м,	єв-
роремонт,	меблі,	побутова	техніка,	камінна	
зала,	літ.	тераса,	7,5	сот.)	-	170	тис.у.о.	Тел.:	
(098)	897-49-94.
·	ВИШЕНЬКИ	 (Бориспільський	 р-н,	 бу-
динок,	 4	 кімнати,	 76	 кв.м,	 кухня,	 ванна	
туалет,	 умивальник,	 свердловина,	 вода	 в	
будинку,	газове	опалення,	гараж,	сад,	город,	
курник)	або	обміняю	на	2-кімн.	в	Києві	(Ви-
ноградар,	Нивки,	Куренівка,	Вітряні	Гори).	
Тел.:	(050)	652-84-59.
·	ГАВРОНЩИНА	(хата,	39	км	до	м.	«Жито-
мирська»,	4	кімнати,	газ	до	плити,	електро-
енергія,	колодязь	у	дворі,	гараж,	погріб,	20	
сот.)	-	15	тис.у.о.	Тел.:	(097)	563-23-24.
·	ГАТНЕ	 (К.-Святошинський	 р-н,	 нов.,	
2-рівневий,	цегл.,	155	кв.м,	цоколь	75	кв.м,	
якісний	 ремонт,	 всі	 комунікації,	 8	 сот.,	
молодий	 сад,	м.	 «Теремки»	 -	 1,5	 км)	 -	 129	
тис.у.о.	Тел.:	229-70-91.

·	ГОГОЛІВ	 (Броварський	 р-н,	 25	 км	 до	 м.	
«Лісова»,	цегл.,	108	кв.м,	1980	р.	забудови,	
парове	 опалення,	 газ,	 с/в	 в	 будинку,	 госп-
будівлі,	 гараж,	 погріб,	 сарай,	 колодязь,	 53	
сот.	 або	 28	 +	 25	 сот.	 окремо,	ОСГ	 13	 сот.,	
власний)	-	45	тис.у.о.	Тел.:	(098)	320-58-89.
·	ГОГОЛІВ	 ГОГОЛІВ	 (Броварський	 р-н,	
вул.Черняховського,	 25	 сот.,	 будинок	 дуже	
старий,	колодязь,	погріб)	 -	11	тис.у.о.	Тел.:	
(068)	400-44-11.
·	ГОСТОМЕЛЬ	 (будинок,	 канадське	
містечко,	280	кв.м,	13	сот.)	-	88	тис.у.о.	Ха-
зяїн.	Тел.:	(097)	511-52-85.
·	ГОСТОМЕЛЬ	(Канадське	містечко,	280	кв.м,	
12	сот.)	-	77	тис.у.о.	Тел.:	(098)	032-10-66.
·	ГОСТОМЕЛЬ	(канадське	селище,	9	км	до	
метро,	12	сот.)	-	88	тис.у.о.	Хазяїн.	Або	об-
міняю.	Тел.:	(098)	032-10-66.
·	ГОСТОМЕЛЬ	 (Мостище,	 8	 км	 до	 метро,	
300	кв.м,	12,5	сот.)	-	90	тис.у.о.	або	обміняю.	
Хазяїн.	Тел.:	(099)	193-07-47.
·	ГОСТОМЕЛЬ	 (Мостище,	 канадське	
селище,	 9	 км	 до	 метро,	 будинок,	 3-пов.,	
308	 кв.м,	 12	 сот.,	 без	 внутр.	 робіт)	 -	 88	
тис.у.о.,	 торг.	Хазяїн.	Або	обміняю.	Тел.:	
(099)	486-74-70.
·	ГРЕБІНКИ	(Васильківський	р-н,	50	км	від	
Києва,	пр.Науки,44,	Одеська	траса,	90	кв.м,	
центр,	4	кімнати,	вода,	всі	комунікації).	Тел.:	
(093)	376-42-77.
·	ГРЕБІНКИ	 (Васильківський	р-н,	будинок,	
стіни	 з	 ракушняка	 та	 цегли,	 1994	 р.	 забу-
дови,	 115/84	 кв.м,	 4	 кімнати,	 кухня,	 с/в,	
коридор,	 газове	 опалення,	 18	 сот.,	 сарай,	
погріб,	колодязь,	 ставки)	 -	45	тис.у.о.	Тел.:	
(063)	225-77-15.
·	ГРЕБІНКИ	 (Васильківський	 р-н,	 бу-
динок	цегл.,	4	кімнати,	ванна,	кухня,	заг.	
88	 кв.м,	житлова	65	 кв.м,	 кухня	13	 кв.м,	
опалення	 газкотел,	 гараж,	 сарай,	 погріб,	
колодязь,	 15	 сот.,	 приват.)	 -	 18,2	 тис.у.о.	
Тел.:	(098)	328-23-40.
·	ГРЕБІНКИ	 (Васильківський	р-н,	будинок,	
цегл.,	 біла	 цегла,	 черепашник,	 117	 кв.м,	 4	
кімнати,	с/в	сум.,	кухня,	коридор,	в	будинку	
ремонт,	 гарний	 стан,	 14	 сот.,	 літ.	 кухня,	
сарай,	гараж,	погріб,	можливо	облаштувати	
мансардний	поверх	в	будинку,	поруч	ставок)	
-	48	тис.у.о.	Тел.:	(098)	647-89-91.
·	ГРЕБІНКИ	 (Васильківський	 р-н,	 дерев.,	
обкладений	 цеглою,	 69	 кв.м,	 3	 кімнати,	
кухня,	 комора,	 погріб,	 сарай,	 19	 сот.)	 -	 10	
тис.у.о.	Тел.:	(04571)	9-20-93.
·	ГРЕБІНКИ	 (Васильківський	 р-н,	 дубов.,	
обкладений	 цеглою,	 обшитий	 сайдингом,	
90	кв.м,	4	кімнати,	кухня,	с/в	сум.,	веранда,	
водопровід,	бойлер,	каналізація,	6,4	сот.,	по-
гріб,	центр	селища)	-	35	тис.у.о.	Тел.:	(050)	
959-75-25.
·	ДЕМИДІВ	 (Вишгородський	 р-н,	 бу-
динок,	 260	 кв.м,	 2-пов.,	 обкладений	
перший	 поверх	 шлакоблок,	 газоблок	 з	
пінопластом,	 другий	 поверх	 дерев.,	 до	
нього	примикає	офісне	приміщення)	-	130	
тис.у.о.	Тел.:	(097)	876-12-57.
·	ДЕМІЇВЩИНА	 (Обухівський	 р-н,	 90	 км	
від	Києва	до	Хрещатика,	будинок,	45	кв.м,	
сарай	цегл.,	газ	під	будинком,	асфальт	до	бу-
динку,	електроенергія,	оцинкований	дах,	18	
сот.	 під	 забудову,	 озеро,	 піч	 робоча,	 камін,	
груба,	асфальт	до	будинку,	ліс,	центр,	гарна	
траса)	-	10	тис.у.о.	Тел.:	(068)	495-87-99.
·	ДЕМ’ЯНЦІ	(П.-Хмельницький	р-н,	100	км	
від	Києва,	будинок	дерев.,	сарай,	100	м	від	
річки,	20	сот.,	сад,	підведені	всі	комунікації)	
-	25	тис.у.о.,	торг.	Тел.:	(097)	490-02-47.
·	КОПИЛІВ	 (Макарівський	 р-н,	 30	 км	 від	
Києва,	95	кв.м,	сарай	цегл.,	літ.	кухня	цегл.,	
гараж	цегл.,	колодязь,	город,	27	сот.)	-	за	до-
мовленістю.	Тел.:	(063)	594-72-70.
·	КОРОЛІВКА	(Макарівський	р-н,	хата,	ре-
монт,	60	сот.,	 город,	ліс,	меблі,	маршрутки	
на	 Київ	 кожну	 годину)	 -	 за	 домовленістю.	
Тел.:	(096)	607-19-85	(Володимир).
·	ЛОЗОВИЙ	 ЯР	 (Яготинський	 р-н,	 120	 км	
від	Києва,	будинок,	68	кв.м,	3	кімнати,	літ.	
кухня	 окремо,	 3	 сараї,	 гараж,	 колодязь	 у	
дворі,	 0,25	 га	+	0,37	 га,	 газове	опалення	+	
грубка	на	дровах)	 -	 за	 домовленістю.	Тел.:	
(050)	187-30-60.
·	ЛОЗОВИЙ	ЯР	(Яготинський	р-н,	будинок,	3	
кімнати,	кухня,	веранда,	газове	та	пічне	опа-
лення,	2	ділянки	25	+	37	сот.,	гараж,	літ.	кухня,	
3	сараї,	туалет	у	дворі,	колодязь,	погріб)	-	за	
домовленістю.	Тел.:	(098)	034-42-23.
·	ЛОСЯТИН	(Васильківський	р-н,	будинок,	
глинобитний,	обкладений	цеглою,	63,6/46,5	
кв.м,	3	кімнати,	веранда,	кухня,	газ,	газове	
опалення,	 50	 сот.,	 гараж,	 сарай,	 літ.	 кухня,	
погріб,	колодязь,	огорожа,	вихід	до	ставка)	
-	16	тис.у.о.	Тел.:	(050)	380-06-59.
·	ЛУКАШІ	 ЛУКАШІ	 (Баришівський	 р-н,	
будинок,	 77/37/20	 кв.м,	 2	 кімнати,	 всі	 ко-
мунікації	 в	 будинку,	 20	 сот.,	 сад,	 погріб,	
госпблок,	 свердловина,	 гарний	 стан)	 -	 45	
тис.у.о.	Тел.:	411-28-60.
·	МАЛА	 СОЛТАНІВКА	 (40	 км	 від	 Києва,	
півбудинку,	 газифікований,	 76,5	 кв.м,	 ка-
налізація,	вода,	колодязь	у	дворі,	ліс,	озеро,	
10	хв.	до	електрички,	гараж,	ділянка	10	сот.)	
-	40	тис.у.о.,	торг.	Тел.:	(063)	807-01-75,	(096)	
121-10-23.
·	МЕДВИН	 (Богуславський	 р-н,	 будинок	
житловий,	можна	під	дачу,	госпбудівлі,	ко-
лодязь,	 документи	 готові,	 вишлю	 фото	 на	
Вайбер,	гарний	стан)	-	5	тис.у.о.	Тел.:	(097)	
267-65-45.
·	МИРОНІВКА	 (будинок,	 центр	 міста,	 газ,	
вода,	 літ.	 кухня,	 гараж,	 яма	 для	 ремонту,	
сарай,	погріб,	город)	-	20	тис.у.о.,	торг.	Тел.:	
(098)	589-35-80.
·	МИХАЙЛІВКА	(Обухівський	р-н,	цегл.,	60	
кв.м,	1	га,	сарай,	свердловина)	або	обміняю	
на	гараж	в	Києві.	Тел.:	(098)	984-01-10.
·	МОСТИЩЕ	(Гостомель,	будинок,	303	кв.м,	
3	рівні,	12,5	сот.)	-	88	тис.у.о.,	торг.	Власник.	
Тел.:	(050)	445-17-26.
·	МОСТИЩЕ	 (К.-Святошинський	 р-н,	 195	
кв.м,	11	сот.,	9	км	до	метро)	-	88	тис.у.о.	Тел.:	
(050)	445-17-26.
·	МОСТИЩЕ	(район	Канадського	містечка,	
220	кв.м,	12	сот.)	-	65	тис.у.о.	або	обміняю.	
Тел.:	(099)	486-74-70.
·	НЕГРАШІ	(К.-Святошинський	р-н,	частина	
будинку,	 15	 сот.)	 -	 за	 домовленістю.	 Тел.:	
(095)	133-93-74.
·	ОЗЕРНА	 (Білоцерківський	 р-н,	 хата-ма-
занка,	 дерев.,	 під	 шифером,	 дві	 кімнати,	
40	 кв.м,	 газ	 по	 вулиці,	 ділянка	 40	 сот.,	 в	
кінці	 городу	 маленька	 річка,	 мальовничий	
краєвид,	 старий	 сад,	 можлива	 прописка)	 -	
9,5	тис.у.о.	Тел.:	(096)	434-84-74.
·	ПОТІЇВКА	(Білоцерківський	р-н,	дерев.,	
обкладений	цеглою,	55	кв.м,	2	кімнати,	40	
сот.,	приват.,	сарай,	погріб,	колодязь,	сад,	
300	 м	 до	 ставка)	 -	 4	 тис.у.о.	 Тел.:	 (096)	
620-05-99.
·	РОЖНИ	(Броварський	р-н,	СТ	«Тепличник»,	
будинок	2014	р.	забудови,	181	кв.м,	5	кімнат,	
меблі,	побутова	техніка,	лазня,	магнал,	12	сот.,	
комунікації,	 сігналізація)	 -	 за	 домовленістю.	
Тел.:	(093)	870-60-27.
·	РОКИТНЕ	 (90	 км	 від	 Києва,	 97	 кв.м,	 4	
кімнати,	 веранда,	 кухня,	 передпокій,	 га-
зове	 та	 пічне	 опалення,	 с/в,	 каналізація,	
літ.	кухня	2-кімнатна,	погріб,	гараж,	7	сот.,	
електричка,	маршрутка	кожну	годину)	 -	30	
тис.у.о.	Тел.:	(097)	104-85-78.
·	РОКИТНЕ	 (90	 км	 від	 Києва,	 цегл.,	 102	
кв.м,	кухня	15	кв.м,	3	кімнати,	с/в	окр.,	єв-
роремонт,	 інтернет,	 житловий,	 літ.	 кухня,	
сарай,	 гараж,	 огорожа,	 електричка,	 мар-
шрутка	до	Києва	кожну	годину)	-	27	тис.у.о.	
Тел.:	(096)	327-47-25.
·	РОСАВА	 (Миронівський	 р-н,	 100	 км	 від	
Києва,	 будинок	 цегл.,	 4	 кімнати,	 кухня,	
опалення	газове,	2	конвектори,	24	сот.)	-	22	
тис.у.о.	Тел.:	(095)	477-34-86.

·	САВЕНЦІ	(Білоцерківський	р-н,	будинок,	2	
входи,	0,92	га,	2	сараї,	2	літ.	кухня,	120	км	
від	Києва,	 35	 км	 від	Б.Церкви)	 -	 9	 тис.у.о.	
Тел.:	(098)	091-71-92,	(068)	729-52-14.
·	СТАВИ	 (Кагарлицький	 р-н,	 70	 км	 від	
Києва,	 дерев’яний,	 на	 2	 входи,	 4	 кімнати,	
комора,	дах	-	шифер,	господарські	споруди,	
сад,	город,	ділянка	44	сот.,	приват.,	мальов-
нича	 місцевість,	 поряд	 річка,	 гарне	 місце	
розташування)	 недорого.	 Терміново.	 Тел.:	
(095)	037-41-58.
·	СТАРЕ	 (Бориспільський	 р-н,	 60	 км	 від	
Києва,	 31	 сот.,	 дерев.,	 обшитий	 плоским	
шифером,	 4	 кімнати,	 сарай,	 погріб,	 гараж,	
літ.	кухня,	вода	в	будинку,	по	вулиці	газ)	-	15	
тис.у.о.	Тел.:	(098)	985-73-34.
·	СТАРІ	 СОКОЛИ	 (Іванківський	 р-н,	 100	
км	 від	Києва,	 будинок,	 57	 кв.м,	 3	 кімнати,	
25	 сот.,	 газ,	 туалет,	 душ,	 гарний	 стан)	 -	 9	
тис.у.о.	Тел.:	525-47-18.
·	СТУДЕНИКИ	(Бориспільський	р-н,	80	км	
від	Києва,	50	сот.,	чорнозем,	хата,	газ,	вода,	
асфальт	до	хати,	маршрутка,	електричка	до	
Києва).	Тел.:	(096)	107-98-47.
·	СТУДЕНИКИ	 (Бориспільський	 р-н,	 ха-
тинка,	 50	 сот.,	 всі	 вигоди,	 вода,	 газ,	 город,	
приват.,	асфальт	до	хати,	базар,	поліклініка,	
школа,	 дитсадок,	 інтернет,	 державна	 охо-
рона	села)	-	договірна.	Тел.:	(097)	952-73-76.
·	УСТИМІВКА	 (Білоцерківський	 р-н,	 бу-
динок,	цегл.,	60	кв.м,	3	кімнати,	в	будинку	
газ,	газове	опалення,	кухня-веранда,	41	сот.,	
приват.,	сарай,	погріб,	літ.	кухня	з	газом,	ліс,	
електричка)	-	9	тис.у.о.	Тел.:	(093)	050-59-36.
·	УСТИМІВКА	 (Васильківський	 р-н,	 бу-
динок	 цегл.,	 50	 кв.м,	 3	 кімнати,	 кухня-ве-
ранда,	 газове	 опалення,	 41	 сот.,	 приват.,	
сарай,	 літ.	 кухня,	 погріб)	 -	 9	 тис.у.о.	 Тел.:	
(068)	364-60-88.
·	ХОТІВ	 (К.-Святошинський	 р-н,	 будинок	
2-рівневий,	цегл.,	200	кв.м,	 євроремонт,	10	
сот.,	 сад,	 школа,	 магазини)	 -	 120	 тис.у.о.	
Тел.:	(068)	574-49-60.
·	ЧОРНОГОРОДКА	(Фастівський	р-н,	42	км	
від	Києва,	котедж,	2-пов.,	5	кімнат,	115	кв.м,	
всі	вигоди,	власна	свердловина,	центр.	вода,	
45	сот.	з	будинком)	-	30	тис.у.о.,	торг.	Тел.:	
(095)	839-26-51.
·	ЯСНОГОРОДКА	 (Бишівський	 напр.,	 30	
км	від	Києва,	ділянка	6	сот.,	сад,	сарайчик,	
побутовка	-	2	кімнати	та	коридор,	огорожа,	
поряд	ліс)	недорого.	Тел.:	(067)	740-97-73.

обміняю 
·	БУШЕВЕ	 (Рокитнянський	 р-н,	 будинок,	
газ,	вода,	колодязь)	на	житло	в	м.Миронівка.	
Тел.:	(098)	326-97-99.
·	ВЕЛИКА	 ДИМЕРКА	 (Броварський	
р-н,	 будинок	 без	 оздоблювальних	 робіт,	
2-пов.,	10,5х12,5	м,	сарай,	лазня,	32	сот.,	
сад,	 город)	на	 кв-ру	 в	Києві	 або	продам.	
Тел.:	(050)	442-33-76.
·	МИХАЙЛІВКА	(Богуславський	р-н,	цегл.	
будинок,	55	кв.м,	60	сот.)	на	гараж	у	Києві.	
Тел.:	(066)	447-86-94.
·	МИХАЙЛІВКУ	 (Богуславський	 р-н,	 бу-
динок,	 цегл.,	 60	 сот.,	 газ	 конвектори)	 на	
гараж	 в	 Києві	 (цегл.,	 приват.).	 Тел.:	 (066)	
385-43-57.

здам 
·	БРОВАРИ	(кімната,	центр,	стадіон,	супер-
маркет,	м.	«Лісова»	-	20	хв.,	всі	вигоди,	для	
одного	чоловіка,	поряд	парк,	зупинка).	Ха-
зяйка.	Тел.:	(066)	740-59-14,	(098)	407-34-60.
·	БУЧА	(К.-Святошинський	р-н,	будинок,	всі	
вигоди,	газ,	вода,	ванна,	туалет,	на	літо,	сад).	
Тел.:	(067)	773-72-66.
·	БУШЕВЕ	(Рокитнянський	р-н,	будинок,	75	
кв.м,	житлова	 36	 кв.м,	 потребує	 косметич-
ного	ремонту,	газ,	електроенергія,	колодязь,	
сарай,	можна	 встановити	 ванну	 та	 душову	
кабіну,	 на	 літо,	 можливо	 за	 ремонт,	 поряд	
річка,	 риболовля)	 -	 за	 домовленістю.	 Тел.:	
(093)	188-43-24.
·	ГЛЕВАХА	(10	км	від	Києва,	півбудинку,	
всі	 вигоди,	 для	 двох	 людей).	 Тел.:	 (067)	
422-52-54.
·	ГЛЕВАХА	 (К.-Святошинський	 р-н,	 при-
ватний	 будинок,	 всі	 вигоди,	 потрібен	 по-
мічник	 -	 пенсіонер,	 порядний,	 непитучий	
чоловік,	без	шкідливих	звичок,	проживання	
безкоштовне).	Тел.:	(097)	563-75-92.
·	КНЯЖИЧІ	 (Броварський	 р-н,	 ст.Ялинка,	
дачне	 містечко,	 2/2-пов.,	 кімната	 30	 кв.м,	
всі	 вигоди	 в	 будинку,	 пральна,	 інтернет,	
холодильник,	 телевізор,	 навіс,	 паркування,	
маршрутка	на	м.	«Лісова»)	-	2	тис.грн.	Тел.:	
(063)	347-83-15.

зніму 
·	Білоцерківський	р-н	 (будинок,	 всі	 вигоди,	
для	себе).	Можлива	передплата.	Тел.:	(097)	
794-62-98.
·	Будинок	 в	 селі	 (город),	 з	 правом	 викупу.	
Тел.:	(066)	463-64-11.
·	Кімнату	 з	 правом	 викупу.	 Тел.:	 (095)	
124-15-84.
·	ТЕРЕРІВ	 (Іванківський	 р-н,	 будинок,	
оренда	з	викупом,	в	норм.	стані).	Тел.:	(098)	
326-97-99.

Інші регіони
продам 

·	БРІВКИ	(Житомирська	обл.,	10	хв.	до	елек-
трички	Київ	-	Козятин,	хата	саманна,	хлів,	по-
гріб,	криниця,	30	сот.,	чорнозем,	газ	у	хаті)	-	за	
домовленістю.	Тел.:	(095)	383-60-74.
·	ГУЛІВЦІ	 (Вінницька	 обл.,	 будинок	 на	
залізничній	 станції,	 7	 хв.	 пішки	 до	 елек-
трички,	 до	 райцентру	 20	 хв.	 -	 2	 зупинки	
електрички,	до	Вінниці	30	хв.	електричкою,	
сарай,	 дровник,	 погріб,	 колодязь,	 15	 сот.).	
Тел.:	(050)	654-19-57,	(066)	572-09-22.
·	ІРЖАВЕЦЬ	(Чернігівська	обл.,	Носівський	
р-н,	будинок,	80	кв.м,	4	кімнати,	 газ,	 вода,	
опалення	 газ	 та	 тверде	 паливо,	 50	 сот.,	
сарай,	госпбудівлі).	Тел.:	(096)	912-01-11.
·	КОЛЯДИ	 (Полтавська	 обл.,	 Мирго-
родський	р-н,	будинок	з	меблями,	житловий	
стан,	потребує	косметичного	ремонту,	гарне	
сполучення,	з	документами,	ділянка	велика)	
-	35	тис.грн.	Тел.:	(099)	204-04-38.
·	КОРНИН	(Житомирська	обл.,	100	кв.м,	38	
сот.,	газ,	вода	центр.,	колодець,	300	м	від	ду-
бового	лісу,	500	м	від	центру,	маршрутки	на	
Київ	кожну	годину)	-	19	тис.у.о.	Тел.:	(068)	
759-76-02.
·	КРУТИ	 (Чернігівська	 обл.,	 Ніжинський	
р-н,	 вул.Космонавтів,1,	 асфальтована	 до-
рога,	 два	 будинки,	 один	 43,7/23,8	 кв.м,	
другий	 32/15	 кв.м,	 газифіковані,	 асфальт	 у	
дворі,	2	сараї,	погріб,	колодязь,	21	сот.)	-	80	
тис.грн,	торг.	Тел.:	(067)	416-24-81.
·	МАЙДАН	 ВИЛА	 (Хмельницька	 обл.,	 30	
км	від	Шепетівки,	станція	«Майдан	Вила»,	
спокійне	 та	 екологічно	 чисте	 місце,	 ліс,	
ягоди,	гриби,	будинок	з	4-х	кімнат:	18	кв.м	
та	 3	 кімнати	 по	 16	 кв.м,	 шлако-цегляний,	
євровікна,	 2	 конвертори,	 газ	 та	 пічне	 опа-
лення,	 дрова,	 шифер,	 доски,	 кадастровий	
номер,	сад	плодоносний)	-	4,5	тис.у.о.,	торг.	
Тел.:	(098)	491-29-18.
·	МАКАРІВКА	 (Чернигівська	 обл.,	 Боб-
ровицький	 р-н,	 57	 кв.м,	 2	 кімнати,	 дерев.,	
обкладений	 цеглою,	 літ.	 кухня,	 колодязь	 у	
дворі,	7	хв.	пішки	до	електрички,	1,2	години	
до	ст.Дарниця)	-	7	тис.у.о.,	торг.	Хазяїн.	Тел.:	
(097)	833-44-26.
·	МАЛА	ДЕВИЦЯ	(Чернігівська	обл.,	При-
луцький	р-н,	будинок,	3	кімнати,	піч,	груба,	
газ,	 літ.	 кухня	 з	 газом,	 два	погреби,	 сарай,	
колодязь,	60	сот.,	приват.,	ліс,	ставок,	елек-
тричка,	 школа,	 магазин)	 -	 3	 тис.у.о.,	 торг.	
Тел.:	(067)	984-09-36,	(095)	498-77-25.
·	МОРИНЦІ	 (Черкаська	 обл.,	 Корсунь-
Шевчкнківський	 р-н,	 140	 км	 від	 Києва,	
південний	напрямок,	стара	хата,	25	сот.,	під	
дачу,	автобусне	сполучення	з	Києвом,	15	км	
до	Корсуня-Шевченківського)	 -	 50	 тис.грн.	
Тел.:	(063)	183-31-48	(Володимир).

·	НОВА	ПРАГА	(Кіровоградська	обл.,	Олек-
сандрійський	р-н,	будинок	цегляний,	4	кім-
нати,	колодязь,	2	сараї,	 водопровід,	15	сот.	
землі).	 Під	 викуп	 частинами.	 Тел.:	 (066)	
626-09-80.
·	НОСІВКА	 (дерев.	 будинок,	 15	 сот.,	 літ.	
кухня,	погріб,	сарай,	колодязь,	ґруба,	сад)	-	
за	домовленістю.	Тел.:	(096)	297-61-22.
·	ПАВОЛОЧ	 (Житомирська	 обл.,	 Попіль-
нянський	 р-н,	 120	 км	 від	Києва,	 цегл.,	 під	
шифером,	газ,	парове	та	пічне	опалення,	80	
кв.м,	 сарай,	 літ.	 кухня,	 погріб,	 водопровід,	
50	 сот.	 городу,	 приват.)	 -	 за	 домовленістю.	
Тел.:	(097)	284-73-32.
·	ПРИЛУЦЬКИЙ	 Р-Н	 (дерев.	 будинок,	 те-
плий,	 свердловина,	 земля	 46	 сот.,	 власний	
дров’яний	 гай,	 хороший	 асфальт,	 старий	
сад,	огорожа,	ворота).	Тел.:	(097)	632-84-00.
·	СМТ	 ШИРЯЄВО	 (Одеська	 обл.,	
будинок	11,5х10,0	м,	облицьований	
силікатною	 цеглою,	 з	 каменю-
ракушняка,	 газ,	 вода,	 санвузол,	
старий	 будинок	 15,0х6	 м,	 обли-
цьований	 силікатною	 цеглою,	 2	
гаражі,	 сарай,	 2	 акта	 на	 землю	
0,15	 і	 0,51	 га).	 Весь	 домашный	
скарб	 тому,	 хто	 купить	 залишу	
безплатно.	Тел.:	(067)	749-73-46.
·	СОБКІВКА	 (Черкаська	 обл.	 Уманський	
р-н,	хата,	67	кв.м,	4	кімнати,	веранда,	ванна,	
парове	 опалення,	 газ	 поряд,	 траса	 Київ-
Одеса,	 5	 км	 від	 Умані)	 -	 35	 тис.у.о.	 Тел.:	
(063)	404-75-13.
·	СТАВИЩЕ	 (Житомирська	 обл.,	 Попіль-
нянський	 р-н,	 будинок	 огороджений,	 газ,	
вода	в	будинку,	сауна,	душ	окремо,	асфаль-
тований	 під’їзд,	 60	 сот.,	 город	 чорнозем,	
річка	в	городі).	Тел.:	(067)	607-78-54	(Лідія).
·	ЧЕРКАСИ	(околиця	міста,	будинок,	2	кім-
нати,	велика	кухня	16	кв.м,	доглянутий,	10	
сот.,	 ремонт,	 склопакети,	 вода	 в	 будинку)	
-	25	тис.у.о.,	торг	або	обміняю	на	1-кімн.	в	
Києві.	Тел.:	(097)	920-84-31.
·	ШАТУРА	 (Чернігівська	 обл.,	 Ніжинський	
р-н,	будинок	дерев.,	обкладений	цеглою,	95	
кв.м,	4	кімнати,	кухня,	газ,	вода,	с/в,	госпбу-
дівлі,	гараж,	37	сот.).	Тел.:	(068)	040-12-59,	
(097)	461-72-60.
·	ШИРЯЄВЕ	 (Одеська	 обл.,	 вул.Грушевсь-
кого,418,	 для	 переселенців	 з	 Донбасу,	
11,5х10	м,	обкладений	силікатною	цеглою,	
газ,	вода,	2	акти	на	землю	0,15	та	0,51	га,	літ.	
кухня,	 гараж,	 сарай)	 недорого.	 Тел.:	 (067)	
749-73-46.
·	ШРАМКІВКА	 (Черкаська	 обл.,	 Дра-
бівський	р-н,	будинок,	15	сот.,	 чорнозем)	 -	
100	тис.грн.	Тел.:	(095)	001-05-32.

обміняю 
·	ДЕРГАЧІ	 (Харківська	 обл.,	 52,6	 кв.м,	 15	
сот.)	+	гараж	у	Харкові	на	будинок	в	Києві	
з	нашою	доплатою	або	продам	-	11	тис.у.о.	
Тел.:	(098)	326-97-99.
·	Обміняю	 будинок-садибу	 в	 ку-
рортному	 передмісті	 Харкова	 на	
однокімнатну	 квартиру	 (готельну)	
в	 Києві.	 Можливий	 продаж.	 Тел.:	
(096)	455-08-39,	(099)	205-50-85.
·	ПРИЛУКИ	 (нов.	 сантехніка,	 батареї,	 ме-
талопластикові	 труби,	 теплий	будинок,	 де-
рево,	цегла,	14	сот.,	ванна,	туалет	в	будинку,	
імп.	 котел)	 на	 житло	 в	 передмісті	 Києва.	
Тел.:	(096)	117-72-19.
·	ЧЕРКАСИ	(околиця	міста,	будинок,	2	кім-
нати,	велика	кухня	16	кв.м,	доглянутий,	10	
сот.,	ремонт,	склопакети,	вода	в	будинку)	на	
1-кімн.	в	Києві	або	продам	-	25	тис.у.о.,	торг.	
Тел.:	(097)	920-84-31.

здам 
·	ВЕЛИКІ	 СОРОЧЕНЦІ	 (Полтавська	 обл.,	
Миргородський	р-н,	поряд	річка,	ліс,	озера,	
будинок	або	2	кімнати	на	4-5	людей,	вигоди	
на	 вулиці,	 сільська	 хата,	 російська	 лазня).	
Тел.:	(067)	355-50-28,	(050)	067-38-58	(Юрій	
Петрович).
·	КАЛИТА	 (Козелецький	 р-н,	 50	 км	 від	
Києва,	 будинок	 цегл.,	 пічне	 опалення)	 де-
шево.	Тел.:	(097)	279-32-06.
·	КАЛИТА	(Чернігівська	обл.,	Козелецький	
р-н,	будинок,	пічне	опалення)	дешево.	Тел.:	
(066)	501-38-84.
·	ПОВСТВИН	(Черкаська	обл.,	біля	Каніва,	
новий	будинок,	з	правом	викупу,	є	офіційне	
працевлаштування,	гарні	умови	для	молодої	
сім’ї).	Тел.:	(050)	731-80-50.
·	СТЕПАНІВКА	 (Черкаська	 обл.,	 Дра-
бівський	 р-н,	 ст.Мар’янівка,	 1	 га,	 3	 кім-
нати,	парове	опалення,	дрова,	сарай,	світло,	
віддам	 переселенцям	 під	 проживання	 без-
коштовно,	 допоможу	 з	 реєстрацією).	 Тел.:	
(066)	539-92-96.

1.4 Земельні ділянки
Київ

куплю 
·	В	будь-якому	р-ні.	Тел.:	(098)	684-82-08.
·	Коцюбинське,	Берківці,	Житомирська	траса	
(ділянка	 з	 садом,	 городом,	 без	 будинку,	 ба-
жано	6-7	сот.).	Тел.:	(099)	509-77-34.
·	Святошинський	 р-н,	 с.Берківці-1,	 Бер-
ківці-2.	Куплю	земельну	ділянку.	Тел.:	(099)	
509-77-34.

продам 
·	Голосіївський	 (вул.М.Рильського,	 5,5	 сот.,	
70	кв.м,	мансарда,	 сарай,	погріб,	навіс	для	
авто,	 гарний	під’їзд,	 вулиця	1-бічна,	поряд	
ліс,	 15	 хв.	 пішки	 до	 метро)	 -	 160	 тис.у.о.	
Тел.:	(099)	464-51-83,	(066)	400-11-54.
·	Контейнер	(б/к,	3х4	м).	Тел.:	(097)	588-55-87.
·	Подільський	(Куренівка,	вул.Білицька,	5,42	
сот.,	 прямокутна,	 рівна)	 -	 70	 тис.у.о.,	 торг.	
Тел.:	(093)	534-20-67.

Київська область
куплю 

·	ДО	 5	 КМ	 ВІД	 КИЄВА,	 до	 15-20	 тис.у.о.	
Тел.:	(068)	592-54-91.
·	КИЇВСЬКА	 ОБЛ.	 (15-20	 км	 від	 Києва).	
Тел.:	(050)	188-00-78.
·	К.-Святошинський	р-н.	Тел.:	(093)	329-51-64.
·	К.-СВЯТОШИНСЬКИЙ	 Р-Н.	 Тел.:	 (098)	
684-82-08.

продам 
·	БЕРЕЗАНЬ	 (Садове,	 15	 сот.,	 під	 забудову,	
приват.,	 сосіди	 збудовані,	 електроенергія,	
поряд	вокзал,	ст.Березань,	школа,	автовокзал,	
магазини,	ринок,	р.Надра,	рзера,	ліс,	гриби)	-	2	
тис.у.о.,	торг.	Тел.:	(066)	539-91-78.
·	БОРОВА	 (Фастівський	 р-н,	 6	 сот.,	 ква-
дратна,	 можна	 під	 сад,	 під	 будівництво,	
душова,	туалет,	2	сараї,	газ,	електроенергія	
поряд,	година	до	Києва,	центр)	-	10	тис.у.о.,	
торг.	Тел.:	(066)	308-17-74.
·	ВАСИЛЬКІВ	(12	сот.,	всі	комунікації).	Тел.:	
(098)	206-60-80.
·	ВЕЛИКІ	 ЄРЧИКИ	 (Сквирський	 р-н,	 10	
сот.,	держакт,	документи	готові).	Тел.:	(099)	
180-44-59.
·	ВІННИЦЬКІ	СТАВИ	(12	сот.,	під	забудову,	
газ,	 світо	 по	 вулиці,	 асфальтована	 дорога,	
рівна,	 прямокутна,	 чорнозем)	 -	 5	 тис.у.о.	
Тел.:	(098)	328-23-40.
·	ГОГОЛІВ	 (Броварський	 р-н,	 вул.Чер-
няхівського,	25	сот.,	старий	будинок,	погріб,	
колодязь,	 поряд	 центр)	 -	 11	 тис.у.о.	 Тел.:	
(050)	515-51-66.
·	ГРЕБІНКИ	 (Васильківський	 р-н,	 20	 сот.,	
газ,	 електроенергія	 поряд,	 асфальт	 до	
ділянки,	під	забудову,	вихід	до	ставка)	-	10	
тис.у.о.	Тел.:	(050)	959-75-25.
·	ГРЕБІНКИ	 (Васильківський	 р-н,	 під	
забудову,	 12	 сот.,	 світло,	 електроенергія	
поруч,	 твердий	 під’їзд)	 -	 6	 тис.у.о.	 Тел.:	
(050)	352-69-54.

·	ДЕВИЧКИ	 (Переяславський	 р-н,	 вул.
Трубіжна,	25	сот.,	під	забудову).	Тел.:	(096)	
962-99-84.
·	ДЗВІНКОВЕ	 (Васильківський	 р-н,	 вул.
Грушевського,12-А,	10	сот.,	вода,	електрое-
нергія,	стара	забудова)	-	1	тис.у.о./сот.	Тел.:	
(095)	649-13-97.
·	ДЗВІНКОВЕ	 (Васильківський	 р-н,	 вул.
Ювілейна,26,	дачний	кооп.,	 15	сот.,	під	 за-
вбудову).	Тел.:	(096)	962-99-84.
·	ДЗВІНКОВЕ	 (Фастівський	 р-н,	 вул.
Грушевського,12-А,	 10	 сот.,	 вода,	 електро-
енергія,	 будівлі)	 -	 за	 домовленістю.	 Тел.:	
(096)	962-99-84.
·	ЖИТНІ	 ГОРИ	 (Білоцерківський	 р-н,	 не-
добудований	 будинок	 9х12	 м,	 0,25	 га,	 до	
електрички	5	хв.	пішки,	 120	км	від	Києва,	
35	км	від	Б.Церкви)	-	5,5	тис.у.о.	Тел.:	(098)	
091-71-92,	(068)	729-52-14.
·	ЖОРНІВКА	 (К.-Святошинський	 р-н,	 15	
сот.,	20	км	від	Києва,	приват.,	асфальт,	поряд	
газ,	світло)	-	15	тис.у.о.	Тел.:	(093)	694-11-59.
·	ЗАВОРИЧІ	(Броварський	р-н,	4	сот.,	дерев.	
будинок,	 садове	 товариство,	 великий	 сад,	
вода,	газ,	електроенергія	по	вулиці,	охорона,	
15	 хв.	 до	 електрички)	 -	 2,5	 тис.у.о.	 Тел.:	
(063)	519-09-79.
·	ЗАГАЛЬЦІ	(12	+	12	сот.)	-	500	у.о./сот.	Ха-
зяїн.	Або	обміняю.	Тел.:	(098)	032-10-66.
·	ЗАГАЛЬЦІ	(12,	24,	36	сот.)	-	500	у.о./сот.,	
торг.	 Хазяїн.	 Або	 обміняю.	 Тел.:	 (099)	
486-74-70.
·	ЗАГАЛЬЦІ	(Бородянський	р-н,	12	сот.)	-	4	
тис.у.о.	Хазяїн.	Тел.:	(097)	511-52-85.
·	ЗАГАЛЬЦІ	 (Бородянський	 р-н,	 12	 сот.)	 -	
500	 у.о./сот.	 Власник.	 Або	 обміняю.	 Тел.:	
(099)	193-07-47.
·	ЗАГАЛЬЦІ	 (Бородянський	 р-н,	 с.Галинка,	
8	сот.,	старий	будинок,	потребує	ремонту)	-	
5	тис.у.о.,	торг.	Тел.:	(050)	900-92-35.
·	ЗАГАЛЬЦІ	(Бучанський	р-н,	12	сот.)	-	500	
у.о./сот.	 Хазяїн.	 Або	 обміняю.	 Тел.:	 (050)	
445-17-26.
·	ЗАЙМИЩЕ	 (Бориспільський	 р-н,	 6	 сот.,	
садове	товариство)	-	за	домовленістю.	Тел.:	
(097)	403-12-12.
·	ЗДОРІВКА	 (Васильківський	 р-н,	 6	 сот.,	
садове	товариство,	всі	комунікації)	дорого.	
Тел.:	(097)	210-02-18.
·	ЗДОРІВКА	(Васильківський	р-н,	6	сот.,	са-
дове	товариство,	всі	комунікації).	Тел.:	(050)	
212-96-30.
·	ЗДОРІВКА	 (Обухівський	 р-н,	 6	 сот.)	 -	 за	
домовленістю.	Тел.:	(097)	588-55-87.
·	КАЛИНОВИЙ	 ГАЙ	 (К.-Святошинський	
р-н,	 дачна	 ділянка,	 6	 сот.,	 гарний	молодий	
сад)	-	10	тис.у.о.,	торг.	Тел.:	(099)	911-94-80.
·	КНЯЖИЧІ	 (Фастівський	 р-н,	 20	 сот.,	 під	
забудову)	 -	 7	 тис.у.о.,	 торг	 або	обміняю	на	
хату	в	селі.	Тел.:	(068)	621-61-69.
·	КОЛИЧІВКА	(Броварський	напр.,	під	забу-
дову,	15	сот.,	5	хв.	до	Десни,	сосновий	ліс,	до	
ділянки	асфальт,	траса	на	Київ,	пряма	елек-
тричка	 на	Київ,	 всі	 комунікації	 поряд,	 газ,	
електроенергія)	 -	150	у.о./сот.	Хазяїн.	Тел.:	
(099)	178-07-89.
·	КРУГЛИК	 (К.-Святошинський	 р-н,	 15	 км	
від	 м.	 «Теремки»,	 товариство	 «Геолог»,	
приват.,	 документи	 готові,	 4,5	 сот.,	 мар-
шрутка,	дорога	нова)	-	5	тис.у.о.	або	180	тис.
грн.	Тел.:	(068)	124-55-19.
·	КУЛИБАБА	(Васильківський	р-н,	7,4	сот.,	
дачна,	 гарне	 місце,	 колодязь,	 електрое-
нергія,	 невеличка	 врем’янка	 всередині	 об-
шита	вагонкою,	яблуні,	груші,	горіхи).	Тел.:	
(099)	464-51-83.
·	ЛІСНИКИ	(К.-Святошинський	р-н,	14	сот.,	
гори,	ліс,	поряд	озеро)	або	обміняю	на	кв-ру	
в	Києві.	Тел.:	280-35-02,	(066)	752-60-63.
·	НАСТАШКА	(22	сот.,	під	забудову,	можна	
під	город)	-	9	тис.у.о.	Тел.:	(096)	327-47-25.
·	НОВОСІЛКИ	(К.-Святошинський	р-н,	14,5	
сот.,	 під	 садівництво,	 ОСГ)	 -	 2,5	 тис.у.о.	
Тел.:	525-47-18.
·	НОВОСІЛКИ	(Макарівський	р-н,	14,5	сот.,	
гарна	 земля,	 поряд	 ліс)	 -	 70	 тис.грн.	 Тел.:	
(097)	427-49-56.
·	ОБУХІВ	 (20	 сот.,	 біля	 озера,	 поряд	 газо-
провід,	 електроенергія)	 -	 за	 домовленістю.	
Тел.:	(098)	326-97-99.
·	ПАЛЯНИЧЕНЦІ	 (Фастівський	 р-н,	 25	 сот.,	
гарне	місце)	-	4	тис.у.о.	Тел.:	(096)	355-86-98.
·	П.-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ	(90	км	від	Києва,	10	
сот.,	світло,	газ,	вода	поряд,	є	фундамент)	-	5	
тис.у.о.	Тел.:	(063)	113-17-45.
·	РІЗНЯ	 (Житомирська	 обл.,	 Малинський	
р-н,	100	км	від	Києва,	Варшавська	траса,	30	
сот.,	старий	сад).	Тел.:	298-44-46.
·	РОЖІВКА	 (Броварський	 р-н,	 18,5	 сот.,	
під	 забудову,	 поряд	 ліс,	 електроенергія,	
квадратна	форма,	біля	траси,	документи	на	
руках)	-	750	у.о./сот.,	торг.	Тел.:	362-37-22.
·	РОКИТНЕ	 (7	 сот.,	 під	 забудову,	 центр,	
електричка,	 маршрутка	 кожну	 годину)	 -	 5	
тис.у.о.	Тел.:	(097)	104-85-78.
·	САЛИВОНКИ	(під	забудову,	30	сот.,	сарай,	
колодязь,	 асфальтований	 під’їзд,	 газ	 та	
світло	по	вулиці,	поруч	ставок)	 -	4	 тис.у.о.	
Тел.:	(044)	223-06-27.
·	СОБОЛІВКА	 (Броварський	 р-н,	 вул.Ри-
бальська,9,	25	сот.,	до	Броварів	20	км,	35	км	
від	 Києва,	 всі	 необхідні	 комунікації,	 елек-
троенергія,	газ,	вода,	150	м	-	р.Любеч,	пляж,	
зона	відпочинку,	сарай,	2	магазини,	пошта,	
документи	готові)	-	450	у.о./сот.,	торг.	Тел.:	
(067)	345-56-56.
·	СТАВИЩЕ	 (Білоцерківський	 р-н,	 25	
сот.,	 газ,	 електроенергія	 на	 ділянці,	 ліс,	
річка,	 будинок	 старий	 на	 ділянці).	 Тел.:	
(097)	057-79-32.
·	СТУГНА	 (Васильківський	 р-н,	 в	 лісі,	 6	
сот.,	сад,	фундамент,	вода,	житло,	10	хв.	до	
річки	та	озер,	приват.).	Тел.:	(097)	149-58-04.
·	СТУГНА	 (Васильківський	 р-н,	 това-
риство	 «Лозовець»,	 6	 сот.,	 мальовниче	
місце,	 поряд	 два	 озера,	 річка,	 ліс	 50	 м,	
електроенергія,	 газ	 на	 території,	 фун-
дамент	 під	 будинок,	 вода,	 яма,	 сад)	 -	 10	
тис.у.о.,	торг.	Тел.:	(097)	149-58-03.
·	СТУДЕНИКИ	(Бориспільський	р-н,	50	сот.,	
невелички	 будівлі,	 хатина,	 гараж,	 сарай,	
вода,	газ,	все	приват.,	асфальт	до	хати,	полів-
клініка,	дитсадок,	школа,	державна	охорона	
селища)	-	200	у.о./сот.	Тел.:	(097)	952-73-76.
·	ТАРАСІВКА	 (К.-Святошинський	 р-н,	
с.Нове,	10	км	від	Києва,	12	сот.)	-	15	тис.у.о.	
Тел.:	(093)	235-22-69.
·	ТРИПІЛЛЯ	(Обухівський	р-н,	38	км	від	
м.	«Видубичі»,	18	сот.,	під	житлову	забу-
дову,	 в	 селищі)	 -	 за	 домовленістю.	 Тел.:	
(093)	758-99-04.
·	ТРИПІЛЛЯ	 (Обухівський	 р-н,	 45	 км	 від	
Києва	по	 залізниці,	 10	 сот.,	 з	правом	 забу-
дови	 та	 прописки,	 вода,	 електроенергія	
поруч,	 хазяїн).	 Тел.:	 (098)	 219-73-83,	 (066)	
649-80-91.
·	ЯСНОГОРОДКА	 (Бишівський	 напр.,	 30	
км	від	Києва,	ділянка	6	сот.,	сад,	сарайчик,	
побутовка	-	2	кімнати	та	коридор,	огорожа,	
поряд	ліс)	недорого.	Тел.:	(067)	740-97-73.

здам 
·	ОМЕЛЬЯНІВ	 (Козелецький	 р-н,	 45	 км	
від	 Києва,	 2	 га,	 можна	 по	 25	 сот.,	 10	 сот.,	
ставок),	 можна	 безкоштовно.	 Тел.:	 (093)	
152-05-03.

Інші регіони
продам 

·	БАЛАБАНІВКА	 (Вінницька	 обл.,	
Оратівський	р-н,	25	сот.,	старий	будиночок).	
Тел.:	(096)	151-12-78.
·	Контейнер	(3х4	м,	б/к).	Тел.:	(097)	210-02-18.

·	ЧОРНОМОРСЬК	 (Одеська	 обл.,	 селище	
Молодіжне,	10	хв.	до	моря	на	авто,	10	сот.,	
огорожа,	по	вулиці	електроенергія,	вода,	газ,	
інтернет,	 вулиця	 забудовується,	 на	 ділянці	
літ.	 приміщення	 36	 кв.м	 для	 відпочинку,	
електричка,	 автобус	 на	 Одесу).	 Тел.:	 (097)	
549-17-83.

обміняю 
·	ЖИТОМИР	 (ділянка	 11	 сот.,	 район	
Крошня,	 поряд	 Кромберт,	 ринок	 Ринг,	
розважальний	 комплекс	 «Золоте	 Руно»,	
спокійне	тихе	місце,	магазини,	до	зупинки	
маршрутки	5	хв.	пішки,	на	ділянці	електрое-
нергія,	газ	підведені,	озеро	поряд)	+	будинок	
(в	селі,	цегл.,	на	розборку,	для	будівництва	
будинку	 на	 ділянці)	 на	 кімнату.	 Розгляну	
різні	варіанти.	Тел.:	(068)	222-69-69.

здам 
·	ОМЕЛЬЯНІВ	 (Чернігівська	 обл.,	 поряд	
траса,	газ,	електроенергія,	2	га).	Тел.:	(093)	
152-05-03.

1.5 Дачі
Київ

куплю 
·	В	будь-якому	р-ні.	Тел.:	(093)	329-51-64.
·	Дачу	 в	Києві,	 можна	 проблемну,	 в	межах	
міста,	 4-поверхову,	 прописка,	 меблі,	 за	
40000	у.о.	Тел.:	(066)	440-56-76.

продам 
·	Дарницький	 (Осокорки,	 «Дніпро-1»,	 вул.
Садова,47,	будинок	№	13,	3	сот.).	Тел.:	(067)	
882-13-05.

здам 
·	Оболонський	 (вул.Богатирська,	 біля	 ди-
тячої	поліклініки,	50/30/8	кв.м,	всі	 вигоди)	
-	5	тис.грн.	Тел.:	(066)	501-38-84.

Київська область
куплю 

·	Дачу	 (Васильківський	р-н,	 садове	 товари-
ство	«Калиновий	гай»,	для	себе)	або	будинок	
для	дачі	в	с.Мотовилівка	(Фастівський	р-н).	
Тел.:	(096)	151-12-78.
·	Дачу	 (Васильківський,	 Фастівський	 р-н,	
для	себе).	Тел.:	(096)	151-12-78.
·	ДО	30	КМ	ВІД	КИЄВА	 (Одеський	напр.,	
для	себе,	дачу	або	будинок)	недорого.	Тел.:	
(098)	222-47-65.
·	ДО	50	КМ	ВІД	КИЄВА.	Тел.:	(093)	329-51-64.
·	ДО	50	КМ	ВІД	КИЄВА.	Тел.:	(098)	684-82-08.
·	МИРОНІВКА	 або	 передмістя	 (для	 себе)	
недорого.	Тел.:	(097)	233-74-99.

продам 
·	БЕРЕЗАНЬ	(Баришівський	р-н,	дача,	6	сот.,	
будинок	15	кв.м,	сад,	город)	недорого.	Тел.:	
(095)	573-06-84.
·	БОБРИК	 (Броварський	 р-н,	 садове	 това-
риство	 «Рута-1»,	 цегл.,	 79	 кв.м,	 цоколь,	
перший	пов.	 25	кв.м	+	 тераса	8	кв.м,	ман-
сарда,	 2	 кімнати	 13,7+6,5	 кв.м,	 балкон	 8	
кв.м,	 електроенергія,	 8,3	 сот.,	 колодязь,	
свердловина,	 сад)	 -	 12	 тис.у.о.	 Тел.:	 (093)	
235-22-69.
·	БУШЕВЕ	(цегл.,	1960	р.	забудови,	62/31/6	
кв.м,	пічне	опалення,	газ	біля	будинку,	коло-
дязь,	сарай,	погріб,	16	сот.,	електричка,	мар-
шрутка,	ліс,	річка,	друга	лінія)	-	5,56	тис.у.о.	
Тел.:	(097)	104-85-78.
·	ВАСИЛЬКІВ	 (дача,	 2-пов.,	 8	 сот.,	 всі	 ко-
мунікації).	Тел.:	(050)	212-96-30.
·	ВАСИЛЬКІВ	 (дача,	 сад,	 20	 сот.	 городу,	
гараж	вхідний,	 2-пов.,	 цегл.,	 опалення,	 ду-
шова,	 гаряча	 вода,	 туалет	 в	 будинку)	 -	 40	
тис.у.о.	Тел.:	(097)	149-58-04.
·	ВІКТОРІВКА	(Миронівський	р-н,	25	сот.,	
будинок	дерев.,	обкладений	цеглою,	6х10	м,	
3	 кімнати,	 кухня,	 комора,	 веранда,	 погріб,	
колодязь,	цегл.	сарай,	приват.,	гарний	стан,	з	
меблями,	дорога	до	будинку	та	двір	асфаль-
товані,	електричка	Київ-Миронівка,	хазяїн)	
-	 за	 домовленістю.	 Тел.:	 (098)	 219-73-83,	
(066)	649-80-91.
·	ВІЛЬШАНИЦЯ	 (90	 км	 від	 Києва,	 дерев.,	
глинобитна,	 60	 кв.м,	 газове	 та	 пічне	 опа-
лення,	вода,	колодязь,	меблі,	будівлі,	каналі-
зація,	колодязь,	електричка,	ліс,	річка,	озеро,	
школа,	лікарня,	магазини)	-	4,5	тис.у.о.,	торг.	
Тел.:	(096)	327-47-25.
·	ГАЛИНКА	(Бородянський	р-н,	дачний	бу-
динок,	потребує	ремонту,	8	сот.)	-	5	тис.у.о.	
Тел.:	525-47-18.
·	ЗАВОРИЧІ	 (Броварський	 р-н,	 садове	 то-
вариство,	 дача,	 4	 сот.,	 дерев.	 будинок,	 сад,	
вода,	газ,	електроенергія	по	вулиці,	охорона,	
10	 хв.	 до	 електрички)	 -	 2,5	 тис.у.о.,	 торг.	
Тел.:	(063)	519-09-79.
·	ЗДОРІВКА	 (Васильківський	 р-н,	 2-пов.,	
житлова).	Тел.:	(097)	210-02-18.
·	ЗДОРІВКА	 (Обухівський	 р-н,	 дача,	 всі	
комунікації)	 -	 за	 домовленістю.	Тел.:	 (097)	
588-55-87.
·	Контейнер	(4х3	м,	б/к).	Тел.:	(050)	212-96-30.
·	МАЛА	 БУГАЇВКА	 (Васильківський	 р-н,	
дачний	 будинок,	 17	 сот.,	 город,	 всі	 ко-
мунікації,	 вода,	 опалення,	 електроенергія,	
будинок	-	біла	цегла,	гараж	в	будинку,	сад,	
госпбудівлі,	 сарай,	 погріб,	 колодязь,	 літ.	
душ,	 хазяїн,	 приват.	 землі	 та	 будинку,	 ка-
дастровий	 номер).	 Тел.:	 (098)	 845-20-90,	
(097)	408-66-89.
·	ПОРОСКОТЕНЬ	(Бородянський	р-н,	цегл.	
будинок,	5,4	сот.,	газ,	ліс,	озеро)	-	10	тис.у.о.	
Тел.:	(097)	328-10-17.
·	ПРОЦІВ	 (Бориспільський	 р-н,	 будинок	
2-пов.,	 недобудована	 коробка,	 без	 вигод,	 6	
сот.).	Тел.:	(098)	845-53-32.
·	ПУТРІВКА	 (Васильківський	 р-н,	 цегл.,	
8	сот.,	70	кв.м,	всі	комунікації).	Тел.:	 (098)	
206-60-80.
·	СТУГНА	 (Васильківський	 р-н,	 в	 лісі,	 6	
сот.,	 сад,	 фундамент,	 вода,	 світло,	 туалет,	
сад,	газ,	дерев.	альтанка,	10	хв.	до	річки	та	
озер,	приват.,	огорожа,	трава	засіяна,	10	м	до	
лісу,	два	озера,	річка)	-	10	тис.у.о.	Тел.:	(097)	
149-58-04.
·	СТУДЕНИКИ	 (Бориспільський	 р-н,	 ха-
тинка	 під	 дачу,	 50	 сот.,	 всі	 вигоди,	 вода,	
газ,	 город,	 приват.,	 асфальт	до	хати,	 базар,	
поліклініка,	 школа,	 дитсадок,	 інтернет,	
державна	охорона	села)	-	200	у.о./сот.	Тел.:	
(097)	952-73-76.
·	ЯСНОГОРОДКА	 (Бишівський	 напр.,	 30	
км	від	Києва,	ділянка	6	сот.,	сад,	сарайчик,	
побутовка	-	2	кімнати	та	коридор,	огорожа,	
поряд	ліс)	недорого.	Тел.:	(067)	740-97-73.

обміняю 
·	БЕРЕЗАНЬ	 (Баришівський	 р-н,	 65	 км	 від	
Києва,	 дача,	 6	 сот.,	 ділянка	 доглянута,	 все	
для	 відпочинку,	 охорона,	 пішки	 від	 елек-
трички	або	маршруткою	5	хв.)	на	будь-яке	
житло.	Тел.:	(093)	983-10-00.

здам 
·	Бориспільський	р-н	(дача	з	правом	викупу).	
Тел.:	(098)	326-97-99.

зніму 
·	Дачу	 на	 зимовий	 період	 (можна	 для	 охо-
рони,	самотній	чоловік).	Тел.:	(063)	718-75-
99,	(098)	326-97-99.
·	Інтелігентна	 пенсіонерка	 зніме	 на	 літо	
прохолодну	кімнату	в	приват.	секторі	або	на	
дачі,	можу	допомогти	по	господарству.	Тел.:	
288-24-24	(в	21.00).

Інші регіони
продам 

·	ГАДЯЧ	 (Полтавська	 обл.,	 цегл.	 дача,	 54	
кв.м,	 центр.	 газопостачання,	 опалення,	 15	
км	від	міста).	Тел.:	(095)	775-73-34	(Ольга).
·	ОВРУЧ	 (Житомирська	 обл.,	 Білокам’янка,	
будинок,	3	рівні,	7	сот.,	навколо	3	види	виног-
раду)	-	5	тис.у.о.,	торг.	Тел.:	(050)	807-10-28.
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·	ЧЕРКАСИ	(околиця	міста,	будинок,	2	кім-
нати,	велика	кухня	16	кв.м,	доглянутий,	10	
сот.,	 ремонт,	 склопакети,	 вода	 в	 будинку)	
-	25	тис.у.о.,	торг	або	обміняю	на	1-кімн.	в	
Києві.	Тел.:	(097)	920-84-31.

обміняю 
·	ЧЕРКАСИ	(околиця	міста,	будинок,	2	кім-
нати,	велика	кухня	16	кв.м,	доглянутий,	10	
сот.,	ремонт,	склопакети,	вода	в	будинку)	на	
1-кімн.	в	Києві	або	продам	-	25	тис.у.о.,	торг.	
Тел.:	(097)	920-84-31.

1.6 Нежитловий фонд
Київ

здам 
·	Здам	або	продам	своє	приміщення	
в	 Солом’янському	 р-ні,	 вул.Анто-
нова,20,	100	кв.м,	всі	комунікації,	4	
окремі	кімнати,	цокольний	поверх,	
ремонт,	решітки	на	вікнах,	інтернет,	
сигналізація,	 гарна	 транспортна	
розв’язка.	Тел.:	(050)	530-28-88.

Інші регіони
продам 

·	Міні-фермерське	 господарство	 (Чер-
каська	обл.,	Канівський	р-н,	можливе	ра-
ціональне	ведення	рослинництва,	птахів-
ництва,	бджильництва	та	ін.,	нов.	кап.	бу-
дівлі,	частково	інвентарна	основа,	60	сот.)	
-	 29	 тис.у.о.	Можлива	 оренда	 з	 викупом.	
Тел.:	(050)	731-80-50.

2 Будівництво 2

2.1 Будівельні та оздоб-
лювальні матеріали

куплю 
·	Круг	 нерж.	 (діаметр	 6-8	 см).	 Тел.:	 (093)	
578-35-19.
·	Мідь	 (3	 кг,	 для	 себе)	 по	 200	 грн/кг.	 Тел.:	
(067)	140-90-29.

продам 
·	Батареї	опалення	8	та	10-секійні	(нов.,	за-
вода	«Прес»).	Тел.:	(067)	758-98-98.
·	Батареї	сонячні	модель	350-N60	 (1х1,8	м)	
недорого.	Тел.:	(073)	437-91-31.
·	Батарею	чавунну	(нов.,	16-секційна).	Тел.:	
(097)	149-58-04.
·	Кутник,	 арматуру,	 лист	 недорого.	 Тел.:	
(099)	193-07-47.
·	Кутник,	лист,	арматуру	або	обміняю.	Тел.:	
(099)	486-74-70.
·	Кутник,	 лист,	 арматуру	 недорого.	 Тел.:	
(050)	445-17-26.
·	Метал	 (1х2	 м,	 товщина	 2	 мм,	 гаряче-ка-
таний,	лівий	берег).	Тел.:	(091)	617-27-04.
·	Профіль	(алюмінієвий,	довжина	8	м).	Тел.:	
419-34-05,	(098)	816-12-39.
·	Прут	 метал.	 (6	 мм,	 бухта),	 сейф	 (радян-
ський,	 метал.,	 4	 робочі	 замки).	 Тел.:	 (097)	
210-02-18.
·	Прут	(метал.,	6	мм),	короїд	(4	мішки).	Тел.:	
(097)	588-55-87.
·	Прут	прут	метал.	(6	мм).	Тел.:	(050)	212-96-30.
·	Сейф	метал.	(б/к),	прут	метал.	(6	мм).	Тел.:	
(098)	206-60-80.
·	Сітку-рабицю	оцинковану	(2	рулони	по	10	
м,	висота	1,5	м).	Тел.:	(067)	157-07-82,	412-
10-19.
·	Шпалери	 (6	 рулонів,	Німеччина,	 під	фар-
бування,	нов.)	дешево.	Тел.:	(095)	280-43-75.

2.2 Вікна, двері, жалюзі, 
перегородки

продам 
·	Бронедвері	 вхідні	 (гарний	 стан,	 корич.	
колір)	-	1	тис.грн.	Тел.:	(096)	932-85-11.

·	Бронедвері	 за	 1	 день!	 Різні	 види	
оздоблення,	 з	 встановленням	 та	
без.	Ціни	-	від	4900	грн.	Сайт:	www.
bronedveri.ltd.ua.	Тел.:	(063)	244-46-
95,	(068)	686-70-06.

·	Відливи	оцинковані	(15	шт.,	2-2,5	м).	Тел.:	
(098)	769-52-04.
·	Вікна	дерев.	з	нов.	склопакетом.	Тел.:	(050)	
383-27-02.
·	Двері	 (2-створчасті,	 білі,	 б/к),	 двері	 ДВП	
(2х0,9	м)	дешево.	Тел.:	(067)	945-39-90.
·	Двері	 вхідні	 (2	 шт.,	 з	 коробкою,	 ДСП,	
гарний	 стан).	 Тел.:	 (066)	 274-61-83,	 (098)	
789-96-67.
·	Двері	 вхідні	 (металопластикові,	 з	 рамою,	
120х235	см,	б/к),	двері	балконні	(металопла-
стикові,	з	рамою,	80х268	см),	блок	віконний	
з	 рамою	 (190х184	 см,	 все	 б/к).	 Тел.:	 (050)	
444-18-94.
·	Двері	метал.	(2х0,85	м).	Тел.:	(097)	447-70-13.
·	Двері	метал.	(2х0,85	м).	Тел.:	(097)	447-70-13.
·	Двері	метал.	(2х0,9	м,	ширина	5	см)	-	1	тис.
грн,	двері	вхідні	дерев.	(обшита	дерматіном,	
без	 коробки)	 -	 350	 грн,	 рами	 балконні	
(дерев.,	зі	склом,	5	шт.)	-	750	грн.	Тел.:	(093)	
701-31-51.
·	Двері	 міжкімнатні	 (200х80	 см,	 шпоно-
вана	дубом,	під	візерунчасте	скло),	двері	
вхідні	 металопластикові	 (120х236	 см,	
б/к),	 двері	 балконні	 металопластикові	
(80х268	 см,	 з	 вікном	 190х184	 см,	 б/к).	
Тел.:	(067)	758-98-98.
·	Двері	 міжкімнатні	 (2х0,7	 м,	 білі,	 з	 ма-
люнком	 зірочки,	 навісні	 петлі).	 Тел.:	 (068)	
596-34-27.
·	Двері	пластикові	(нов.,	2,2х1	м,	із	замком,	
без	 коробки),	 двері	 вхідні	 (нов.,	 метал.,	
стандартні).	Тел.:	(097)	149-58-04.
·	Ґрати,	двері	метал.,	решітку	на	предбанник	
у	під’їзді	-	2,5	тис.грн.	Тел.:	(067)	911-29-90.
·	Ґрати	метал.	на	вікна	(б/к)	недорого.	Тел.:	
(050)	923-16-06.
·	Жалюзі	метал.	(ширина	1,5	м).	Тел.:	(050)	
815-30-39.
·	Рами	дерев.	(6	шт.,	нов.)	-	3	тис.грн.	Тел.:	
400-92-54.

послуги 
·	Встановлення	 бронедверей,	 відкосів.	
Терміново.	 Ціни	 договірни.	 Тел.:	 (098)	
326-97-99.

2.3 Решітки, огорожі, 
ворота

продам 
·	Решітки	віконні	б/к	(різні	розміри,	гарний	
стан)	по	500	грн,	торг.	Тел.:	(097)	620-21-72.

2.5 Сантехніка
куплю 

·	Ванну	 чавунну	 (для	 себе).	 Тел.:	 (099)	
912-60-59.

продам 
·	Бачок	 з	 кришкою	 для	 унітаза,	 душ	 для	
ванни	(б/к).	Тел.:	(098)	667-95-41.
·	Ванну	(б/к,	170х70	см).	Тел.:	(067)	377-93-41.
·	Змішувач	 для	 ванни	 (нов.,	 Словенія)	 -	 2	
тис.грн.	Тел.:	(067)	217-74-60.
·	Змішувач	 для	 раковини	 (латунь,	 кера-
мічний	картридж,	хромований,	шланги	для	
з’єднання,	 нов.)	 -	 1,25	 тис.грн.	 Тел.:	 (068)	
127-00-20.
·	Кришку	для	бачка	унітаза.	Тел.:	250-43-40,	
(097)	297-56-00.
·	Мийку	 (нерж.,	 60х80	 см,	 одинарна).	Тел.:	
(066)	747-05-78,	(066)	502-35-46.

·	Мийку	нерж.	 (нов.,	 75х45	см).	Тел.:	 (066)	
514-14-58.
·	Раковини	 (емальов.,	 врізна	 та	 настінна),	
мийку	з	тумбою.	Тел.:	(050)	210-68-95.
·	Раковину	 (блакитна,	 трохи	 б/к,	 але	 дуже	
гарний	стан,	ціла,	без	сколів	та	тріщин)	-	600	
грн,	торг.	Тел.:	(067)	264-22-76.
·	Раковину	 для	 ванни	 (гарний	 стан,	 полу-
кругла)	-	500	грн.	Тел.:	(066)	626-09-80.
·	Унітаз	(нов.)	-	500	грн.	Тел.:	(050)	188-00-78.
·	Фільтр	 АКВАФОР	 для	 води.	 Тел.:	 (099)	
664-75-07.

2.6 Засоби опалення та 
газопостачання

куплю 
·	Брикет	 торфяно-паливний	 (для	 себе,	
10	 т,	 1	 раз	 на	 рік).	 Тел.:	 (098)	 475-18-73	
(Олександр).

продам 
·	Батареї	 опалененя	 (8	 та	 10	 секцій).	 Тел.:	
(050)	444-18-94.
·	Брикети	опалювальні	(від	4	до	5	т,	в	мішках,	
готові)	 -	 7,5	 тис.грн/т.	Самовивезення	та	 за-
вантаження.	Тел.:	(093)	188-43-24.
·	Брикет	 паливний	 (в	 упаковці,	 20	 кг)	 -	 70	
грн.	Тел.:	(096)	961-78-78.
·	Брикет	паливний	(упаковка	20	кг)	-	70	грн.	
Тел.:	(098)	269-29-72.
·	Брикет	 торфяний	 паливний	 (упаковка	 20	
кг)	-	65	грн.	Тел.:	(095)	099-31-07.
·	Брикет	 торфяний	 паливний	 (упаковка,	 20	
кг)	-	65	грн.	Тел.:	(098)	606-41-67.
·	Водонагрівач	 ел.	 (проточний,	 15	 л,	 б/к,	
гарний	стан,	після	капремонту)	-	1	тис.грн.	
Тел.:	(068)	596-34-27.
·	Електробатарею	 (12	 секцій,	 велика)	 -	 500	
грн.	Тел.:	(067)	941-46-98.
·	Електрокаміни	(2	шт.,	ел.,	невеличкі,	дуже	
красиві,	 1680	 Вт,	 колір	 темий	 графіт	 ас-
фальт,	підсвічення,	гарний	стан)	по	2,5	тис.
грн,	торг.	Тел.:	(096)	331-19-03.
·	Електрорадіатор.	Тел.:	(096)	151-12-78.
·	Котел	 газовий	 АОГВ	 (24	 кВт,	 б/к).	 Тел.:	
(067)	945-39-90.
·	Котел	твердопаливний.	Тел.:	(066)	208-33-55.
·	Обігрівач	 ГИИ-1,85	 інфрачервоний	
(пальник	газовий).	Тел.:	(097)	453-26-35.
·	Обігрівач	(нов.)	-	300	грн,	тепловентилятор	
(нов.)	-	300	грн.	Тел.:	(099)	664-75-07.
·	Обігрівач	 портативний	 (імп.,	 нов.,	 без	
шнура,	економний)	-	500	грн.	Тел.:	560-06-63.
·	Обігрівач	 УФО	 (інфрачервоний,	 гарний	
стан).	Тел.:	(097)	210-02-18.
·	Пальник	 ГИИ-1,85	 газовий	 (інфрачер-
воний	обігрівач).	Тел.:	(097)	453-26-35.
·	Пальник	 на	 опилках,	 щепі,	 телетах	 для	
твердопаливного	 котла	 від	 50	 до	 300	 кВт.	
Тел.:	(066)	600-87-84.
·	Пічку	метал.	БУЛЬРЬЯН	(нов.,	до	100	кв.м)	
-	3	тис.грн.	Тел.:	(050)	276-00-48.
·	Радіатор	масляний	(15	секцій,	Німеччина)	
-	1,2	тис.грн.	Тел.:	(066)	355-20-71.
·	Радіатор	масляний	(пересувний,	чавунний,	
на	коліщатках)	-	450	грн.	Тел.:	(067)	157-07-
82,	412-10-19.
·	Тепловентилятори	(2	шт.)	пл	250	грн.	Тел.:	
(098)	247-55-17.

2.7 Ремонтно-будівельні, 
оздоблювальні роботи

пропоную 
·	Виготовлення	сцен,	трибун,	подіумів.	Тел.:	
(093)	701-31-51.
·	Всі	види	малярно-штукатурних	робіт.	Тел.:	
(098)	326-97-99.
·	Демонтуємо	 балкони,	 підлоги,	 дверні	
пройоми,	 прибирання	 сміття.	 Тел.:	 (067)	
911-29-90.
·	Дрібний	ремонт,	укріплення	гаражів.	Тел.:	
(093)	701-31-51.
·	Дрібні	ремонтні	роботи.	Тел.:	(067)	911-29-90.
·	Паркет.	Акуратна	робота	бара-
банною	 та	 плоскошліфувальною	
машинами.	 Дрібні	 ремонти.	 Ла-
кування.	 Гель.	 Кріплення	 плін-
тусу.	Укладка	ламінату.	Консуль-
тації.	Шпаклювання	щілин.	Тел.:	
(097)	696-80-90,	(066)	416-40-80.
·	Розбивання	 бетону,	 перегородок,	 сантех-
нічних	блоків.	Тел.:	(067)	911-29-90.
·	Терміново	виконуємо	всі	види	работ	з	вста-
новлення	парканів.	Тел.:	(098)	326-97-99.
·	Терміново	 виконуємо	 роботу	 електриків.	
Якісно	та	охайно.	Тел.:	(098)	326-97-99.
·	Утеплення	 балконів,	 встановлення	 вікон,	
ремонт	дахів.	Тел.:	(093)	979-79-77.

3 Транспорт 3

3.1 Автомобілі легкові
куплю 

·	Аварійний	 або	 цілий:	 ДЕУ,	 ШКОДА,	
ШЕВРОЛЄ,	ФОЛЬКСВАГЕН,	МЕРСЕДЕС,	
АУДІ,	БМВ,	ОПЕЛЬ,	ФОРД,	ПЕЖО,	РЕНО,	
МІЦУБІСІ,	ТОЙОТА	та	ін.	Тел.:	(044)	233-
55-39,	 (098)	 263-33-91,	 (050)	 150-53-68,	
(063)	233-55-39.
·	Автомобіль	(для	себе).	Тел.:	(050)	927-54-17.
·	Автомобіль	 легковий	 (не	 на	 ходу).	 Тел.:	
(093)	152-24-50	(Олександр).
·	Автомобіль	(можна	не	на	ходу,	по	Києву	та	
області).	Тел.:	(073)	300-30-70.
·	Автомобіль	 (не	 на	 ходу).	 Тел.:	 (096)	 
961-78-78.
·	Куплю	 ПОБЄДА,	 ВОЛГА,	 МОСКВИЧ,	
ЗАПОРОЖЕЦЬ,	 ЗІМ,	 ЗІС,	 ВАЗ	 а	 також	
старі	мотоцикли:	УРАЛ,	ДНІПРО,	ІЖ,	ЯВА,	
ХАРЛЄЙ.	Тел.:	 (044)	237-39-30,	 (050)	169-
57-73,	(096)	533-23-52,	(063)	237-39-30.
·	СУБАРУ	 ЛІБЕРО	 (з	 документами),	 у	
господаря.	 Без	 посередників.	 Тел.:	 (050)	
943-24-12.
·	УАЗ-469	(можна	на	запчастини).	Тел.:	(093)	
303-64-08.
·	ФОРД	 СКОРПІО	 (хетчбек,	 колір	 сірий,	
бензин,	для	себе).	Тел.:	(063)	858-04-17.
·	Фургон	 (кат.	 В,	 вантажний,	 вантажопаса-
жирський,	 легковий)	 недорого.	 Тел.:	 (067)	
911-29-90.

продам 
·	АУДІ	 А-3	 (2016	 р.вип.,	 80	 тис.км,	 2,0	 л,	
дизель,	 білий	 перламутр,	 люк,	 блакитна	
шкіра,	 тонований,	 один	 власник,	 київська	
реєстрація,	 5	 л/100	 км)	 -	 за	 домовленістю.	
Тел.:	(096)	411-28-60.
·	ВАЗ-21013	(84	р.вип.,	гаражне	зберігання,	
на	ходу).	Тел.:	(098)	206-60-80.
·	ВАЗ-21013	 (84	 р.вип.,	 на	 ходу,	 один	 го-
сподар,	 гаражне	 зберігання).	 Тел.:	 (097)	
210-02-18.
·	ВАЗ-2107	 (98	 р.вип.,	 неварений,	 небитий,	
рідна	 фарба,	 червоний)	 -	 19	 тис.грн,	 торг.	
Тел.:	(050)	276-00-48.
·	ВАЗ-2131	 НИВА	 КЕДР	 (2000	 р.вип.,	 160	
тис.км,	карбюратор	СОЛЕКС-8,	1,8	л,	гідро-
підсилювач	 керма,	 синій,	 другий	 власник,	
гаражне	 зберігання)	 -	 4	 тис.у.о.	 Тел.:	 (095)	
378-22-02.
·	ГАЗ-2401	 (85	 р.вип.,	 колір	 сірий,	 по-
требує	ремонту)	 -	 за	домовленістю.	Тел.:	
(097)	876-12-57.
·	ГАЗ-2410	 (88	 р.вип.,	 колір	 білий,	 гарний	
стан,	8	л/100	км,	двигун	нов.,	немає	іржи)	-	
за	домовленістю.	Тел.:	(095)	477-34-86.

·	ГАЗ-2410	(88	р.вип.,	на	ходу)	-	500	у.о.	Тел.:	
258-24-35.
·	ГАЗ-3102	 (86	 р.вип.,	 колір	 чорний,	 по-
требує	зварювальних	робіт)	 -	500	у.о.	Тел.:	
(073)	472-96-42.
·	ГАЗ-3110	 (2004	 р.вип.,	 колір	 білий,	 пере-
фарбований,	 переварений,	 один	 господар,	
бензин).	Тел.:	(097)	490-02-47.
·	ДЕУ	 ЛАНОС	 (2008	 р.вип.,	 1,7	 л,	 5-ступ.
КПП	 мех.,	 гарний	 стан,	 газова	 установка,	
бензин)	-	4,1	тис.у.о.	Тел.:	(067)	280-97-50.
·	ЛАДА	 ГРАНДА	 (2021	 р.вип.,	 1,6	 л,	
лфітбек,	газ-бензин)	-	8,5	тис.у.о.,	торг.	Тел.:	
(097)	498-85-90.
·	МЕРСЕДЕС-212	 (2010	р.вип.).	Тел.:	 (063)	
237-29-13.
·	МОСКВИЧ-2140	(82	р.вип.,	газ-бензин,	на	
ходу,	 не	 гнилий,	 нов.	 кардан,	 хрестовини,	
редуктор,	гальмівні	колодки,	куліса,	акуму-
лятор	 та	 ін.	 багато	 замінено)	 -	 17	 тис.грн.	
Тел.:	(093)	701-31-51.
·	МОСКВИЧ-2140	 (82	 р.вип.,	 повністю	 на	
ходу,	 не	 іржавий,	 варити	 не	 потрібно,	 газ-
бензин,	нов.	рекуктор,	кардан,	хрестовини,	
куліса,	 колодки	 гальмівні	 та	 ін.,	 за	 техпа-
спортом)	-	18	тис.грн.	Тел.:	(067)	911-29-90.
·	МОСКВИЧ-2140	 (84	 р.вип.,	 1,6	 л,	 газ-
бензин,	негнилий,	на	ходу,	фаркоп)	-	18	тис.
грн.	Тел.:	(095)	001-05-32.
·	НІССАН	 КАШКАЙ	 (2011	 р.вип.,	 1,5	 л,	
дизель,	 230	 тис.км,	 з	 Франції,	 білий)	 -	 11	
тис.у.о.	Тел.:	(067)	767-09-51.
·	ОПЕЛЬ	 ВЕКТРА	 С	 (2006	 р.вип.,	 1,9	 л,	
дизель,	300	тис.км,	6-ступ.КПП,	універсал,	
чорний)	-	6,5	тис.у.о.	Тел.:	(067)	917-09-47.
·	ОПЕЛЬ	ВІВАРО	(2015	р.вип.,	1,6	л,	дизель,	
не	 битий,	 на	 ходу,	 повний	 електропакет,	
один	 власник,	 гаражне	 зберігання)	 -	 15,3	
тис.у.о.	 Терміново.	 Тел.:	 (099)	 602-88-40,	
(099)	103-09-12.
·	РЕНО	МЕГАН	(2007	р.вип.,	2,0	л,	200	тис.
км,	 КПП-автомат,	 універсал,	 заводська	 га-
зова	установка,	чорний,	 тільки	пригнаний)	
-	6,5	тис.у.о.	Тел.:	(091)	971-64-30.
·	СУЗУКІ	 ВАГОН	 (2001	 р.вип.,	 105	 тис.
км,	мех.КПП,	5-ступ.КПП,	1,3	л,	синій)	-	4	
тис.у.о.	Тел.:	(095)	378-22-02.
·	ТАВРІЯ	СЛАВУТА	(2002	р.вип.,	40	тис.км)	
-	2	тис.у.о.	Тел.:	(095)	602-82-78.
·	ФОЛЬКСВАГЕН	 ГОЛЬФ	 ПЛЮС	 (2008	
р.вип.,	 сірий	 металік,	 1,6	 л,	 інжектор,	 газ-
бензин,	 гарний	 стан,	 на	 ходу,	 зим.	 гума,	
диски)	 -	 2,5	 тис.у.о.	 Терміново.	 Тел.:	 (063)	
352-99-27	(Ірина).
·	ФОЛЬКСВАГЕН	 ГОЛЬФ	 ПЛЮС	 (2008	
р.вип.,	сірий	металік,	диски,	зим.	гума,	газ-
бензин)	-	2,5	тис.у.о.	Терміново.	Тел.:	(098)	
606-41-67.
·	ФОРД	F-150	(2018	р.вип.,	пікап,	2,7	л,	110	
тис.км,	 синій	 металік)	 -	 26	 тис.у.о.	 Тел.:	
(093)	660-28-90.
·	ХОНДА	АККОРД	(2012	р.вип.,	2,0	л,	мех.	
КПП,	сірий,	металік)	-	10	тис.у.о.	Тел.:	(067)	
750-54-06.
·	ШЕВРОЛЄ	КАМАРО	 (2018	 р.вип.,	 2,0	 л,	
60	тис.км,	з	США,	сріблястий)	-	24	тис.у.о.	
Тел.:	(067)	755-00-36.
·	ШКОДА	 ФАБІЯ	 (2007	 р.вип.,	 1,2	 л,	 150	
тис.км)	-	5,7	тис.у.о.	Тел.:	(050)	957-22-92.
·	ШКОДА	ФЕЛІЦІЯ	(2000	р.вип.,	1,3	л,	150	
тис.км,	білий,	КПП	мех.)	-	3,5	тис.у.о.,	торг.	
Тел.:	(095)	610-69-87.

візьму в оренду 
·	Автомобіль	під	таксі.	Тел.:	(095)	920-11-06	
(Микола).

3.2 Автомобілі вантажні
куплю 

·	Автомобіль	вантажний	(можна	не	на	ходу).	
Тел.:	(067)	899-17-65.
·	Автомобіль	вантажний	 (не	на	ходу).	Тел.:	
(097)	512-30-94	(Олександр).
·	Автомобіль	(не	на	ходу,	вантажний).	Тел.:	
(098)	269-29-73.
·	Автомобіль	(не	на	ходу).	Тел.:	(095)	099-31-07.

продам 
·	ГАЗЕЛЬ	 (2003	 р.вип.,	 вантажний,	 бор-
товий,	 газ-бензин)	 -	 2,2	 тис.у.о.,	 торг.	Тел.:	
(067)	852-36-72.
·	ДАФ-65	(99	р.вип.,	двигун	6,2	л,	рефриже-
ратор,	дизель,	10	т)	-	10,5	тис.у.о.	Тел.:	(050)	
952-23-42.
·	МАЗ-543203	(2001	р.вип.,	тягач,	капремонт	
двигуна,	 гума	 передня	 нов.,	 задня	 гума	 50	
%)	-	2,4	тис.у.о.	Тел.:	(097)	490-02-47.
·	МАЗ-5432	(99	р.вип.,	двигун	№	8,	5-ступ.
КПП,	 коліса	 кріпляться	 на	 клинках)	 -	 2,6	
тис.у.о.	Тел.:	(095)	477-34-86.

3.3 Автобуси, 
мікроавтобуси

куплю 
·	Вантажопасажирський	 або	 вантажний	
(бажано	 газ-бензин),	 можна	ГАЗЕЛЬ.	 Тел.:	
(067)	911-29-90.
·	ФОРД,	СОБОЛЬ,	ФОЛЬКСВАГЕН	ТРАН-
СПОРТЕР,	ГАЗЕЛЬ	(бажано	газ-бензин,	для	
себе)	недорого.	Тел.:	(093)	701-31-51.

продам 
·	ГАЗ-3302	 ГАЗЕЛЬ	 (2006	 р.вип.,	 140	 тис.
км,	2,3	л,	газова	установка,	термобудка)	-	3,2	
тис.у.о.	Тел.:	(091)	608-04-71.
·	ГАЗЕЛЬ-32313	 (2008	 р.вип.,	 колір	 бла-
китний,	пасажирський,	14	місць,	бензин,	30	
тис.км)	-	2,8	тис.у.о.	Тел.:	(097)	876-12-57.
·	ГАЗЕЛЬ	(99	р.вип.,	вантажопасажирський,	
кат.	В,	 2,4	л,	 газ-бензин,	 газ	 вписаний,	по-
вністю	 на	 ходу,	 електрика	 робоча,	 двері	
закриваються,	 не	 гнилий,	 спарка,	 пневмо-
подушки,	 до	 3	 т)	 -	 2,5	 тис.у.о.	 Тел.:	 (067)	
911-29-90.
·	ГАЗЕЛЬ	 (99	 р.вип.,	 вантажопасажир-
ський,	 негнилий,	 спарка,	 газова	 уста-
новка,	 2,4	 л,	 нов.	 пневмоподушки,	 елек-
трика	 робоча,	 сидіння	 БМВ,	 салон	 об-
шитий,	 гума	 гарна,	 знятий	 з	 обліку)	 -	 85	
тис.грн.	Тел.:	(095)	001-05-32.
·	ІКАРУС	(91	р.вип.).	Тел.:	(050)	383-27-02.
·	МЕРСЕДЕС-310Д	 (90	 р.вип.,	 колір	 білий,	
двигун	 5-циліндровий,	 повний	 капремонт	
двигуна	 у	 2016	 р.,	 переварений,	 пофарбо-
ваний,	 багато	 запчастин	 та	 б/к	 гума)	 -	 4,7	
тис.у.о.	Тел.:	(095)	477-34-86.
·	СОБОЛЬ	 (2005	 р.вип.,	 пасажирський,	 9	
місць,	один	господар,	небитий,	гарний	стан)	
-	3	тис.у.о.,	торг.	Тел.:	(068)	107-23-52.

3.4 Мото-, вело
куплю 

·	Велосипед	 (будь-який	 стан).	 Тел.:	 (050)	
534-94-44.
·	Велосипед.	Тел.:	(095)	001-05-32.
·	Куплю	 радянський	 велосипед	 типу	
УКРАЇНА,	МІНСЬК	 в	 робочому	 стані,	 ба-
жано	з	рамою.	Тел.:	(093)	660-87-70.
·	Ланцюг	 до	мотоцикла	ЯВА.	 Тел.:	 (097)	
071-10-99.

продам 
·	Велосипед	 ВІННЕР	 ІБІЦА	 (алюмінієвий,	
розсувний,	 міський,	 універсельний,	 3	
швидкості,	 ручне	 та	ніжне	 гальмо,	 білий	 з	
чорним).	Тел.:	(067)	323-70-71.
·	Велосипед	 доріжний	 (б/к,	 на	 ходу)	 -	 1,5	
тис.грн.	Тел.:	(095)	133-93-74.
·	Велосипед	(жін.,	б/к).	Тел.:	(097)	210-02-18.
·	Велосипед	(жін.,	б/к).	Тел.:	(097)	588-55-87.
·	Велосипед	(жін.,	б/к).	Тел.:	(098)	206-60-80.
·	Велосипеди	(3	шт.,	б/к).	Тел.:	(099)	464-51-83.

·	Велосипеди:	 ПРАЙД	 ФРІДА-24	 підліт-
ковий	 (бузковий	 колір,	 для	 підлітків	 на	
зріст	135-155	 см,	легка	 алюмінієва	рама,	 7	
швидкостей,	мех.	дискові	гальма,	колеса	на	
подвійних	 алюмінієвих	 ободах,	 оснащені	
позашляховими	покришками,	підніжка	для	
паркування),	БЕГОВЕЛЛ	ПРАЙД	ПУШ-2,0	
2019	 (дитячий,	 для	 навчання,	 салатовий,	
колеса	 12»,	 середній	 розмір,	 для	 дітей	 від	
90	 до	 125	 см	 на	 зріст,	 комфортний,	 легка	
алюмінієва	 рама,	 надувні	 колеса,	 регулю-
вання	керма	та	сидіння	по	висоті,	майданчик	
для	ніг)	недорого.	Тел.:	(050)	923-16-06.
·	Велосипед	(на	базі	велосипеда	УКРАЇНА,	
на	ходу,	Київ,	самовивезення)	-	1,2	тис.грн.	
Тел.:	(095)	001-05-32.
·	Велосипед	 на	 базі	 УКРАЇНА	 (без	 про-
дольної	рами,	повністю	робочий)	-	1,2	тис.
грн.	Тел.:	(067)	911-29-90.
·	Велосипед	 (Польща,	 розсувний).	 Тел.:	
298-44-46.
·	Велосипед	 (спорт.,	 Польща)	 -	 1	 тис.грн.	
Тел.:	(093)	536-20-71.
·	Велосипед	СПРИНТ.	Тел.:	(066)	002-78-03,	
(044)	407-29-16.
·	Велосипед	УКРАЇНА	 (гарний	 стан).	 Тел.:	
547-53-95.
·	Велосипед	УКРАЇНА	(жін.,	б/к).	Тел.:	(050)	
212-96-30.
·	Ланцюг	до	мотоцикла	ЯВА	недорого.	Тел.:	
(066)	763-77-87,	(099)	470-51-02.

3.5 Спецтехніка
продам 

·	Автокран	КС-3575	(92	р.вип.,	без	АКБ,	ро-
бочий	стан)	 -	 220	тис.грн,	 торг.	Тел.:	 (095)	
477-34-86.
·	Автонавантажувач	 ТВ-1788	 (1970	 р.вип.,	
дизель,	 вантажність	 3	 т,	 колір	 оранжевий,	
висота	підйому	3	м)	 -	6	тис.у.о.	Тел.:	 (097)	
876-12-57.
·	Автопричіп	 ММЗ-81021.	 Тел.:	 (095)	
602-82-78.
·	Бульдозер,	екскаватор	(все	б/к).	Тел.:	(050)	
383-27-02.
·	Бульдозер	 Т-170,	 автонавантажувач	
(Львів),	 установку	 бурову	 компактну.	
Тел.:	(096)	521-07-41.
·	Електротранспорт	 на	 4	 та	 6	 колесах	 (са-
моробний,	 двигун	 Китай,	 350	 Вт,	 перший	
екземпляр,	немає	аналогів	у	світі,	 з	дирек-
торським	кріслом,	для	інвалідів	та	здорових	
людей)	недорого.	Тел.:	(098)	776-02-54.
·	Електротранспорт	 саморобний	 для	 ін-
валідів	та	здорових	людей	(двигун	від	 іно-
марки	350	Вт,	швидкість	20	км/год.,	відстань	
з	підзарядом	безкінечна,	електронне	гальмо,	
вантажопідйомність	130	кг,	2	вантажні	від-
сіки,	 стояночне	 гальмо	 із	 замком,	 освіт-
лення)	недорого.	Тел.:	(068)	596-34-27.
·	Мотоколяску	 з	 електроприводом	 (майже	
нов.).	Тел.:	(098)	845-20-90,	(097)	408-66-89.
·	Пристрій	 КП-23	 кисневий	 парашутний.	
Тел.:	(097)	453-26-35.
·	Причіп	 (б/к,	 без	 документів)	 -	 5	 тис.грн,	
торг.	Тел.:	(068)	061-98-29,	(068)	856-41-47.

3.6 Автодеталі
куплю 

·	РОВЕР	на	запчастини.	Тел.:	(067)	452-81-62.
продам 

·	АЛЬФА	 РОМЕО-33:	 запчастини.	 Тел.:	
(067)	725-58-39.
·	ВАЗ-2101:	запчастини.	Тел.:	(096)	951-72-19.
·	ВАЗ-2101:	катушку	запалювання	нов.	Тел.:	
(099)	227-93-75.
·	ВАЗ:	 запчастини	 різні	 б/к.	 Тел.:	 (050)	
212-96-30.
·	ВАЗ:	запчастини.	Тел.:	(097)	588-55-87.
·	ВОЛЬВО:	 запчастини	 (б/к	 та	 нов.).	 Тел.:	
(067)	280-97-50.
·	ВОЛЬВО	по	запчастинах.	Тел.:	332-04-13.
·	ГАЗ-21:	 запчастини	по	кузову	та	ходовой,	
ГАЗ	 М-20	 ПОБЄДА:	 двері,	 міст	 передній,	
запчастини	 по	 кузову	 та	 ходовій,	НІССАН	
БЛЮБЕРД:	двері	(2	шт.,	передня	та	задня),	
МОСКВИЧ-2141:	диски	гальмівні,	кришку	
багажника,	капот.	Тел.:	(098)	590-24-77.
·	ГАЗ-2401	 по	 запчастинах,	 ГАЗ-2410:	
двигун.	 ЗАЗ-965,	 966,	 968	 по	 запчастинах.	
Тел.:	258-24-35.
·	ГАЗ-2410	 (93	 р.вип.):	 міст	 задній	 в	 зборі.	
Тел.:	(098)	606-41-67.
·	ГАЗ-2410:	бензобак	нов.	Тел.:	(063)	489-44-10.
·	ГАЗ-2410:	 нов.	 бензобак.	 Тел.:	 (095)	
099-31-07.
·	ДЕУ	ЛАНОС	(2006	р.вип.)	по	запчастинах.	
Тел.:	(067)	725-58-39.
·	ДЕУ	ЛАНОС	 по	 запчастинах.	 Тел.:	 (093)	
730-13-92.
·	ІЖ	ОДА	(2003	р.вип.)	на	запчастини	цілком,	
з	документами.	Тел.:	(097)	876-12-57.
·	КАМАЗ-6520:	 фаркоп	 (євро,	 нов.)	 -	 1	
тис.у.о.	Тел.:	(097)	490-02-47.
·	Комплект	 поршневих	 кілець	 (діаметр	
76,6,	 Німеччина).	 Тел.:	 (067)	 605-88-14,	
457-10-06.
·	МАЗ-543203:	 двигун	№	 8	 (після	 повного	
капремонту)	 -	 2	 тис.у.о.,	 торг.	 Тел.:	 (095)	
477-34-86.
·	МЕРСЕДЕС	 ML,	 ВІТО,	 ВІАНО:	 запча-
стини.	Тел.:	(063)	237-29-13.
·	МІЦУБІСІ	 ЛАНЦЕР-10	 (2009	 р.вип.):	
дзеркало	 заднього	 огляду	 (праве	 бокове,	
електричне,	без	передньої	кришки)	-	2	тис.
грн.	Тел.:	(095)	591-05-25.
·	МІЦУБІСІ	 ЛАНЦЕР-9	 (2000-2007	 р.вип.,	
оригінал,	 б/к,	 стан	 нових):	 фари	 б/к	
(оригінал).	Тел.:	(093)	413-60-16.
·	МІЦУБІСІ	ЛАНЦЕР-9	ВАГОН	(2000-2007	
р.вип.,	нов.):	бампер	задній	-	6	тис.грн.	Тел.:	
(097)	266-11-52.
·	МОСКВИЧ-2140,	 412	 та	 2140:	 підкрилки	
пластикові	(комплект)	-	500	грн,	кардан	2140	
з	 крестовинами	 -	 750	 грн,	 редуктор	2140	 -	
700	грн,	2140:	двигун	(робочий,	доглянутий)	
-	10	тис.грн.	Тел.:	(067)	911-29-90.
·	МОСКВИЧ-412,	 2140:	 запчастини.	 Тел.:	
(068)	975-70-28.
·	МОСКВИЧ-412,	 2140:	 запчастини.	 Тел.:	
(093)	241-10-82.
·	ОПЕЛЬ	 ЗАФІРА	 (1,8	 л,	 бензин):	 5-ступ.
КПП	 (технічно	 несправна)	 -	 3	 тис.грн,	 ка-
тушку	запалювання	(робоча)	-	600	грн.	Тел.:	
(097)	412-85-06,	(063)	628-34-12.
·	ОПЕЛЬ	 СЕНАТОР	 (91	 р.вип.)	 на	 запча-
стини,	 ОПЕЛЬ,	 МОСКВИЧ-2140:	 фаркоп,	
СЛАВУТА	 (2005	 р.вип.)	 на	 запчастини.	
Тел.:	(066)	215-67-22,	(098)	846-67-30.
·	РОВЕР-213,	416,	620,	820,	75:	запчастини.	
Тел.:	(067)	452-81-62.
·	СІТРОЕН	 БЕРЛІНГО	 (2007	 р.вип.,	 1,9	 л,	
дизель):	 колінвал,	 стартер	 (б/к),	 вал	 роз-
подільчий	 з	 рокерами,	 насос	 гірдопідси-
лювача	 керма	 (б/к),	 форсунки	 (б/к,	 8	 шт.),	
свічки	 накалювання	 (4	 шт.),	 трос	 ручного	
гальма	(1	комплект).	Тел.:	(096)	539-06-43.
·	ТАВРІЯ:	 проводку	 -	 350	 грн.	 Тел.:	 (093)	
701-31-51.
·	ТОЙОТА	 АВЕНТУС	 (2002	 р.вип.,	 2,0	 л,	
1,8	л,	мех.,	універсал)	по	запчастинах.	Тел.:	
(098)	081-56-16.
·	ФОЛЬКСВАГЕН	ШАРАН	(98	р.вип.,	2,8	л,	
мех.):	запчастини.	Тел.:	(063)	623-04-31.
·	ХОНДА	 СИВИК,	 КОНЦЕРТО:	 запча-
стини.	Тел.:	(067)	216-41-09.

3.7 Аксесуари, авто хімія, 
ПММ

куплю 
·	Акумулятор	 автомобільний	 (80	 А,	 будь-
який	стан,	для	себе).	Тел.:	(063)	489-44-10.

·	Акумулятор	 автомобільний	 (емкість	
55-65	 А/год.,	 щільність	 1,25	 у	 всіх	 6	
банках,	 клема	 плюс	 розташована	 лі-
воруч).	Тел.:	(063)	376-44-69.
·	Акумулятор	вантажний	(190	А	х	1150	Ен).	
Тел.:	(097)	512-30-94.
·	Акумулятор	 на	 вантажний	 автомобіль	
(будь-який	стан).	Тел.:	(050)	474-90-44.
·	Акумулятор	 СТ-190	 (неробочий).	 Тел.:	
(098)	839-99-17.
·	Підшипники	автомобільні	(для	себе).	Тел.:	
(068)	376-21-21.

продам 
·	Автомагнітолу	JVC-1120	ПРОЛОДЖІ	-	1,3	
тис.грн.	Тел.:	(093)	536-20-71.
·	Автомагнітолу	(нов.,	Японія).	Тел.:	286-68-34.
·	Акумулятор	(225	А/год.	х	1600	Ен,	Вольво).	
Тел.:	(098)	047-80-35.
·	Акумулятор	автомобільний	(190	А/170	Ен).	
Тел.:	(098)	269-29-73.
·	Бар’єр	паркувальний.	Тел.:	(095)	133-93-74.
·	Вакуометр	 автомобільний.	 Тел.:	 (050)	
206-21-46.
·	Домкрат	(нов.,	в	упаковці)	-	500	грн,	торг.	
Тел.:	(097)	620-21-72.
·	Емаль	Ц-2001	целюлозна	 (для	фінального	
оброблення	кузовів	автомобілів,	мотоциклів	
та	ін.	металєвих	виробів,	банка	метал.	по	1	
кг,	5	банок	на	покриття	50	кв.м).	Тел.:	(098)	
776-02-54.
·	Каністри	 (метал.,	 20	 л,	 б/к).	Тел.:	 (097)	
588-55-87.
·	Компресометр	 (бензин),	 вакууметр	 (па-
ливна).	Тел.:	(050)	206-21-46.
·	Пристрій	зарядний	для	автомобільних	АКБ	
(автоматичний,	 б/к,	СРСР)	 -	 400	 грн.	 Тел.:	
(097)	964-70-70	(Володимир).
·	Пристрій	зарядний	(заряджає	одночасно	до	
20	АКБ)	 -	 8	 тис.грн.	Тел.:	 (066)	215-67-22,	
(098)	846-67-30.
·	Пристрій	зарядний.	Тел.:	(097)	588-55-87.
·	Пристрій	МРІЯ	(пуско-зарядний,	5	А,	10	А,	
заряд	 Вольтами	 та	 Амперами).	 Тел.:	 (098)	
776-02-54.
·	Пристрій	пуско-зарядний	МРІЯ	(5	А,	10	А)	
-	1,5	тис.грн,	торг.	Тел.:	(068)	596-34-27.
·	Тестер	автомобільний,	автоаптечки	для	ре-
монту	шин,	міні-пилосос	автомобільний	(12	
В),	каністру	(10	л,	б/к).	Тел.:	(066)	747-05-78,	
(066)	502-35-46.

3.8 Шини, шиномонтаж
продам 

·	Автопокришки	185/60	R14	(гарний	стан,	4	
шт.)	-	2	тис.грн.	Тел.:	(097)	279-32-06.
·	Автопокришки	R	13-18.	Тел.:	(093)	730-13-92.
·	Автопокришки	 R13	 (4	 шт.).	 Тел.:	 (095)	
602-82-78.
·	Автопокришки	б/к	R13	з	дисками	ВАЗ	по	
100	грн.	Тел.:	(067)	168-24-51.
·	Автопокришки	від	R13	до	R18	(б/к	та	нов.).	
Тел.:	(067)	280-97-50.
·	Автопокришки	 МАТАДОР	 (4	 шт.,	 зим.,	
гарний	стан,	R14,	диски	литі,	185х60).	Тел.:	
(095)	386-56-22.
·	Автопокришки	 НОКІАН	 185х60	 R14	 (4	
шт.)	-	2	тис.грн.	Тел.:	(093)	152-05-03.
·	МОСКВИЧ-408:	 крило	 ліве	 заднє	 (нов.)	
-	550	грн,	торг.	Кришку	багажника	ПЕЖО-
206	 (оригінал)	 -	 100	 у.о.,	 торг.	 Тел.:	 (097)	
620-21-72.
·	ФОЛЬКСВАГЕН	 Т-4	 (2018	 р.вип.):	 гуму	
205х70	 R15	 (залишок	 80	 %,	 зимова,	 ви-
робник	 Росава)	 -	 1,3	 тис.грн/колесо.	 Тел.:	
(097)	490-02-47.

3.10 Гаражі
куплю 

·	Гараж	 (метал.,	 розсувний)	 на	 вивезення.	
Тел.:	(098)	823-93-66.
·	Гараж,	 можна	метал.,	 для	 себе,	 недорого.	
Тел.:	(067)	911-29-90.
·	Гараж	(Шевченківський),	у	господаря,	для	
себе,	недорого.	Тел.:	(093)	701-31-51.
·	Замок	 гаражний	 (тільки	 б/к,	 гарний	 стан,	
для	себе).	Тел.:	(095)	133-93-74.

продам 
·	Гараж	 (Голосіївський,	 пр.Науки,33,	 кап.,	
метал.).	Тел.:	(098)	206-60-80.
·	Гараж	 (Голосіївський,	 пр.Науки,33,	 кап.).	
Тел.:	(097)	588-55-87.
·	Гараж	 (Голосіївський,	 пр.Науки,	 метал.,	
кооп.).	Тел.:	(097)	210-02-18.
·	Гараж	 (Дарницький,	 кооп.»Бортничі»).	
Тел.:	(095)	459-68-84.
·	Гараж	 (Деснянський,	 вул.Електротехнічна,	
43,	з.-б.,	збірний,	2-рівневий,	18	кв.м,	підвал	
за	 периметром,	 високі	 метал.	 ворота,	 по-
крівля	рубероїд,	під	власний	ремонт)	-	9	тис.
євро,	торг.	Терміново.	Тел.:	(067)	298-25-93.
·	Гараж	 (Деснянський,	 вул.Крайня,	 цегл.,	
кооп.»Супутник-1»,	Троєщина,	підвал,	огля-
дова	яма,	6х4	м).	Тел.:	(098)	662-25-88.
·	Гараж	 (Дніпровський,	 вул.М.Раскової,52,	
цегл.,	 3/3-пов.,	 20	 кв.м)	 -	 договірна.	 Тел.:	
(095)	477-34-86.
·	Гараж	 (Дніпровський,	 кооп.»Райдужний»,	
цегл.,	підвал	 за	периметром,	5,5х4,4	м,	ви-
сота	 2,5	 м,	 електроенергія,	 охорона)	 або	
здам	 в	 оренду.	 Терміново.	 Тел.:	 (098)	 845-
20-90,	(097)	408-66-89.
·	Гараж	 (Дніпровський,	 метал.,	
кооп.»Лівобережний-2»,	світло,	погріб,	яма)	
-	2	тис.у.о.	Тел.:	(050)	276-00-48.
·	Гараж	 (Дніпровський,	 Райдужний,	 цегл.,	
17х6	м,	яма,	охорона,	електроенергія,	кооп.)	
або	здам	в	оренду.	Тел.:	(096)	612-00-16.
·	Гараж	 (м.	 «Берестейська»,	 на	 вивезення,	
жданівський)	-	8	тис.грн.	Тел.:	(050)	645-84-98.
·	Гараж	(метал.,	жданівський,	розсувний,	на	
вивезення)	-	200	у.о.
·	Гараж	 на	 вивезення	 (товстий	 метал,	 біла	
фарба	 зовні	 та	 всередині,	 гарний	 внутр.	
замок)	-	500	у.о.	Тел.:	(098)	247-55-17.
·	Гараж	 (Печерський,	 вул.Старонаводни-
цька,	 20-А,	 1/4-пов.,	 22	 кв.м,	 з	 вікном,	
опалення,	кімната	чиста,	підйом	на	ліфті,	
є	 бомбосховище)	 -	 40	 тис.у.о.	Тел.:	 (097)	
490-02-47.
·	Гараж	 (Святошинський,	 вул.Олевська,	
метал.,	великий).	Тел.:	(050)	654-19-57.
·	Гараж	(Солом’янський,	вул.Лобановського,	
кап.,	приват.).	Тел.:	(097)	588-55-87.
·	Гараж	(Солом’янський,	пр.Лобановського,	
кап.).	Тел.:	(097)	210-02-18.

здам в оренду 
·	Гараж-бокс	 (Солом’янський,	 вул.Волгог-
радська,	12-А,	3-й	пов.)	-	за	домовленістю.	
Тел.:	(050)	530-28-88.
·	Гараж	 в	 смт	 Коцюбинське	 під	 склад	 або	
шиномонтаж,	СТО	 (цегл.,	 яма).	Тел.:	 (097)	
149-58-04.
·	Гараж	 (Голосіївський,	 Голосіїв,	 вул.	
О.Кошового,	 гараж	 8	 кв.м,	 в	 приват.	 бу-
динку,	бетонний,	виїзд	на	вулицю)	-	1,2	тис.
грн.	Тел.:	(093)	409-40-52.
·	Гараж	 (Подільський,	 вул.Сирецька,39,	
кооп.»Вимпел»,	цегл.,	світло,	охорона,	про-
хідна,	 19	 кв.м,	 можна	 під	 склад	 або	 майс-
терню)	-	2,5	тис.грн.	Тел.:	(066)	937-64-07.
·	Гараж	 (Солом’янський	 р-н,	 кооп.	
«Волгоградський»,	 цегл.).	 Тел.:	
(050)	530-28-88.

4 Устаткування 4

4.1 Устаткування, прилади, 
сировина

куплю 
·	Балон	газовий	(дачний).	Тел.:	(066)	352-20-53.
·	Балон	кисневий	(для	себе)	недорого.	Тел.:	
(096)	961-78-78.
·	Балон	 киснєвий	 (1695	 р.вип.,	 для	 себе).	
Тел.:	(098)	606-41-67.
·	Балон	киснєвий	(для	себе)	недорого.	Тел.:	
(063)	489-44-10.
·	Балон	киснєвий	(для	себе)	недорого.	Тел.:	
(067)	899-17-65.
·	Бінокуляри	 налобні,	 електродриль,	
свердла,	мітчики,	плашки,	електроточило,	
тепловентилятор,	 фен	 технічний,	 авто-
трансформатор	ЛАТР,	тестер,	люксометр,	
реле	часу,	сильний	магніт,	електроди	для	
зварювання,	 пристрій	 зарядний	 для	 аку-
мулятора	 на	 12	 В,	 каністру	 метал.	 (5-10	
л),	 замок,	 штангенциркуль,	 тиски,	 корсу	
(55-60	см),	секатор.	Тел.:	(098)	227-72-04,	
(095)	137-76-06.
·	Верстат	УМЕЛИЕ	РУКИ	(для	себе)	недо-
рого.	Тел.:	(099)	223-26-75	(Володимир).
·	Мідь	 (для	 себе,	 провід,	 пластина,	 неба-
гато).	Тел.:	(093)	701-31-51.
·	Прибори	 вимірювальні	 СРСР:	 генератор	
імпульсів,	 генератор	 шуму,	 генератор	 ча-
стот,	 генератор	 сигналів,	 вимірювач	 РЛС,	
Е	 7-8,	 вимірювач	 міцності	 електронний,	
випробувач	 транзисторів	 Л2-22,	 42-69,	 70,	
вольтметр	 цифровий	 електронний,	 часто-
томір	електронно-обчислювальний,	осцило-
граф,	можна	в	неробочому	стані.	Тел.:	(093)	
661-39-07.
·	Пускач	ПМА,	катушки	на	пускачі	(380	В),	
реле	 РП-21,	 колодки	 на	 РП-21,	 контактор	
КМ-600,	пост	КУ-92.	Тел.:	(095)	075-54-84.

продам 
·	Апарат	електрозварювальний	(220	В,	пере-
носний).	Тел.:	453-79-63,	(067)	837-43-47.
·	Апарат	зварювальний	(газовий,	карбідний,	
в	комплекті	шланги,	пальники	та	генератор).	
Тел.:	(097)	453-26-35.
·	Апарат	 зварювальний	 (інвертор)	 КЕН-
ТАВР-СВ-200	 (потужність	 200	 А,	 нов.,	 в	
упаковці,	 з	 документами)	 або	 обміняю	 на	
підсилювач	музичний.	Тел.:	(093)	540-60-55.
·	Апарат	зварювальний	(на	колесах,	є	гене-
ратор,	АКБ,	двигун	ГАЗ-24,	норм.	стан)	-	за	
домовленістю.	Тел.:	(097)	876-12-57.
·	Апарат	зварювальний.	Тел.:	(095)	280-43-75.
·	Балон	 газовий	 (з	 газом)	 -	 600	 грн.	 Тел.:	
(067)	157-07-82,	412-10-19.
·	Бензопилу	ДРУЖБА.	Тел.:	(097)	189-21-45,	
497-37-09.
·	Бензопилу	 (нов.),	 електромотор	 для	 води	
МАЛИШ	(нов.).	Тел.:	(095)	578-21-24.
·	Бензопилу	 ШТИЛЬ-461,	 перфоратор	
СВМ-2,	апарат	зварювальний	(напівавтомат,	
350	А).	Тел.:	(068)	910-74-21.
·	Бетонозмішувач	 MLZ-130NG	 (Словенія).	
Тел.:	(097)	454-25-10.
·	Блок	 випрямительний	 (8/13	 В,	 змінного	
струму),	12/24	В	(постійного	струму)	-	100	
грн,	пробки	(автомати,	6,3	А)	-	40	грн,	кон-
такти	 графітні,	 підшипники	 невеличкі,	 пе-
реноску	 (8	м)	 -	 100	 грн,	 дріт	мідний	 (4	м)	
-	80	грн,	5	м	-	80	м,	3-жильний,	є	дріт	4	м	-	60	
грн,	2	м	-	30	грн,	трансформатор	для	випілю-
вання	-	50	грн.	Тел.:	(063)	368-87-22.
·	Верстат	 токарно-гвинторізний	 марки	
1К-62	 (1971	 р.вип.,	 довжина	 станіни	 1	
м,	робочий	стан)	-	90	тис.грн.	Тел.:	(095)	
477-34-86.
·	Витяжку	міцну	 -	 28	 тис.грн,	 ліхтарі	 аєро-
дромні	-	280	грн/шт.,	пристрій	зарядний	(за-
ряджає	до	20	машин	одночасно).	Тел.:	(066)	
215-67-22,	(098)	846-67-30.
·	Генератор	ХОНДА	бензиновий	(220-280	В,	
6	кВт,	нов.,	в	упаковці)	-	15	тис.грн.	Термі-
ново.	Тел.:	(097)	148-18-19.
·	Дриль	ручний	(міцний,	400	Вт).	Тел.:	419-
34-05,	(098)	816-12-39.
·	Дриль-шуруповерт	ГРАНД	-	800	грн,	торг.	
Перфоратор	 ВОСХМАН	 (Німеччина)	 -	 1	
тис.грн,	 торг.	Бензопилу	ШТИЛЬ-С461	 (99	
р.вип.,	нов.,	не	експлуатувалася).	Тел.:	(063)	
718-75-99,	(098)	326-97-99.
·	Електродвигун	 з	 платформою	 для	 то-
чила,	 помпу	 для	 відкачування	 води	 з	 ко-
лодців	або	басейнів,	електроточило.	Тел.:	
(050)	948-43-10.
·	Електроди	 №	 3	 (9	 упаковок).	 Тел.:	 (099)	
002-17-89.
·	Електродриль	б/к,	дриль	ручний	б/к,	лапу	
сапожну	(метал.).	Тел.:	(098)	667-95-41.
·	Електролобзик	 ФІОЛЕНТ	 (450	 Вт)	 -	 400	
грн.	Тел.:	(095)	075-54-84.
·	Електромотор	 (2,8	 кВт,	 2400	 об./хв.,	 ро-
бочий	стан,	Росія)	 -	2,5	тис.грн,	торг.	Тел.:	
(097)	620-21-72.
·	Інструменти	 мікрометричні	 для	 вимірю-
вання	 внутрішніх	 та	 зовнішніх	 поверхонь	
(м.	 «Шулявська»,	 Індустріальний	 міст).	
Тел.:	(067)	605-88-14,	457-10-06.
·	Компресор	 побутовий	 (20	 л,	 майже	 нов.),	
верстат	токарний	по	дереву	з	наборов	різців.	
Тел.:	(050)	761-12-70	(з	10.00	до	20.00).
·	Контейнер	(3х4	м,	б/к).	Тел.:	(098)	206-60-80.
·	Лапи	сапожні	(2	шт.).	Тел.:	(099)	664-75-07.
·	Лапу	сапожну	(метал.)	-	200	грн.	Тел.:	(066)	
203-11-90.
·	Масло	 трансформаторне	 для	 домашніх	
радіаторів	(5	л),	кнопку	3-контактну	з	інди-
катором.	Тел.:	(068)	596-34-27.
·	Металошукач	GARRETT	ACE-250	(гарний	
стан,	 тільки	 декілька	 разів	 використову-
вався)	-	2,8	тис.грн.	Тел.:	(068)	071-79-44.
·	Набір	 столярного	 інструменту,	 дрлиль	
(ручний,	міцний),	автотрансформатор	РНА-
250,	 профіль	 алюмінієвий	 (довжина	 7	 м).	
Тел.:	(050)	815-30-39.
·	Насос	водяний	(механічний,	з	трубами	8	м)	
-	1	тис.грн.	Тел.:	407-06-19.
·	Ножиці	по	металу	(довжина	різу	17	см,	25	
см).	Тел.:	(063)	220-29-18.
·	Ножиці	по	металу.	Тел.:	(099)	664-75-07.
·	Паркет	 на	 дрова	 (2,5	 куб.м,	 дуб,	 ясен,	
сосна).	Тел.:	(097)	596-99-10.
·	Перфоратор	БОШ	ударний	(робочий),	цир-
кулярку	 БОШ	 (ел.,	 б/к,	 потребує	 дрібного	
ремонту).	Тел.:	(050)	210-68-95.
·	Повітряводи	 в	 зборі	 для	 вентиляції.	 Тел.:	
(097)	490-02-47.
·	Радіолампи,	реле	РЕС-9,	РЕС-49,	РПС-49,	
KR-12PAPA,	 ТКЕ-22,	 24,	 26,	 П-1Г.	 Тел.:	
(096)	445-13-47.
·	Сейф	радянських	часів.	Тел.:	(099)	664-75-07.
·	Систему	 ЕКОСОФТ-5.60	 зворотнього	 ос-
мосу	 (для	будь-яких	кранів,	 для	фільтрації	
води)	-	2,1	тис.грн.	Тел.:	(068)	596-34-27.
·	Стабілізатор	 ЛОДЖІК	 ПОВЕР	 LPTW-
10000RD	BLACK	напруги	(нов.,	гарантія,	
в	 упаковці).	 Тел.:	 (063)	 496-37-76,	 (098)	
845-20-90.
·	Тестер	Ц-4501,	реле	РТ-10МА,	батарею	со-
нячну	БСК-2,	МАГНЕТРОН	М	112-1.	Тел.:	
(099)	752-70-71.
·	Трансформатор	ЛАТР.	Тел.:	(050)	562-93-96.
·	Щітки	 та	 якір	 до	 перфоратора	 МЕТАБО	
КНЕ-24,	28,	якір	до	болгарки	МЕТАБО	WE-
14-125	 (оригінал,	 Німеччина).	 Тел.:	 (067)	
700-98-34.
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5 Сільське 
господарство 5

5.1 Сільгосптехніка, 
запчастини

продам 
·	Трактор	Т-40	(відм.	стан,	після	повного	ка-
премонту,	в	комплекті	причіп,	плуг,	косарка)	
-	4,5	тис.у.о.,	торг.	Тел.:	(068)	759-76-02.

5.2 Реманент
продам 

·	Газонокосарку	(електрична,	тример).	Тел.:	
(096)	151-12-78.
·	Коcарку	до	чеського	міні-трактора	ТZ-4K-
14.	Тел.:	(067)	145-01-34.
·	Мотоблок	(7	к.с.,	2	надувні	колеса,	2	фрези,	
в	комплекті,	вага	60	кг,	нов.)	-	400	у.о.	Тел.:	
(096)	490-24-79.
·	Насос	ОПТІМА	Z-150	для	води	 (нов.)	 -	1	
тис.грн.	Тел.:	(068)	596-34-27.
·	Плуг	кінний,	кінний	культиватор,	борони.	
Тел.:	(068)	222-69-69.
·	Шланги	облегчені	(15	та	30	м,	нов.)	недо-
рого.	Тел.:	(067)	454-60-46.

5.3 Худоба, птиця, 
комбікорми

продам 
·	Гусей	породи	холмогори	(з	гусятами).	Тел.:	
(095)	859-87-34.
·	Козу	на	м’ясо.	Тел.:	(066)	998-51-56.

5.4 Садівництво, 
городництво

куплю 
·	Лед-стрічку,	 фітолампу	 для	 розсади,	
косу	 (55-60	 см),	 секатор,	 відра,	 лопату	
міцну,	карбамид,	мідний	та	залізний	купо-
роси,	спектрометр.	Тел.:	(098)	227-72-04,	
(095)	137-76-06.
·	Секатор,	 косу,	 бензокосу,	 сокиру.	 Тел.:	
(098)	227-72-04,	(095)	137-76-06.
·	Стовпчики	 виноградні	 (армовані,	 б/к,	
висота	 2	 м,	 20	 шт.,	 для	 себе),	 сітку-ра-
бицю	 (б/к,	 45	 м).	 Потрібні	 доставка	 та	
встановлення	 або	 без	 них.	Все	 б/к.	 Тел.:	
(067)	737-58-26.

продам 
·	Бджолорамки	українські	(100	шт.)	по	2	грн,	
бджолорамки	 «лежак»	 (100	 шт.)	 по	 2	 грн,	
кормушки	 пластмасові	 (8	шт.)	 -	 60-70	 грн,	
вощину	(2	пачки)	по	700	грн,	мідогонку,	во-
скотопку.	Тел.:	(095)	618-14-75.
·	Бджолосім’ї	(м.Яготин).	Тел.:	(098)	476-72-44.
·	Насіння	аморанту	(2	кг).	Тел.:	529-44-34.
·	Плодознімачі.	Тел.:	 (066)	 747-05-78,	 (066)	
502-35-46.
·	Плуг	кінний,	кінний	культиватор,	борони.	
Тел.:	(068)	222-69-69.
·	Попіл	 древесний	 просіяний	 в	 мішках	
(мішок)	-	250	грн.	Тел.:	(095)	001-05-32.
·	Теплицю	 (алюмінієвий	 каркас,	 скло	 -	 су-
перпрочний	прозорий	полікарбонат,	2х3	м,	
двері	на	підшипниках,	кватирка,	висота	2	м,	
самовивезення	з	м.Макарів,	Київська	обл.)	-	
10	тис.грн,	торг.	Тел.:	(096)	331-19-03.
·	Цибулини	нарцисів	«Карпатські	проліски»	
(цвітуть	березень-квітень)	-	5	грн,	цибулини	
лілій	 -	 13	 грн,	 цибулини	 гладиолусів	 -	 5-6	
грн/шт.,	 клематіс	 кущовий	 -	 33-35	 грн,	 ку-
щовий	синій	(що	не	в’ється)	 -	33	грн,	цар-
ську	 корону	 -	 22	 грн,	 цибулини	 тюльпанів	
(сортові,	в	пачках	по	20	шт.,	3	кольора,	різні)	
-	 1,6	 грн,	 квіти	 для	 виставки	 для	 прикра-
шання	земельних	ділянок	та	будинків,	піон	
деревовидний	-	30-40	грн/дерево.	Тел.:	(095)	
948-28-21.
·	Цибулини	осінніх	квитів,	крокусів	«безвре-
менник»	(декоративні)	-	22	грн,	гортензії	для	
посадки	(сині,	бордові,	молоді	та	різні),	пі-
вонії	деревовидні,	жоржини	(великі	клубні,	
неділені)	-	35	грн,	горіхі	та	шипшину	нового	
врожаю	(збір	Вінницька	обл.)	-	30	та	25	грн	
відповідно,	 квіти	 півонії	 для	 посадки	 (4	
сорти)	-	20-35	грн,	тюльпани	(40	сортів)	по	2	
грн,	нарциси	сортові	-	3-5	грн/шт.,	клематіс	
(кущовий,	 синій,	 не	 в’ється,	 двох	 видів)	 -	
40-60	грн.	Тел.:	(050)	076-91-61.

6 Послуги 6

6.2 Юридичні, бухгал-
терські, аудиторські

пропоную 
·	Адвокат	(свідоцтво	№	3767).	Про-
фесійні	юридичні	послуги.	Надання	
правової	 допомоги	 фізичним	 та	
юридичним	особам.	Стану	на	захист	
ваших	 прав.	 Тел.:	 (096)	 324-58-25	
(Сергій	Григорович).

6.3. Поліграфічні, рекламні
пропоную 

·	Відновлення,	оцифровка	фотографій	з	на-
ступним	записом	на	будь-який	електронний	
носій.	Тел.:	(066)	173-34-06.
·	Набір,	 редагування,	 орфографія	 тексту.	
Запис	 тексту	 на	 будь-який	 електронний	
носій.	Тел.:	(050)	206-21-46.
·	Пошук	 інформації	 в	 Інтернет.	 Будь-якої	
інформації	без	грифу	«таємно».	Викладення	
фото,	відео	на	сайти.	Тел.:	 (050)	206-21-46	
(Олександр	Владиславович).
·	Фотографії	 на	 Фейсбуці	 в	 групі	 «Фото-
банк».	Тел.:	(050)	206-21-46.

6.4. Освіта та навчання
пропоную 

·	Допоможу	 навчитися	 ювелірному	 ми-
стецтву.	Тел.:	(093)	701-31-51.
·	Досвічений	 викладач	 дає	 уроки	 ні-
мецької	мови	у	себе	вдома,	Оболонь.	Тел.:	
(096)	786-22-08.
·	Дослідження	 та	 розробки	 в	 галузі	 маши-
нобудування,	 приладобудування,	 інших-
природних	 та	 технічних	 наук.	 Електротех-
нічні	 розрахунки.	 Розрахункиелектричних	
машин.	 Розрахунки	 по	 витратникам	 і	 лі-
чильникам	кількості.	Розрахунки	по	гідрав-
ліці.	Тел.:	(050)	206-21-46.
·	Навчу	 працювати	 та	 успішно	 заробляти	
на	товарно-валютному	ринку	Форекс.	Тел.:	
(096)	737-70-85.

6.9. Хатні роботи
потребую 

·	Потребую	 безкоштовного	 проживання	 за	
будь-яку	допомогу.	Тел.:	(066)	047-32-72.

7 Оргтехніка,  
все для офісу 7

7.1 Комп’ютери, 
комплектуючі

куплю 
·	Комп’ютер	 СРСР:	 ЕС,	 СМ,	 ЕВРИКА,	
ПОЇСК,	НЕЙРОН,	РОБИК,	ОРИЗОН,	АГАТ,	
МИР-1	 та	 ін.,	 можна	 в	 неробочому	 стані.	
Тел.:	(093)	661-39-07.

·	Ноутбук,	 комп’ютер,	 карти	 пам’яті,	 CD,	
мікро	СD,	флешки	від	1	до	32	Гб.	Тел.:	(098)	
227-72-04,	(095)	137-76-06.
·	Ноутбук,	 монітор	 (будь-який	 стан).	 Тел.:	
(050)	534-94-44.

продам 
·	Клавіатуру	для	ПК	 (оптична,	 нов.),	мишу	
оптичну	 (нов.),	мишу	звичайну.	Тел.:	 (066)	
766-00-52.
·	Книжку	АУДІОТОН	електронну	(записна)	
-	300	грн.	Тел.:	(099)	029-21-05.
·	Монітор	 САМСУНГ	 (б/к).	 Тел.:	 (050)	
210-68-95.
·	Ноутбук	Е-1-531/355/64G/75	Мn	KK	-	3000	
грн.	Тел.:	(097)	620-21-72.
·	Ноутбук	 РОВЕР	 БУК	 ВОЯЖЕР	 (2004	
р.вип.,	 Росія,	 робочий)	 -	 1	 тис.грн.	 Тел.:	
(063)	756-85-29.
·	Ноутбук	ТОШИБА	ТЕКРА	-	700	грн.	Тел.:	
(093)	219-06-76.
·	Роутер	(б/к,	блок	живлення,	гарний	стан,	ро-
бочий)	-	180	грн,	торг.	Тел.:	(097)	247-70-71.

7.2 Телефони, аксесуари
куплю 

·	Карти	пам’яті	та	флешки	USB	від	1	Гб	до	
32	Гб.	Тел.:	(098)	227-72-04,	(095)	137-76-06.
·	Телефони	 моб.	 (будь-який	 стан)	 або	 об-
міняю	на	нові.	Тел.:	(050)	534-94-44.
·	Телефони	 НОКІА-3120	 КЛАСІК	 або	
подібний,	 карти	 пам’яті,	 CD,	 мікро	 CD,	
флешки	USB	від	1	Гб	до	32	Гб.	Тел.:	(098)	
227-72-04,	(095)	137-76-06.
·	Телефон	НОКІА-6600	куплю	для	себе,	не-
дорого.	Тел.:	(093)	701-31-51.
·	Трубку	телефонного	апарата	(в	зборі,	дріт	
зі	штекерами).	Тел.:	402-32-87.

продам 
·	Апарати	телефонні	(4	шт.):	цифровий	ПА-
НАСОНИК	КХТG-2511UA	 -	 80	 грн,	 кноп-
ковий	ІНТЕГО	-	50	грн,	два	мобільних	МО-
ТОРОЛА	 С-115(клопкові)	 по	 50	 грн.	 Тел.:	
(096)	180-78-95.
·	Апарат	 телефонний	 з	АВН,	 радіотелефон	
(б/к).	Тел.:	(050)	212-96-30.
·	Апарат	ФІЛІПС	 телефонний	 з	 АВН,	 апа-
рати	телефонні	СРСР.	Тел.:	(066)	747-05-78,	
(066)	502-35-46.
·	Радіотелефон,	 апарат	 телефонний	 з	АВН.	
Тел.:	(098)	206-60-80.
·	Радіотелефони,	 АВН	 (б/к).	 Тел.:	 (097)	
588-55-87.
·	Радіотелефони	 ПАНАСОНИК	 КХТС	 (4	
шт.),	СОНІ	(1	шт.).	Тел.:	(099)	344-37-94.
·	Радіотелефон	ПАНАСОНИК	(гарний	стан,	
з	 документами,	 потребує	 заміни	 акумуля-
тора)	-	100	грн.	Тел.:	(067)	210-85-35.
·	Радіотелефон,	 телефон	 АВН.	 Тел.:	 (097)	
210-02-18.
·	Смартфони	 (нов.)	 недорого.	 Тел.:	 (073)	
437-91-31.
·	Смартфон	 САМСУНГ	 ГЕЛЕКСІ	 G-5	
(2017	 р.вип.,	 оперативна	 2	 Гб,	 вбудо-
вана	пам’ять	16	Гб,	колір	голд,	куплений	
7.07.2017	 р.,	 ідеальний	 стан,	 без	 тріщин	
та	 глюків,	 використовувався	 в	 чохлі-
книжці,	 захисне	 скло,	 ще	 послужить	 у	
Вас,	 чохол-накладка	 в	 подарунок)	 -	 2,5	
тис.грн,	торг.	Тел.:	(096)	659-49-85.
·	Телефон-АВН,	 телефон	 СОНІ	 (трубка).	
Тел.:	(050)	877-46-05.
·	Телефони	 моб.	 СОНІ	 ЕРИКСОН	 Т-290І	
(Малайзія,	2	шт.,	 гарний	вид,	без	 акумуля-
тора,	 на	 запчастини)	 -	 165	 грн.	 Тел.:	 (096)	
174-45-49.
·	Телефони	НОКІА	(мобільні,	кнопкові,	ро-
бочі,	зарядний	пристрій)	від	250	грн,	лампу	
настільну	-	50	грн.	Тел.:	(063)	368-87-22.
·	Телефон	моб.	Тел.:	(096)	871-91-15.
·	Телефон	НОКІА	(2	сім-картки,	чорний,	ро-
бочий)	-	750	грн.	Тел.:	(067)	911-29-90.
·	Телефон	 ПАНАСОНИК	 (на	 гарантії	 до	
29.05.2022	р.).	Терміново.	Тел.:	542-33-71.
·	Телефон	САМСУНГ	(сенсорний)	-	300	грн.	
Тел.:	(098)	247-55-17.

7.3 Інша оргтехніка, 
канцтовари

продам 
·	Бінокль	 театральний,	 біжутерію	 різну.	
Тел.:	(093)	121-39-17.
·	Годинник	 електронний	 (що	 розмовляє).	
Тел.:	410-45-40.
·	Годинник	 ЖЕНЄВА	 (наручні,	 відмінни	 й	
подарунок	для	молодят,	чоловічі	та	жіночі,	
фірмові,	 сувенірна	 цпаковка	 ЖЕНЄВА).	
Тел.:	(098)	776-02-54.
·	Готовальню	 для	 креслення,	 лінійку	 ло-
гаріфмічну,	 альбоми	 для	 дипломних	 про-
ектів,	 шашки-нарди	 доріжні,	 дипломат,	
сумку-портфель	шкіряну.	Тел.:	(066)	747-05-
78,	(066)	502-35-46.
·	Друкарську	САМСУНГ-1200	(Корея).	Тел.:	
298-44-46.
·	Калькулятор	ЕЛЕКТРОНІКА	МК-61	+	до-
відник	 ЕЛЕКТРОНІКА	 МК-54,	 брошюру	
«Мікрокалькулятори	 та	мікро	ЕОМ».	Тел.:	
(095)	694-30-14,	(097)	204-49-89.
·	Рахівницю	невелику.	Тел.:	(099)	664-75-07.

7.5. Офісні меблі
продам 

·	Годинник	(Японія)	-	100	грн,	годинник	по-
золочений	-	100	грн.	Тел.:	(063)	368-87-22.

8 Все для дому 8

8.1 Аудіо-, відео-, фото-
техніка, телевізори

куплю 
·	DVD-рекодер	 ВОКСТЕР	 W-301,	 DVD-
плеєр	 ВВК	 з	 караоке	 та	 USB.	 Тел.:	 (098)	
524-22-36.
·	Акустику	 КЛІВЕР-75АС-001,	 150АС-
009,	 ЕСТОНІЯ-35АС-021,	 РАДІОТЕХ-
НІКА	 С-90,	 35АС-1,	 імпортні,	 підсилю-
вачі	 БРИГ-001,	 БАРК-001,	 ОДІСЕЙ-010,	
021	 та	 ін.,	 телевізор	 діококристалічний.	
Тел.:	(095)	476-77-95.
·	Бінокль	театральний.	Тел.:	(066)	763-77-87,	
(099)	470-51-02.
·	Відеомагнітофон	 JVC	 НP-D	 750	 (в	 робо-
чому	 гарному	 стані,	 з	 пультом	 та	 інструк-
цією,	наявність	коробки	бажано).	Тел.:	(093)	
660-87-70.
·	Відеомагнітофон	 ШАРП	 VC-790	 ЕТ	
(гарний	 стан,	 тільки	 робочий,	 для	 себе,	 з	
пультом	та	 інструкцією,	наявність	коробки	
бажано).	Тел.:	(093)	660-87-70.
·	Відеомонітори	 (б/к,	 для	 себе,	 тільки	 ро-
бочі),	 відеомагнітофон	 ЕЛЕКТРОНІКА	
(СРСР),	магнітофони	ЮПІТЕР,	МАЯК	(бо-
бинні).	Тел.:	(067)	911-29-90.
·	Голку	 алмазну	 на	 програвач	 платівок	
вищого	 класу,	 програвач	 DVD	 (USB),	 те-
левізор	(37	см).	Тел.:	(068)	237-75-36.

·	Магнітофон	 касетний	 МАЯК-
231-249,	 радіоприймач	 ЛЕНІН-
ГРАД-0010,	 радіоприймач	 КАР-
ПАТИ,	 ІНТЕГРАЛ,	ПРОТОН,	 маг-
нітофон	 САТУРН-202	 бобинний,	
телевізор	 переносний	 ЕЛЕК-
ТРОНІКА-307,	 316,	 404,	 406,	 408,	
409,	 430,	 431	 і	 будь-якому	 стані,	
радіостанції	 портативні	 СРСР,	 ек-
салайзер	 (СРСР):	 ВЕГА,	 ГЕЛІОС,	
ОРБИТА,	 ПРИБОЙ,	 КОРВЕТ,	
ЕЛЕКТРОНІКА	 та	 ін.,	 відеомагні-
тофон	 ЕЛЕКТРОНІКА	 ВМ-12,	 18,	
32.	Тел.:	(093)	661-39-07.
·	Монітор,	 телевізор	 рідкокристалічний	
від	15	до	22»,	антену	кімнатну	з	підсилю-
вачем	(активну),	тюнер	Т-2,	радіоприймач	
невеличкий.	 Тел.:	 (098)	 227-72-04,	 (095)	
137-76-06.
·	Патефон	(Ленінградського	з-ду,	в	робочому	
стані).	Тел.:	(050)	394-98-77.
·	Підсилювачі	 БРИГ-001,	 БАРК-001,	
ОДІСЕЙ-021,	010,	ЕСТОНІЯ-010,	акустику	
РАДІОТЕХНІКА	 35АС-1,	 С-90,	 КЛІВЕР-
150АС-009,	 001,	 АМФІТОН-35АС018,	
ЕСТОНІЯ-35АС-021,	 можливо	 імп.,	 еква-
лайзер,	 мікроскоп	 монтажний	 радянський,	
бінокуляр	налобний.	Тел.:	(099)	543-47-00.
·	Приймач	САТУРН	 (з	 касетником)	 або	об-
міняю	 на	 приймач	 СПІДОЛА.	 Тел.:	 (096)	
865-97-71.
·	Програвач	 ВЕГА-119	 (без	 колонок,	 ро-
бочий,	для	себе).	Тел.:	(067)	210-85-35.
·	Програвач	 платівок	 (вищого	 класу),	 про-
гравач	МД,	апаратуру	СРСР,	телевізор	LCD	
або	LED.	Тел.:	(099)	643-91-39.
·	Резистори	ПП	3-40,	ПП-3-47,	лампи	інди-
каторні	 нов.	 та	 б/к,	 реле	 РС-7	 та	 ін.	 Тел.:	
(093)	661-39-07.
·	Телевізор	(б/к,	робочий,	з	місною	антеною)	
недорого.	Тел.:	(063)	701-07-03.
·	Телевізор	(з	плоским	екраном,	кольоровий,	
робочий,	в	гарному	стані)	до	1	тис.грн.	Тел.:	
542-45-48.
·	Телевізор	 (рідкокристалічний),	 підси-
лювач,	акустику	(80-90	р.)	або	прийму	в	дар,	
бінокль,	бінокуляр	налобний	 (радянський).	
Тел.:	(099)	373-19-95.
·	Телевізор,	 центр	 муз.	 (будь-який	 стан).	
Тел.:	(050)	534-94-44.

продам 
·	Антену	 супутникову	 (активна),	 тюнер,	
міні-телевізор	 ДОЛЬЧИН	 (ч.-б.)	 недорого.	
Тел.:	(099)	227-93-75.
·	Антену	супутникову.	Тел.:	(067)	452-81-62.
·	Багатосерійні	фільми	на	касатах	(«Бандит-
ский	Петербург»	та	ін.)	дешево.	Тел.:	(050)	
394-98-77.
·	Відеокамеру	 СОНІ	 (нов.).	 Тел.:	 (050)	
212-96-30.
·	Відеокамеру	 СОНІ	 (нов.).	 Тел.:	 (097)	
588-55-87.
·	Відеокамеру	СОНІ	(нов.),	телевізор	САМ-
СУНГ	(б/к).	Тел.:	(098)	206-60-80.
·	Відеокамеру	СОНІ	(нов.),	телевізор	САМ-
СУНГ.	Тел.:	(097)	210-02-18.
·	Відеокасети	 (20	шт.)	 по	 7	 грн,	 телевізори	
32»	САНЬО,	ШАРП,	 телевізор	СОНІ	 (46»,	
робочі).	Тел.:	(050)	210-68-95.
·	Відеокасети	(280	шт.)	по	1	грн.	Тел.:	(073)	
176-03-31.
·	Відеокасети,	 DVD-диски.	 Тел.:	 (050)	
249-50-72.
·	Відеокасети	 (фільми,	 якісні,	 100	 шт.)	 де-
шево.	Тел.:	(095)	280-43-75.
·	Відеокасети	 ФУДЖІ	 ФІЛМ	 (нов.,	 в	 упа-
ковці,	60	хв.),	стеоерцентр	САМСУНГ	(б/к)	
-	900	грн.	Тел.:	(063)	756-85-29.
·	Відеокасету-апаптер	-	200	грн.	Тел.:	 (067)	
216-41-09.
·	Відеомагнітофон	LG	модель	RN-830AW	 -	
300	грн.	Тел.:	(096)	180-78-95.
·	Відеомагнітофон	 ПАНАСОНИК	 (1972	
р.вип.,	антикварний,	ціна	радянська	20	тис.
руб.).	Тел.:	258-24-35,	(096)	059-50-79.
·	Відеомагнітофон	 ПАНАСОНИК	 СД-35	
(кас.)	-	250	грн.	Тел.:	(066)	355-20-71.
·	Відеомагнітофон,	 приймач	 НЕВАТОН	
(3-програмний),	 радіоточку,	 магнітофон	
ПАНАСОНИК	(2-кас.,	гарний	стан),	транс-
форматор	ТБ-63	(нов.,	в	упаковці)	-	200	грн.	
Тел.:	(063)	977-46-80.
·	Відеомагнітофон	 СОНІ	 (на	 запчастини),	
фотоапарат	КОДАК.	Тел.:	(068)	356-17-00.
·	Електропатефон.	Тел.:	(068)	043-86-77.
·	Електрофон	АКОРД-201	(з	платівками,	98	
шт.),	 телевізор	 САМСУНГ	 (54	 см,	 Корея).	
Тел.:	298-44-46.
·	Електрофон,	платівки	(речі	Сталіна).	Тел.:	
(067)	169-29-99.
·	Касетні	 деки	 ВІЛЬМА-104	 (Латвія),	
ОРЕЛЬ-101,	 2-касетна	 САНЬО-W-73	
(Японія),	 ВЕГА-120,	 ВЕГА-122,	 акустику	
ЕСТОНІЯ-35АС-021,	 підсилювачі	 ВЕГА-
120,	122,	АМФІТОН-75У-101,	ОДІСЕЙ-010,	
БАРК-001.	Тел.:	(067)	479-96-67.
·	Колонки	 15АС-404	 -	 100	 грн.	 Тел.:	 (067)	
210-85-35.
·	Магнітофон	 ВЕСНА-201	 (кас.,	 стерео),	
магнітофон	 кішеньковий,	 касети	 (Висо-
цький,	Жванецький	та	 ін.	порожні	касети),	
проектори-слайдоскопи	ГОРИЗОНТ,	КАДР	
та	 ін.,	 плівки	 ч.-б.	 ДФ-4	 +	 порожні	 ка-
тушки,	 фотоапарати	 ФОТОКОР,	 платівки	
(Ленінград,	шкіряний	чохол,	12	шт.),	ЗЕНІТ	
(дзеркальний,	неробоча	шторка),	КИЇВ-303,	
СМЕНА-8М,	 СМЕНА	 ЛОМО.	 Тел.:	 (095)	
694-30-14,	(097)	204-49-89.
·	Магнітофон	 МАЯК	 (бобинний,	 нов.	 ка-
сети).	Тел.:	517-58-02,	(097)	235-82-17.
·	Підсилювачі	 БРИГ-001,	 БАРК-001,	
ОДІСЕЙ-021,	010,	ЕСТОНІЯ-010,	акустику	
РАДІОТЕХНІКА	 35АС-1,	 С-90,	 КЛІВЕР-
150АС-009,	 001,	 АМФІТОН-35АС018,	
ЕСТОНІЯ-35АС-021,	 можливо	 імп.,	 еква-
лайзер,	 мікроскоп	 монтажний	 радянський,	
бінокуляр	налобний.	Тел.:	(099)	543-47-00.
·	Підсилювачі	ХІТАЧІ	 (зі	 вбудованим	 еква-
лайзером,	ретро,	1983	р.вип.),	ресивер-під-
силювач	 КЕНВУД	 KR-A2080	 (потужність	
2х50	Вт),	РАДІОТЕХНІКА-7111	(2х120	Вт,	
TDA	вихідний	КАСКАД).	Тел.:	402-02-01.
·	Підсилювачі	ХІТАЧІ	(Японія),	АМФІТОН-
85У101,	 РАДІОТЕХНІКА	 У-7111,	 ВЕГА-
120,	 ВЕГА-122,	 ОДІСЕЙ-010.	 Тел.:	 (099)	
543-47-00.
·	Платівки.	Тел.:	(098)	409-45-92.
·	Приймач	 (3-програмний)	 -	 50	 грн,	 мі-
крофон	-	30	грн,	фотоапарати	(Японія)	по	20	
грн.	Тел.:	(063)	368-87-22.
·	Радіомагнітолу	 ВЕФ	 СІГМА-260.	 Тел.:	
(097)	844-92-76.
·	Радіоприймач	ПАНАСОНИК	(2-кас.,	пере-
носний).	Тел.:	(066)	392-17-14.
·	Телевізор	JVC	(переносний)	-	300	грн,	те-
левізор	 ТОМСОН,	 САТУРН,	 САМСУНГ,	
аудіокасети,	 приймач	 з	магнітофоном	 -	 1,6	
тис.грн.	Тел.:	(099)	664-75-07.
·	Телевізор	 ДЕУ	 (без	 антени,	 нов.,	 гарний	
стан,	переносний,	Корея)	 -	 2	 тис.грн.	Тел.:	
(099)	450-88-02.
·	Телевізори	 LG	 (1000	 каналів,	 робочий	
стан),	 САМСУНГ	 (робочий)	 -	 1	 тис.грн.	
Тел.:	(068)	596-34-27.
·	Телевізори	 ВЕСНА-320,	 БЕРЕЗКА-4,	 РЕ-
КОРД,	 ЕЛЕКТРОН-718,	 716	 (кольорові),	
місце	 знаходженгня	 -	 Рокитнянський	 р-н.	
Тел.:	(099)	002-17-89.
·	Телевізори	(різні,	б/к).	Тел.:	(097)	447-70-13.

·	Телевізори	 САМСУНГ	 (2005	 р.вип.,	 ро-
бочий),	 АКАЙ	 (2005	 р.вип.,	 робочий),	 ві-
деоплеєр	АКАЙ	(касетний)	недорого.	Тел.:	
(044)	518-95-95,	(066)	268-03-62.
·	Телевізори	 САМСУНГ,	 ФІЛІПС.	 Тел.:	
(096)	002-39-26	(м.Бориспіль).
·	Телевізори	 СЛАВУТИЧ,	 ЕЛЕКТРОН	
(кольорові,	 робочі),	 систему	 акустичну	
МАЯК-15АС	 (15	 Вт,	 40М,	 100-16	 тис.	
Герц,	 2	колонки,	робоча)	 -	 500	 грн.	Тел.:	
(067)	911-29-90.
·	Телевізори	 СОНІ	 (кінескопний),	 ФУНАЙ	
по	1	тис.грн.	Тел.:	(097)	506-66-25.
·	Телевізори	 СОНІ,	 САНЬО,	 LG	 (б/к,	 ро-
бочі).	Тел.:	(067)	889-14-10.
·	Телевізори	 ТОМСОН,	 КВН-49,	 ЛЕНІН-
ГРАД	Т-2.	Тел.:	(050)	193-78-17.
·	Телевізори	ФУНАЙ,	LG	по	1	тис.грн.	Тел.:	
(050)	817-84-32.
·	Телевізор	(ламповий)	недорого.	Тел.:	(097)	
749-62-65.
·	Телевізор	 ПАНАСОНИК	 -	 500	 грн.	 Тел.:	
(098)	769-52-04.
·	Телевізор	 ПАНАСОНИК	 (відеомагні-
тофон,	DVD,	б/к,	робочий	стан).	Тел.:	(067)	
591-19-54.
·	Телевізор	 ПАНАСОНИК.	 Тел.:	 (066)	
708-99-75.
·	Телевізор	ПАНАСОНИК.	Тел.:	 (098)	 983-
55-44,	530-05-73.
·	Телевізор	 ПАНАСОНИК,	 телевізор	
JVC	 (Японія),	 радіолу	 ЛЮКС.	 Тел.:	
(050)	815-30-39.
·	Телевізор	ПАТРІОТ	(2006	р.вип.,	Україна,	
29»,	 робочий	 стан),	 телевізор	 САМСУНГ	
(72	 см,	 робочий,	 2003	р.вип.),	 відеокасети.	
Тел.:	(097)	247-33-62.
·	Телевізор	 САМСУНГ	 -	 2	 тис.грн.	 Тел.:	
(095)	703-97-43.
·	Телевізор	САМСУНГ	(53	см,	б/к)	-	500	грн.	
Тел.:	(066)	417-03-75.
·	Телевізор	САМСУНГ	(54	см,	Корея).	Тел.:	
298-44-46.
·	Телевізор	САМСУНГ.	Тел.:	(093)	061-04-68.
·	Телевізор	 ТОМСОН	 (ламповий).	 Тел.:	
513-04-46.
·	Телевізор	ТОШИБА	(52	см,	робочий)	-	300	
грн.	Тел.:	(095)	071-95-72.
·	Телевізор	ТОШИБА	(неробочий,	потребує	
ремонту).	Тел.:	(067)	264-22-76.
·	Телевізор	 ШАРП	 (не	 працює)	 -	 100	 грн.	
Тел.:	(098)	594-45-92.
·	Тюнер.	Тел.:	(098)	314-13-87.
·	Фільмскоп	 для	 перегляду	 діафільмів	 (ра-
дянських	часів).	Тел.:	(067)	264-22-76.
·	Фотоапарат	ЗЕНІТ.	Тел.:	(093)	121-39-17.
·	Фотоапарат	 ОЛІМПУС	 (плівковий,	 б/к,	
Японія)	-	200	грн.	Тел.:	(067)	878-56-42.
·	Фотоапарат	 ПЕНТАКС-67,	 об’єктиви	
НІКОН,	 бінокль	 (6х30),	 бінокль	 (16х36),	
світлофільтри.	Тел.:	(098)	823-93-66.
·	Фотоапарат	ПРЕМ’ЄР.	Тел.:	(066)	694-69-70.
·	Фотоапарат	 САМСУНГ,	 фотозбільшувач	
УПА-5М,	електроглянцювач.	Тел.:	410-45-40.
·	Фотоспалах,	 фотоапарад	 ФЕД-5,	 навуш-
ники	 ТДС-1,	 радіоприймач	 АЛЬТАЇР,	 ста-
білізатор	 напруги,	 блок	живлення	 від	 0	 до	
30	 Вольт,	 підсилювач	 антенний,	 телевізор	
ЕЛЕКТРОН-451.	 Тел.:	 (066)	 747-05-78,	
(066)	502-35-46.

послуги 
·	Оцифровка	відеокасет.	Тел.:	(050)	206-21-46.

8.2 Побутова техніка
куплю 

·	Комбайн	кухон.,	соковижималку	(ел.,	будь-
який	стан).	Тел.:	(050)	534-94-44.
·	НВЧ-піч	 (для	 себе,	 невелику)	 недорого.	
Тел.:	(068)	356-17-00.
·	Пилосос.	Тел.:	(095)	001-05-32.
·	Плиту	 газову,	 плиту	 електричку	 (4-конф.,	
б/к,	для	себе)	недорого.	Тел.:	 (095)	456-88-
30,	(099)	189-22-10.
·	Плиту	 електричну	 (нову,	 в	 Деснянському	
р-ні)	або	електропанель	недорого.	Тел.:	515-
67-01,	(066)	571-52-10	(Київ).
·	Пральну-автомат	 (б/к	 до	 2	 років).	 Тел.:	
(096)	307-71-30.
·	Соковижималку,	 комбайн	 кухон.	 (в	 будь-
якому	стані).	Тел.:	(050)	534-94-44.
·	Холодильник	 (гарний	 стан).	 Тел.:	 (050)	
609-60-46.
·	Холодильник,	 пральну,	 плиту	 індукційну	
електричну	 (б/к	 до	 3	 років,	 стаціонарна).	
Тел.:	(066)	752-20-20.
·	Холодильник	 (робочий)	 недорого.	 Тел.:	
(063)	534-48-65.

продам 
·	Бойлер	АТЛАНТІК	(нов.,	80	л)	-	3	тис.грн.	
Тел.:	(093)	694-11-59.
·	Вентилятор	 (нов.,	 Україна).	 Тел.:	 (066)	
567-00-75.
·	Витяжку.	 Тел.:	 (066)	 215-67-22,	 (098)	
846-67-30.
·	В’язальну	 АННУШКА	 (нов.)	 -	 500	 грн,	
холодильник	ЗІЛ	(самовивезення)	-	600	грн.	
Тел.:	(095)	657-47-29.
·	Електровентилятор.	Тел.:	(063)	977-46-80.
·	Електропідлогонатирач	 (220	 В,	 гарний	
стан).	Тел.:	453-79-63,	(067)	837-43-47.
·	Електроплиту	 ЕЛЕКТРА	 (4-конф.,	 ро-
боча,	гарний	стан)	-	1	тис.грн.	Тел.:	(063)	
376-94-72.
·	Електросамовар	 (нов.,	 СРСР),	 електро-
чайник	(нов.,	СРСР).	Тел.:	(066)	825-18-45.
·	Електросамовар.	Тел.:	(066)	708-99-75.
·	Електрочайниу	ВІТЕК	ГЛАМУР	(Англія).	
Тел.:	(066)	694-69-70.
·	Зволожувач	повітря.	Тел.:	250-28-71.
·	Кавомолку	 РОСТ	 -	 50	 грн,	 ультразвукову	
пральну	машинку	-	150	грн,	міксер	(7	швид-
костей)	 -	 200	 грн,	 соковижималку	 СВСП-
301	-	100	грн.	Тел.:	(063)	368-87-22.
·	Камеру	морозильну	(нов.).	Тел.:	(066)	002-
78-03,	(044)	407-29-16.
·	Комбайн	 кухон.	 (нов.),	 міксер	 (Німеч-
чина,	 напівкомбайн,	 нов.)	 та	 ін.	 Тел.:	
(093)	121-39-17.
·	Комбайн	РОСТОК	(м’ясорубка,	соковижи-
малка,	блендер,	нов.)	 -	700	грн.	Тел.:	 (066)	
087-90-37.
·	Компресори	 холодильні	 (0,6-1	 кВт).	 Тел.:	
(050)	789-28-91.
·	Машинку	КАЛИНКА	для	прасування	(б/к,	
гарний	 стан,	 допоможу	 вивезти,	 продаю	
тому,	що	не	потрібна)	-	договірна.	Тел.:	(099)	
160-89-17.
·	Морозильник	 ГІОЧЕЛ	 (нов.,	 в	 упаковці,	
1990	р.вип.).	Тел.:	(063)	035-67-43.
·	Мотор	 до	 пилососа	 САМСУНГ	 SC-
4034	 (1400	 Вт),	 привод	 ручний	 (ручка)	
до	 швейної	 ПОДІЛЬСЬК	 М-100	 (на	 двох	
гвинтах),	 насадки	 для	 блендерів	 БРАУН.	
Тел.:	(066)	747-05-78,	(066)	502-35-46.
·	Мультиварку	МУЛІНЕКС	(нов.,	5	л),	са-
мовар	 (розписний,	 ел.,	 нов.).	 Тел.:	 (050)	
212-96-30.
·	Мультиварку	МУЛІНЕКС	(нов.,	5	л).	Тел.:	
(097)	210-02-18.
·	Мультиварку	МУЛІНЕКС	(нов.,	5	л).	Тел.:	
(097)	588-55-87.
·	Мультиварку	 МУЛІНЕКС	 (нов.),	 соко-
вижималку	МУЛІНЕКС	 (б/к),	 термос,	 1	 л,	
метал.),	 обігрівач	 УФО	 (інфрачервоний,	
б/к).	Тел.:	(098)	206-60-80.
·	НВЧ-піч	 ГОРЕНЬЄ,	 срерилізатор	 посуду	
(фрютер).	Тел.:	(099)	752-70-71.

·	НВЧ-піч.	 Тел.:	 (097)	 422-95-56,	 (096)	
206-95-00.
·	Обладнання	 швейне	 (б/к,	 в	 т.ч.	 по	 кожі).	
Тел.:	(066)	799-31-05.
·	Оверлок	 (напівпрофесійний).	 Тел.:	 (050)	
923-16-06.
·	Підлогонатирач	 ЕПМ-2	 електричний	 (по-
бутовий,	1960	р.вип.).	Тел.:	234-05-94,	(068)	
350-29-61.
·	Пилососи	 ДЕЙВО,	 САМСУНГ	 (2	 шт.,	
б/к),	 швейну	 ВЕРИТАС	 (тумба),	 пральну	
АРИСТОН	ХАЙФОНД	 (6	 кг,	 1000	 об./хв.)	
-	 3,5	 тис.грн,	 торг.	 Радіатор	 ТОМАС	 (на	
коліщатках).	Тел.:	(050)	210-68-95.
·	Пилосос	 (робочий)	 недорого.	 Тел.:	 (063)	
705-62-45.
·	Пилосос	САМСУНГ	(б/к)	-	2	тис.грн.	Тел.:	
(093)	011-17-70.
·	Пилосос	УРАЛ	(600	Вт,	без	шланга	та	на-
садок)	-	250	грн.	Тел.:	(066)	355-20-71.
·	Пилосос	 УРАЛ	 (чохол,	 робочий,	 гарний	
стан,	суперміцний,	з	контейнером	для	сміття)	
-	2	тис.грн,	торг.	Тел.:	(096)	331-19-03.
·	Пилосос	ЦЕПТЕР	(700	Вт,	нов.).	Тел.:	(068)	
910-74-21.
·	Плиту	БРЕСТ	(електрична,	4-конф.,	гарний	
стан),	холодильник	ДОНБАС	(1-камерний).	
Тел.:	(098)	983-55-44,	530-05-73.
·	Плиту	БРЕСТ	(електрична,	4-конф.).	Тел.:	
(093)	124-80-94.
·	Плиту	 газ.	 СИМЕНС	 (б/к).	 Тел.:	 (050)	
212-96-30.
·	Плиту	електричну.	Тел.:	(097)	749-62-61.
·	Плиту	НОРД	(електрична)	-	1	тис.грн,	швейну	
ЧАЙКА	(ручна).	Тел.:	(095)	703-97-43.
·	Плиту	 СИМЕНС	 (газ.,	 б/к).	 Тел.:	 (097)	
588-55-87.
·	Плойку	недорого.	Тел.:	410-93-98.
·	Посудомийну	 ВІРПУЛ	 (гарний	 стан),	
плиту	 газова	 СИМЕНС	 (оригінал).	 Тел.:	
(097)	210-02-18.
·	Посудомийну	(нов.,	в	упаковці),	швейну	
ЧАЙКА	 з	 електроприводом.	 Тел.:	 (095)	
133-93-74.
·	Пральні	АРИСТОН,	АРДО,	ІНДЕЗИТ	(б/к,	
робочі).	Тел.:	(067)	889-14-10.
·	Пральну	ВІРПУЛ	(б/к,	гарний	стан,	на	5	
кг,	 глибина	 50	 см,	 висота	 85	 см,	ширина	
60	 см,	 самовивезення)	 -	 1500	 грн.	 Тел.:	
(097)	247-70-71.
·	Пральну	 ЕЛЕКТРОЛЮКС	 EVS-10570	 -	
1,5	тис.грн,	пральну	МАЛЮТКА	-	200	грн,	
швейну	ПОДІЛЬСЬКА-1М	(тумба,	ножна)	-	
500	грн.	Тел.:	(066)	417-03-75.
·	Пральну	 ЗАНУССІ	 (б/к,	 гарний	 стан,	 5	
кг,	глибина	50	см,	висота	85	см,	ширина	60	
см,	самовивезення)	-	1,2	тис.грн.	Тел.:	(067)	
658-23-83.
·	Пральну	 ІНДЕЗИТ	 (60х30х90	 см)	 -	 1,3	
тис.грн,	 пральну	 БОШ	 (електромеханічна,	
не	 боїться	 перепадів	 напруги,	 протікає,	
60х46х90	см)	-	500	грн.	Тел.:	(093)	536-20-71.
·	Пральну	 ТАВРІЯ	 (мех.,	 б/к,	 без	
функцій	 віджиму,	 гарний	 стан),	 швейну	
ПОДІЛЬСЬКА	 (тумба,	 ножна).	 Тел.:	 (066)	
274-61-83,	(098)	789-96-67.
·	Ремінь	 привода	 пральної	 машини	 Z-710,	
електросоковижималку.	Тел.:	(098)	776-02-54.
·	Самовар	(ел.,	3	л,	робочий)	-	600	грн.	Тел.:	
(093)	661-39-07.
·	Самовар	електричний	(з	малюнком).	Тел.:	
(095)	790-93-10,	(098)	801-45-06.
·	Самовар	 (ел.,	 нов.),	 чайники,	 чашки,	
тарілки.	Тел.:	(097)	588-55-87.
·	Соковижималку	 БІЛОМА	 (з	 шинковкою,	
Білорусь,	 майже	 нов.,	 підвищена	 продук-
тивність)	-	1,3	тис.грн.	Тел.:	517-37-72,	(097)	
109-72-21.
·	Соковижималку-електром’ясорубку	МУЛІ-
НЕКС.	Тел.:	(098)	314-13-87.
·	Соковижималку	 РОСИНКА.	 Тел.:	 (099)	
473-26-63.
·	Соковижималку.	Тел.:	(099)	664-75-07.
·	Соковижималку.	 Тел.:	 517-58-02,	 (097)	
235-82-17.
·	Соковижималку.	 Тел.:	 546-63-44,	 (097)	
479-67-58.
·	Соковижималку,	 швейну	 ВЕРИТАС.	 Тел.:	
(095)	194-19-23.
·	Сушарку	для	взуття,	 соковижималку	ЖУ-
РАВЛИНКА	із	шинковкою.	Тел.:	(099)	241-
73-46,	(096)	355-73-46.
·	Холодильник	 (2005	 р.вип.).	 Тел.:	 (063)	
627-73-31.
·	Холодильник	(б/к,	висота	2	м,	2	мотори,	мо-
розильник	лар	300	л).	Тел.:	(067)	862-77-79.
·	Холодильник	 ДНІПРО-2	 (робочий).	 Тел.:	
(095)	573-06-84.
·	Холодильник	 ІНДЕЗИТ	 (2-камерний,	 ви-
сота	2	м,	б/к,	робочий)	-	1	тис.грн,	торг.	Тел.:	
(098)	001-54-20	(Олена).
·	Холодильник	ІНДЕЗИТ	(2-камерний).	Тел.:	
(063)	220-29-18.
·	Холодильник	 ЛІБХЕР	 (Німеччина,	 га-
рантія,	нов.)	-	5	тис.грн.	Тел.:	(067)	456-04-
86,	253-20-43.
·	Холодильник	 МІНСЬК	 (2-камерний,	 по-
требує	заправлення).	Тел.:	(095)	964-74-94.
·	Холодильник	 МІНСЬК-6	 (б/к,	 робочий).	
Тел.:	(097)	454-25-10.
·	Холодильник	 МІНСЬК-АТЛАНТ	 (ро-
бочий).	Тел.:	(066)	261-18-48.
·	Холодильник	МІНСЬК	(висота	170	см,	б/к,	
2-камерний,	 робочий)	 -	 1,5	 тис.грн.	 Тел.:	
(098)	568-45-59.
·	Холодильник	(невеликий,	робочий,	б/к,	для	
себе)	недорого.	Тел.:	(063)	701-07-03.
·	Холодильник	НОРД	(неробочий)	-	500	грн.	
Тел.:	(050)	067-49-01.
·	Чайники	 САТУРН,	 АРР,	 ДЕЛФА	 (ел.,	
нерж.,	 1,5	 кВт,	 1,8	 л,	 нов.,	 в	 упаковці,	 га-
рантія)	 по	 180	 грн,	 торг.	 Електросамовар	
(радянський,	 гарний	 стан)	 -	 900	 грн.	 Тел.:	
(093)	576-85-01.
·	Шафи	холодильні	-	2-4	тис.грн.	Тел.:	(066)	
111-32-70.
·	Шафу	 холодильну	 ЛІБХЕР	 (Німеччина,	
гарний	стан,	5-камерна)	-	6,5	тис.грн.	Тел.:	
(068)	965-26-65,	(050)	504-65-96.
·	Швейні	 ЗІНГЕР,	 ПОДІЛЬСЬКА.	 Тел.:	
298-44-46.
·	Швейні	 КЕЛЛЕР,	 ЧАЙКА	 дешево.	 Тел.:	
(097)	910-74-47.
·	Швейну	 (22	 кл.,	 промислова,	шиє	 все	 від	
тонкого	до	шкіри	та	хутра).	Тел.:	(097)	284-
73-32.
·	Швейну	 ВЕРИТАС	 (Німеччина,	 ел.,	
оверлок).	Тел.:	(095)	564-86-72.
·	Швейну	ВЕРИТАС.	Тел.:	572-17-97.
·	Швейну	ЗІНГЕР	(б/к).	Тел.:	(066)	652-36-38.
·	Швейну	 КЕЛЛЕР,	 чайник	 ел.	 Тел.:	 (093)	
121-39-17.
·	Швейну	(Китай,	ел.,	педаль,	нов.)	-	100	у.о.	
Тел.:	(050)	751-29-93.
·	Швейну	 НАУМАНН	 (Німеччина,	 нож- 
на,	гарний	стан)	-	3,5	тис.грн.	Тел.:	(098)	
035-18-00.
·	Швейну	 ПОДІЛЬСЬКА-142	 (ножна,	 ро-
боча)	-	500	грн.	Тел.:	(095)	071-95-72.
·	Швейну	 ПОДІЛЬСЬКА	 (електрична,	
валіза)	 -	 800	 грн,	 столешню	 для	 швейної	
ЗІНГЕР.	Тел.:	(067)	157-07-82,	412-10-19.
·	Швейну	 ПОДІЛЬСЬКА.	 Тел.:	 517-58-02,	
(097)	235-82-17.
·	Швейну	(ручна,	нов.,	валіза)	-	500	грн.	Тел.:	
(068)	596-34-27.

·	Швейну	 ЧАЙКА-116-2	 (з	 ножним	 при-
водом),	 пилососи	 ВИХОР,	 ЦИКЛОН,	
ТАЙФУН,	 мотори	 до	 пилососу	 ВИХОР	
або	 ТАЙФУН,	 міксер,	 рефлектор,	 каво-
молку,	 праски	 (4	 шт.,	 СРСР),	 тепловен-
тилятор,	 вентилятор,	 електросамовар,	
електром’ясорубку	 САТУРН.	 Тел.:	 (066)	
747-05-78,	(066)	502-35-46.
·	Швейну	 ЧАЙКА	 (1988	 р.вип.,	 робоча,	
ножна,	зі	станком).	Тел.:	(096)	202-26-72.

8.3 Господарські товари
куплю 

·	Горіхокол,	 замок,	 каністру	 метал.,	 елек-
трокавомолку,	 ложку	 фарфорову	 невелику,	
кружки	емальовані	 (1	та	0,5	л),	каструльку	
скляну	 (1	 л),	 миску	 емальовану	 велику,	
кружки	 емальовані	 (на	 0,5	 та	 1	 л),	 тепло-
вентилятор,	 невеликі	 декоративні	 фар-
форові	 вазочки,	 відра,	 таз	 пластмасовий,	
алюмінієві	драбину	та	стремянку,	ваги	елек-
тронні,	 електроплитку,	 спектрометр.	 Тел.:	
(098)	227-72-04,	(095)	137-76-06.
·	Мішки	для	будівельного	сміття	(100	шт.)	-	
350	грн.	Тел.:	(067)	911-29-90.
·	Рукавички	 латексні	 (пропудрені).	 Тел.:	
(067)	911-29-90.
·	Чашу	 (0,5	 л,	 до	 блендера	 СКАРЛЕТТ-
NF42F60).	Тел.:	(063)	952-83-00.

продам 
·	Банки	 (3	 л,	 1	 л,	 0,5	 л,	 м.Б.Церква).	 Тел.:	
(096)	786-56-70.
·	Банки	(3	л,	постійно)	по	20	грн.	Тел.:	(063)	
982-26-50.
·	Банки	(3	л,	скляні,	75	шт.)	по	5	грн.	Тел.:	
250-28-71.
·	Банки	скляні	(0,5-3	л)	недорого.	Тел.:	(066)	
300-94-63.
·	Банки	скляні	(різні).	Тел.:	(050)	815-30-39.
·	Бідон	 алюмінієвий	 (15	 л).	 Тел.:	 (066)	
203-11-90.
·	Бочки	 картонні	 (зручні	 в	 користуванні),	
сокиру	 цільнометал.	 (довжина	 25	 см)	 та	
ін.	інструмент.,	тарілки,	ложки	мельхіорові	
чайні,	 ножі	 мельхіорові	 (2	 шт.),	 статуєтку	
БАЛЕРИНА,	 банки	 скляні	 (0,5,	 1,	 3	 л),	
тарілки	 від	 сервізів,	 блюда	 недорого.	 Тел.:	
(099)	664-75-07.
·	Бочку	велику	(цистерна,	100	куб.м,	нов.,	2016	
р.вип.)	-	950	тис.грн.	Тел.:	(097)	490-02-47.
·	Бочку	метал.	(200	л,	під	бензин,	з	кришкою,	
гарний	стан,	Київ,	Оболонський	р-н)	-	1200	
грн,	торг.	Тел.:	(097)	620-21-72.
·	Ваги	на	підлогу.	Тел.:	(098)	409-45-92.
·	Вазу	(кришталь,	Чехія,	висока).	Тел.:	(066)	
002-78-03,	(044)	407-29-16.
·	Відро	 (оцинковане,	 10	 л,	 нов.),	 каструлю	
(алюмінієва,	15	л,	б/к).	Тел.:	517-37-72,	(097)	
109-72-21.
·	Візки-кравчучки	 (2	 шт.)	 -	 100	 та	 200	 грн,	
пристрій	для	реставрування	кришок	для	кон-
сервування	-	150	грн.	Тел.:	(063)	368-87-22.
·	Візки-кравчучки	 (метал.	 колеса,	 для	 ван-
тажів)	по	650	грн,	торг.	Тел.:	(096)	331-19-03.
·	Візок-кравчучку	(гарний	стан,	міцний,	ра-
дянський)	-	200	грн.	Тел.:	(063)	165-67-38.
·	Вішалки	 для	 одягу	 (дерев.	 та	 пластикові)	
дешево.	Тел.:	(067)	591-19-54.
·	Драбинку	 на	 4	 сходинці	 (висота	 1,6	 м,	
метал.,	 широкі	 сходинки	 пластмасові,	
вага	 7	 кг)	 -	 600	 грн,	 палицю	 для	 зняття	
одягу	в	шафі	-	130	грн.	Тел.:	(093)	730-15-
94,	544-21-49.
·	Електросамовар	 (Тула,	 3,5	 л),	 сервіз	 ка-
вовий	 (Україна),	 сервізи	 чайні	 (2	 шт.,	
Україна),	сервіз	чайний	(12	персон,	Німеч-
чина).	Тел.:	453-79-63,	(067)	837-43-47.
·	Каністра	 для	 палива	 (метал.,	 20	 л)	 -	 200	
грн,	бутелі	 (20	л,	 скляні,	 в	пластике)	 -	350	
грн/шт.,	без	кофра	-	300	грн,	торг.	Банки	(0,5	
л,	3	л).	Тел.:	(050)	261-45-22.
·	Каструлі	(нерж.,	30	л,	40	л,	2	шт.).	Тел.:	
433-12-63.
·	Каструлі	 скляні,	 блюда,	 електроміксер,	
посуд	 різний,	 сервіз	 кавовий	 (Коростень,	
нов.),	 торшер,	 люстру	 дешево.	 Тел.:	 (097)	
844-92-76.
·	Каструлю	 емальовану	 (5	 л).	 Тел.:	 (097)	
899-75-18.
·	Кришталь	 (вази,	 салатницю,	 цукерницю).	
Тел.:	(099)	473-26-63.
·	Кувшин-глечик	для	фільтрації	води	(з	філь-
тром,	б/к).	Тел.:	(068)	596-34-27.
·	Лампи	 люмінесцентні	 (колба	 590	 мм,	 зі	
штекером	600	мм)	недорого.	Тел.:	(044)	518-
95-95,	(066)	268-03-62.
·	Лампу	 гасову	 (нов.,	 4	 запасні	 скла).	 Тел.:	
(095)	694-30-14,	(097)	204-49-89.
·	Ложки	 мельхіорові	 (5	 шт.).	 Тел.:	 (098)	
769-52-04.
·	Мангал	 (великий,	 б/к),	 каністри	 (20	 л,	 3	
шт.,	б/к,	метал.).	Тел.:	(050)	212-96-30.
·	Мангал	 (великий,	 б/к),	 посуд	 (чайники,	
тарілки,	 чашки	 б/к	 та	 нов.).	 Тел.:	 (097)	
588-55-87.
·	Мішки	поліетиленові	(б/к,	150	шт.)	по	5	грн,	
порчені	 (для	 крупних	 перевезень)	 по	 2	 грн/
шт.	Тел.:	(050)	652-84-59,	(063)	264-02-84.
·	Молоковарку,	горішницю,	набір	для	спеції,	
ключ	 закатувальний,	 ваги	 на	 підлогу	 (по-
бутові,	 на	 130	 кг),	 м’ясорубку,	 кавомолку,	
пельменницю,	 шприць	 кондитерський,	
форму-дозатор	кулінарний.	Тел.:	(066)	747-
05-78,	(066)	502-35-46.
·	Набір	 фужерів	 для	 шампанського	 (пре-
стижні,	 нов.,	 6	 шт.,	 в	 упаковці)	 недорого.	
Тел.:	(073)	437-91-31.
·	Посуд,	 кришталь,	 тарілки	 імп.,	 самовар,	
каструлі	 (нов.),	 сервіз	 (нов.,	 Німеччина),	
соковижималку	 (нов.)	 дешево.	 Тел.:	 (093)	
121-39-17.
·	Посуд	 різний	 (фужери,	 бокали,	 рюмки,	
тарілки,	 графини).	 Тел.:	 234-05-94,	 (068)	
350-29-61.
·	Посуд	 старовинний	 (імп.,	 2	 види),	
кришталь,	 дошку	 для	 прасування.	 Тел.:	
(096)	571-60-32.
·	Прес	 універсальний	 ЛАКОМКА	 (нов.,	
в	 упаковці,	 кулінарний)	 -	 150	 грн,	 форму	
ЧУДО	-	150	грн,	банки	3	л	(10	шт.)	-	100	грн,	
банки	1	л	(10	шт.)	-	70	грн,	таз	емальований	
(30	 л)	 -	 50	 грн,	 дошку	 прасувальну,	 банки	
(0,5	л,	10	шт.)	-	40	грн.	Тел.:	(063)	977-46-80.
·	Прибори	 столові	 (на	 6	 персон,	 нов.,	 імп.),	
ложки	 та	 виделки	 (мельхіор)	 та	 черпак	
(гарний	 стан),	 таз	 емальований,	 кришталь	
(салатниця,	цукерниця).	Тел.:	(095)	564-86-72.
·	Прибори	столові.	Тел.:	(093)	061-04-68.
·	Самовар	(1980	р.,	електричний,	фігурний),	
пральну	МАЛЮТКА.	Тел.:	(093)	061-04-68.
·	Сервіз	кавовий,	сковороду	чавунну,	чайник,	
тарілки	супові	(6	шт.),	вази	(кришталь)	не-
дорого.	Тел.:	(066)	694-69-70.
·	Сервіз	(нов.,	6	персон,	радянських	часів)	-	
300	грн.	Тел.:	(063)	376-94-72.
·	Сервіз	 столовий	 (нов.),	 соковижималку	
СТРУМОК	б/к.	Тел.:	(098)	667-95-41.
·	Сервіз	столовий	(Чехія),	сервіз	МАДОННА	
(на	 12	 персон,	 чайно-кавовий),	 набір	 по	 6	
шт.	(мельхіор,	виделки,	ложки,	ножі).	Тел.:	
(044)	433-08-81.
·	Сервіз	 чайний	 (червоні	 горохи,	 чайник,	
цукерниця,	молочник,	блюдця,	чашки)	-	150	
грн,	 сервіз	кавовий	 (на	6	персон,	кобальт).	
Тел.:	566-45-08,	(063)	218-78-80.
·	Систему	 зворотнього	 осмосу	 ЄКО-
СОФТ-5-60	(дуже	якісна	фільтрація	води,	з	
будь-яким	одинарним	або	двійним	краном,	в	
упаковці,	нов.,	дуже	економна,	акційна)	-	2,1	
тис.грн.	Тел.:	(098)	776-02-54.
·	Сковороду	 ВІОЛ	 -	 100	 грн,	 каструлі	
ТЕЛФЕР	 (1	та	2,5	л,	3	л,	Австрія,	нерж.,	 з	
кришками)	по	100	грн,	торг;	банки	(3	л,	2	л,	
1	л,	60	шт.).	Тел.:	(099)	195-45-52.
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·	Стелажі	(кутник	№	35,	розмір	2,5х2	м)	-	3	
тис.грн.	Тел.:	(097)	490-02-47.
·	Судочки	(емальовані),	каструлі,	таз	емаль-
ований,	бітон	(3	л),	горшочки	глиняні.	Тел.:	
(063)	104-18-39.
·	Таз	 емальований,	 форму	 алюмінієву	 для	
виготов.	 каремелі	 -	 150	 грн,	 форму	 для	
печива	 (асорті,	 нов.)	 -	 200	 грн,	 виварку	
оцинков.	(32	л)	-	500	грн,	банки	(3	л,	10	шт.)	
-	100	грн,	банки	(1	л,	10	шт.,	нов.)	-	70	грн,	
візок	господарський	-	200	грн,	миски	(б/к).	
Тел.:	(063)	977-46-80.
·	Термометр	ТМ-6.	Тел.:	(099)	752-70-71.
·	Термоси	(3	л,	харчові)	недорого.	Тел.:	(095)	
964-74-94.
·	Термос	 (метал.,	 1	 л,	 б/к),	 соковижималку	
МУЛІНЕКС	 (б/к),	 банки	 (0,5	 л,	 3	 л),	 чай-
ники,	 чашки,	 тарілки	 (нов.),	 самовар	 (ел.,	
нов.).	Тел.:	(097)	210-02-18.
·	Форму	 для	 виготовлення	 «льодяників»	 -	
200	грн,	банки	(1	л,	10	шт.)	-	80	грн,	банки	
(3	 л,	 10	 шт.)	 -	 240	 грн,	 вішалку	 дерев.	 (в	
передпокій)	 -	 250	 грн,	 дошку	 для	 прасу-
вання	(гарний	стан)	-	200	грн,	виварку	(32	л,	
гарний	стан)	-	250	грн.	Тел.:	(063)	977-46-80.

обміняю 
·	Банки	 скляні	 на	 молочні	 продукти.	 Тел.:	
(099)	664-75-07.

8.4 Меблі
куплю 

·	Крісло	для	відпочинку.	Тел.:	(096)	443-34-27.
·	Крісло	 офісне	 (шкіряне)	 або	 з	 тканини	
(будь-який	 стан),	 матрац	 ортопедичний.	
Тел.:	(050)	534-94-44.
·	Кухню	(гарний	стан,	для	себе).	Тел.:	(097)	
749-62-61.

продам 
·	Вішалку	в	передпокій,	стільці	(2	шт.,	нов.,	
метал.)	-	400	грн.	Тел.:	(063)	977-46-80.
·	Гардероби	 (світло-жовтий,	 темно-корич.).	
Тел.:	(099)	002-17-89.
·	Дзеркала,	 стул-тумбу	 (кухон.,	червоний)	 -	
350	 грн,	шафу	 (3-стулкова)	 -	 200	 грн,	 стол	
обід.	 (кухон.,	 100х62	 см)	 -	 350	 грн.	 Тел.:	
(098)	769-52-04.
·	Дзеркало	велике	(1,5	м),	доріжку	килимову	
(нов.,	 6	 м),	 килими	 (б/к,	 різні).	 Тел.:	 (096)	
151-12-78.
·	Диван	(б/к,	гарний	стан,	розкладається	на-
перед,	145х190	см).	Тел.:	(050)	581-52-05.
·	Диван	 (гарний	 стан,	 довжина	 2	 м,	 росу-
вний,	 напівавтомат,	 для	 вітальні,	 обивка	
гарна)	-	договірна.	Тел.:	(096)	580-57-95.
·	Диван-книжку	 (самовивезення)	 -	 дого-
вірна.	Тел.:	513-04-46.
·	Диван	(нов.,	2х1,3	м).	Тел.:	(068)	123-04-16.
·	Диван	 полуторний	 (потребує	 перетягу-
вання)	-	1,5	тис.грн.	Тел.:	(096)	532-87-81.
·	Комод	(натур.	дерево,	6	шухляд,	висота	80	
см,	ширина	 45	 см,	 довжина	 145	 см).	 Тел.:	
(095)	280-43-75.
·	Крісла	 (2	 шт.,	 гарна	 обивка).	 Тел.:	 (095)	
518-68-96.
·	Крісла	 (2	 шт.,	 гарний	 стан),	 диван,	 дзер-
кало-трюмо,	 вішалку	 недорого.	 Тел.:	 (097)	
749-62-65.
·	Крісло-ліжко,	 ліжко-тумба	 з	 панцирною	
сіткою.	Тел.:	517-58-02,	(097)	235-82-17.
·	Куточок	 кімнатний	 зі	 столом	 під	 ним	 (на	
замовлення)	-	4	тис.грн,	стіл	комп’ютерний	
(великий,	 на	 замовлення)	 -	 4	 тис.грн,	
куточок	 кухон.	 м’який	 -	 3	 тис.грн,	 стіл	
комп’ютерний	 (на	 замовлення,	 невеликий)	
-	2	тис.грн,	стінку	кімнатну	 (4,4х2,2	м,	ан-
тресолі),	пенал.	Тел.:	547-53-95.
·	Кухні	(2	шт.,	1,9х1,7	м)	-	15	тис.грн.	Тел.:	
(098)	326-97-99.
·	Кухню,	 снітку,	 передпокій.	 Тел.:	 (097)	
149-58-04.
·	Ліжка	 (Румунія,	 з	 матрацами),	 шафи,	
стінку,	 тумби	 різні	 та	 ін.,	 килим	 (2х3	 м),	
палас,	 полиці	 книжкові,	 стіл	 (нов.,	 в	 упа-
ковці,	 поліров.,	 розсувний),	 стільці,	 ві-
шалку-шафу	 (дзеркало,	 Румунія)	 дешево.	
Терміново.	Тел.:	(093)	121-39-17.
·	Ліжко	(1-спальне,	імп.,	дуже	красиве,	пан-
цирна	 сітка,	 3	 подушки,	 стінки	 поліров.	
корич.)	недорого.	Тел.:	(096)	192-77-94.
·	Ліжко	 (2-спальне,	 б/к,	 дві	 тумби	 приліж-
кові)	дешево.	Тел.:	467-14-17.
·	Ліжко	 (2-спальне,	 виставковий	 варіант,	
красивий	 декор	 підголовника)	 -	 5	 тис.грн,	
матраци	МІРАЖ	 (пружинні,	 з	 Будинку	ме-
блів,	 нов.,	 2	 шт.)	 по	 1	 тис.грн,	 торг.	 Тел.:	
(098)	900-31-45.
·	Ліжко	 (2-ярусне,	 дитяче,	 дерев.,	 ортопе-
дичні	 матраци,	 наматрасники	 на	 гумках,	
нов.,	 довжина	 198	 см,	 висота	 178	 см,	 ши-
рина	 86	 см,	 товщина	матраса	 16	 см).	Тел.:	
(050)	923-16-06.
·	Ліжко	метал.	(б/к).	Тел.:	(097)	210-02-18.
·	Матрац	ватяний	(стеганий,	1	шт.,	для	доро-
слих,	190х90	см)	-	150	грн.	Тел.:	(099)	470-
51-02.
·	Передпокій,	крісло	нерозсувне,	стіл	пись-
мовий.	Тел.:	(067)	377-93-41.
·	Підставку	 під	 телевізор	 (на	 колесах,	 200	
грн),	підголовник	для	дивану	 -	50	 грн,	ма-
трац	 (б/к,	пружинний)	 -	90	грн.	Тел.:	 (099)	
664-75-07.
·	Підставку	під	телевізор.	Тел.:	(097)	210-02-18.
·	Полиці	дубові	(нов.).	Тел.:	(050)	193-17-55.
·	Полицю	(висота	2,35	м,	довжина	60	см,	ши-
рина	22	см),	шафку	для	взуття,	диван-ліжко,	
крісло-ліжко.	 Тел.:	 (099)	 241-73-46,	 (096)	
355-73-46.
·	Розкладачку	(б/к).	Тел.:	(066)	826-64-12.
·	Розкладачку	(панцирна,	б/к),	підставку	під	
телевізор	 (б/к,	 метал.),	 ліжко	 (метал.,	 б/к).	
Тел.:	(097)	588-55-87.
·	Розкладачку	(панцирна,	б/к),	підставку	під	
телевізор	 (розсувна,	 метал.),	 ліжко	 метал.	
(б/к).	Тел.:	(050)	212-96-30.
·	Розкладачку	(панцирну,	б/к),	підставку	під	
телевізор	 (б/к,	 метал.),	 ліжко	 метал.	 (б/к).	
Тел.:	(098)	206-60-80.
·	Розкладачку	 панцирну	 (б/к).	 Тел.:	 (097)	
210-02-18.
·	Серванти	 (Угорщина,	 2	 шт.,	 поліров.,	
дерев.)	по	400	грн,	полиці	книжкові	(9	шт.)	
по	 100	 грн,	 табурети	 кухон.	 (б/к,	 стійкі,	
міцні,	 3	шт.)	 -	 450	 грн,	 буфет	 дерев.	 (1948	
р.вип.)	-	1,5	тис.грн.	Тел.:	(067)	911-29-90.
·	Скло	 для	 серватнів	 (різні	 розміри),	 по-
лицю	 книжкову.	 Тел.:	 (066)	 747-05-78,	
(066)	502-35-46.
·	Стіл	від	гарнітуру	(Югосалавія,	неполіров.,	
матовий,	під	червоне	дерево),	полиці	кухон.	
(дубов.,	кухон.,	2	шт.,	висота	54	см,	довжина	
87	см),	вішалку	(дерев.),	тумбу	(Німеччина,	
довжина	90	см,	висота	75	см,	глибина	45	см).	
Тел.:	(066)	567-00-75.
·	Стілець	 (дерев.,	 невеликий,	 Закарпаття)	 -	
250	грн,	драбину-стремянку	(висота	120	см,	
на	4	сходинці)	-	400	грн.	Тел.:	(093)	730-15-
94,	544-21-49.
·	Стілець	 розсувний	 (метал,	 імп.,	 сидіння	
та	 спинки	 -	 пластмаса,	 для	 дачі)	 -	 150	
грн,	 табуретку	 (розсувна,	 сидіння	 метал.,	
вінілштучшкіра,	 ніжки	 алюмінієві	 лиття	 з	
різьбою)	-	150	грн.	Тел.:	(099)	195-45-52.
·	Стіл	комп’ютерний	(великий,	гарний	стан)	
-	500	грн,	крісло-ліжко	(корич.,	гарний	стан)	
-	700	грн.	Тел.:	(063)	376-94-72.
·	Стіл	 комп’ютерний	 (темно-синій,	 ніжким	
чорні,	 120х60х76	 см,	 гарний	 стан,	 гарний	
стан,	 м.	 «Дорогожичі»)	 -	 3,2	 тис.грн,	 торг.	
Тел.:	(063)	740-10-53,	(068)	546-99-38	(після	
19.00,	набирати	3	рази).
·	Стіл	кухон.	(розсувний).	Тел.:	(066)	569-03-11.
·	Стіл	на	метал.	основі.	Тел.:	(050)	815-30-39.

·	Стіл	 обід.	 (натур.	 дерево,	 Чехія,	 розсу-
вний,	 гарний	 стан),	 люстру	 (кришталь,	 на	
6	 плафонів,	 Чехія),	 доріжки	 (натур.,	 нов.),	
доріжки	(б/к,	Німеччина,	для	спальні,	дуже	
красиві).	Тел.:	(067)	230-04-94.
·	Стіл	 приліжковий	 (поворотний,	 для	 ле-
жачих).	 Тел.:	 (067)	 901-58-03,	 (044)	 405-
54-42	(Київ).
·	Стільці	м’які	 (після	перетягування,	 4	шт.,	
Борщагівка)	по	300	грн	або	1200	грн/4	шт.,	
полиці	 книжкові	 зі	 склом	 (гарний	 стан).	
Тел.:	(067)	264-22-76.
·	Стінку	 БРИЗ,	 передпокій	 УНАВА-2,	
спальню	(дубов.,	різна).	Тел.:	(067)	712-26-27.
·	Стінку	 (корич.,	 б/к,	 8	 предметів,	 гарний	
стан)	-	2	тис.грн.	Тел.:	(063)	165-67-38.
·	Стінку	ЛОРД	(довжина	4	м,	в-во	м.Умань,	5	
секційна).	Тел.:	(096)	786-56-70.
·	Столешню	 кухон.	 (нов.,	 2,5х0,6	 м).	 Тел.:	
(066)	825-18-45.
·	Тумбу	під	телевізор.	Тел.:	(067)	945-39-90.
·	Шафки	кухон.	(4	шт.,	навісні,	гарний	стан,	
2	шафи	висота	2,71	м,	глибина	30	см,	дов-
жина	2,8	м,	2-стулкові,	одна	шафа	висота	та	
глибина	 та	же,	 довжина	 60	 см,	 одна	шафа	
висота	 та	 глибина	 та	 же,	 довжина	 40	 см,	
колір	оливковий).	Тел.:	(067)	741-65-72.
·	Шафу	(3-стулкова).	Тел.:	529-44-34.
·	Шафу-купе	-	5	тис.грн.	Тел.:	(063)	012-34-
70,	(095)	114-67-53.
·	Шафу-купе	 (світлий,	 із	 дзеркалом,	
150х55х2300	 см,	 нов.)	 -	 6,5	 тис.грн,	 диван	
(гарний	 стан,	 2,2х1,2	 м,	 зелений	 колір)	 -	
4	 тис.грн,	 стіл	 письм.	 (імп.,	 Югославія,	
1,1х0,6	м)	-	3	тис.грн.	Тел.:	(093)	694-11-59.
·	Шафу-пенал	 кухон.	 (на	 підлогу,	 б/к,	
світлий,	 125х60х40	 см,	 4	 полиці,	 дві	 двері	
верхня	та	нижня).	Тел.:	(066)	203-11-90.
·	Шафу	 поліров.	 (нов.),	 полиці	 книжкові	 зі	
склом,	 крісла	 (велюр,	 куточок,	 Польща),	
табуретки	 кухон.	 (4	шт.),	 стыл	 письм.	 (по-
лыров.,	 1970	 р.,	 гарний	 стан,	 на	 ныжках),	
тумбу	для	былизни	 (поліров.,	1950	р.).	Са-
мовивезення.	 Тел.:	 (098)	 450-15-51,	 (073)	
181-06-89.

8.5 Парфуми, косметика, 
галантерея

куплю 
·	Валізу	або	сумку	(з	ручкою,	на	коліщатках).	
Тел.:	(063)	024-77-20.
·	Валізу	або	сумку	на	коліщатках.	Тел.:	(097)	
071-10-99.
·	Машинку	 для	 підстригання	 волосся	
ФІЛІПС	або	подібну,	окуляри	від	+1,5	до	+2,	
бінокуляри	 налобні.	 Тел.:	 (098)	 227-72-04,	
(095)	137-76-06.
·	Упаковку	 для	 квітів,	 тюльпанів,	 нарцисів	
конусні,	фольгу,	комбіновану	упаковку.	Тел.:	
(095)	645-55-73.

продам 
·	Біжутерію	дитячу	та	молодіжну.	Тел.:	(098)	
314-13-87.
·	Білизну	 постільну	 (нов.),	 плед,	 ковдру	 пу-
хову,	подушки	дешево.	Тел.:	(093)	121-39-17.
·	Браслет	срібний	(для	годинника,	29	г,	нов.)	
-	3	тис.грн.	Тел.:	(067)	911-29-90.
·	Бритву	 МАДЖІО	 (акумуляторна,	 по-
требує	 зхаміни	 головки)	 -	 150	 грн.	 Тел.:	
(067)	210-85-35.
·	Валізи	 великі,	 килими,	 квіти,	 гідрома-
сажер	для	ясен,	кришталь,	мультиміксер,	
пояс	 масажний.	 Тел.:	 (099)	 241-73-46,	
(096)	355-73-46.
·	Валізи	 пластикові	 (3	 шт.,	 одна	 на	
коліщатках),	 пакети	 подарункові	 (Victoria	
Secret),	переноску	недорого.	Тел.:	(044)	404-
03-09,	(097)	134-54-37.
·	Валізу	 шкіряну	 (75х44х22	 см,	 жорсткий	
каркас,	 гарний	 стан)	 недорого.	 Тел.:	 (097)	
413-18-96,	(044)	280-85-88.
·	Годинник	 наручний	 (Японія).	 Тел.:	 (098)	
409-45-92.
·	Дипломат,	штори,	тюль	на	вікно.	Тел.:	(068)	
350-78-40.
·	Електробритву	 ХАРКІВ	 із	 запчастинами	
-	 50	 грн,	 сумки	 ЛОНДОН	 (господарські,	
«мішковина»)	-	50	та	100	грн,	сумку-візок	на	
коліщатках	(червона)	-	100	грн,	парасольку	
ДЕНДІ	 (з	 ручкою,	 нов.,	 заплечний	 пасок,	
красива)	-	200	грн,	рахівниці	(2	шт.)	по	100	
грн.	Тел.:	(063)	368-87-22.
·	Ковдри	 пухові	 (Німеччина,	 лебяжий	 пух,	
нов.)	-	5	тис.грн.	Тел.:	(067)	230-04-94.
·	Ковдри	 пухові.	 Тел.:	 546-63-44,	 (097)	
479-67-58.
·	Ковдру	 (нов.,	 в	 упаковці,	 штучний	 пух	
«Руно»,	 205х140	 см)	 -	 820	 грн.	 Тел.:	 (066)	
274-61-83,	(098)	789-96-67.
·	Ковдру	 (шерстяна),	 ковдру	 2-спальну,	 по-
кривало	на	ліжко	(2-спальне,	рожеве).	Тел.:	
(063)	104-18-39.
·	Ланцюг	 срібний	 (довжина	 56	 см,	 вага	
32,6	 г,	 «королівський	 Біссмарк»).	 Тел.:	
(095)	001-05-32.
·	Ножиці	ЗІГ-ЗАГ	(нов.,	радянських	часів)	-	
400	грн.	Тел.:	(050)	751-29-93.
·	Плойку	недорого.	Тел.:	(068)	356-17-00.
·	Подушки	 (2	 шт.,	 50х70	 см,	 пір’я).	 Тел.:	
(093)	061-04-68.
·	Подушки	 (пухові,	 натур.,	 2	 шт.).	 Тел.:	
516-59-81.
·	Подушки	пухові	(нов.,	2	шт.).	Тел.:	(098)	
776-02-54.
·	Простирадла	 (4	 шт.,	 лляні).	 Тел.:	 (097)	
899-75-18.
·	Рушники,	штори,	тканини,	скатертини	де-
шево.	Тел.:	(097)	844-92-76.
·	Сумку	велику	 (30х60х45	 см)	 -	 50	 грн,	 го-
динник	ВОСТОК	(наручний,	мех.)	-	150	грн,	
годинник	 електронний	 -	 100	 грн,	 другий	 -	
150	грн.	Тел.:	(063)	368-87-22.
·	Сумку	 туристичну,	 плед	шерстяний	 -	 300	
грн.	Тел.:	(063)	977-46-80.
·	Сумочку	фірми	ДЕВІД	ДЖОНС	(жін.,	ди-
зайнерська,	 Париж,	 світла,	 кругла,	 гарний	
стан)	-	300	грн.	Тел.:	(068)	352-69-53.
·	Фен,	 плойку,	 шпиці	 в’язальні.	 Тел.:	 (066)	
747-05-78,	(066)	502-35-46.
·	Фен	 РУСАЛКА	 з	 насадками.	 Тел.:	 (095)	
964-74-94.
·	Хустки	 (2	 шт.,	 пухові,	 великі,	 б/к,	 для	
обігріву	 попереку),	 валізу	 корич.	 (натур.	
шкіра,	 для	 пошиття	 взуття),	 ремні	 (3	 шт.,	
широкі).	Тел.:	(099)	664-75-07.
·	Штори,	 завіси,	 тюль,	 тканини	 різні	
(натур.),	рушники,	білизну	постільну	(нов.,	
2-спальна,	 жардинове,	 сатинове),	 ковдри	
(2-спальні,	білі,	теплі).	Тел.:	234-05-94,	(068)	
350-29-61.
·	Штори	та	тюль	(на	вікна,	нов.),	покривала	
(2	шт.,	 240х172	см,	 салатове	в	квітки,	бла-
китне	2,17х1,74	м).	Тел.:	(098)	667-95-41.

послуги 
·	Видалення	 подряпин	 та	 пошкоджень	 на	
склі	годинників.	Тел.:	(067)	911-29-90.

8.6 Одяг, взуття, тканини
куплю 

·	Пояс	шкіряний	солдатський	(об’єм	до	100	
см).	Тел.:	(050)	877-41-05.
·	Тканину	 «болонья»	 або	 іншу	 водостійку,	
галоші,	валянки,	взуття	(р.46-48),	шапку-ву-
шанку	(р.59-60).	Тел.:	(098)	227-72-04,	(095)	
137-76-06.
·	Туфлі	 (чол.,	 шкіра,	 р.43-44)	 а	 також	
кросівки.	Тел.:	(050)	534-94-44.

продам 
·	Босоніжки	 шкіряні	 (золотисті,	 для	
бальних	 танців,	 р.36,5)	 -	 350	 грн.	 Тел.:	
(066)	626-09-80.

·	Ботфорти	 (жін.,	 чорні,	 вище	 коліна,	 р.36,	
висока	платформа,	нов.)	-	2,5	тис.грн.	Тел.:	
(067)	777-36-56.
·	Ботфорти	 (шкіряні,	 р.36,	 замшеві,	 вище	
коліна,	 платформа	 з	 каблуком,	 1	 раз	 б/к).	
Тел.:	(093)	920-35-86.
·	Вещмішок	шкіряний	(чорний).	Тел.:	 (093)	
188-43-24,	(099)	002-17-89.
·	Взуття	 (від	р.40	до	р.47,	шкіряне)	від	200	
грн	до	500	грн,	ремінь	шкіряний	(100	см)	-	
100	грн,	куртку	(нов.,	шкіряна,	чорна,	р.50-
52)	 -	300	грн,	труси	(набір,	р.L)	по	40	грн,	
р.62	по	60	грн,	брюки	(р.48,	50,	52),	костюм	
спорт.	(р.50-52)	-	150	грн,	чоботи	зим.	(р.43-
44,	чорні)	-	300	грн,	чорні	(р.44)	-	200	грн,	
кросівки	(р.38,	р.44)	по	200	грн,	взуття	жін.	
(р.36,	 37)	 по	 300	 грн,	 взуття	 (р.32)	 по	 300	
грн,	 туфлі	КАРЛО	ПАЗОЛІНІ	 (р.38,	 білі)	 -	
400	грн.	Тел.:	(063)	368-87-22.
·	Взуття	(красиве,	шкіряне,	замшеве,	Італія,	
США,	 високий	 тонкий	 каблук,	 р.37),	 чо-
боти-ботфорти	 (корич.)	 -	 1500	 грн,	 чоботи	
високі	 -	 1	 тис.грн,	 черевики	 (короткі,	 за-
мшеві)	по	1000	грн,	туфлі	(босоніжки,	різні	
кольорі)	 по	 1000	 грн,	 туфлі	 (платформа,	 1	
пара).	Тел.:	(097)	259-69-01.
·	Відрізи	 для	 спецодягу	 (шерсть,	 напів-
шерсть).	Тел.:	(050)	815-30-39.
·	Вінілштучшкіру	 (шматки,	 рожева,	 зе-
лена,	коричнева,	для	пошиття).	Тел.:	(099)	
664-75-07.
·	Джинси	 RGM	 (нов.,	 з	 етикеткою,	 полег-
шені,	супермодна	модель,	р.48-50,	зріст	уні-
версельний,	 фірмові)	 -	 800	 грн,	 торг.	 Тел.:	
(097)	620-21-72.
·	Джинси	(нов.),	куртку	(нов.),	халат	(горох),	
спідницю	(все	р.54),	куртку	(біла,	р.44,	хо-
лофайбер,	 гарний	 стан),	 туфлі	 (р.39,	 осін.	
та	літ.),	шубу	 (штучна,	хутро	корич.,	р.44).	
Тел.:	(095)	564-86-72.
·	Джинси	 (р.44-46),	 брюки	 алтасні	 (чорні,	
р.44-46)	по	500	грн.	Тел.:	(097)	259-69-01.
·	Джинси	 (чол.,	 талія	 90	 см,	 довжина	 112	
см),	 куртку	 (жін.,	 нов.,	 капюшон,	 р.52),	
халат	 (жін.,	 нов.,	 довгий,	 р.52),	 костюм	
(піджак,	спідниця,	блуза,	нов.,	р.52),	светри	
(чол.,	 р.54,	 56),	 плащ	 (жін.,	 чор.,	 довгий,	
Німеччина,	р.52),	штани	спорт.	 (нов.,	 р.58)	
дешево.	Тел.:	410-45-40.
·	Драп	сірий	(на	пальто	або	костюм),	пальто	
(нов.,	 жін.,	 демісезонне,	 р.50-52),	 пальто	
та	плащ	 (р.46),	 куртку	 (шкіряна,	біл.,	жін.,	
оздобл.	 білий	 песець,	 р.50),	 костюм	 (нов.,	
чол.,	сірий,	р.50-52),	халат	(нов.,	велюр,	Ту-
реччина,	р.50-52),	плед	(нов.,	велюр).	Тел.:	
(063)	104-18-39.
·	Дублянки	недорого.	Тел.:	(098)	554-37-93.
·	Дублянку	 (гарний	стан,	р.50-52,	Болгарія)	
-	2,5	тис.грн,	шапку-вушанку	(ондатра,	р.55-
56).	Тел.:	(099)	195-45-52.
·	Дублянку	(жін.,	р.46,	нов.),	пуховик	(жін.,	
р.50-52),	шапку	(жін.,	каракуль,	р.56).	Тел.:	
(068)	350-78-40.
·	Дублянку	 (жін.,	 р.58-60,	 корич.,	 з	 капю-
шоном),	куртки	(чол.,	великі	розміри,	чорні,	
Норвегія,	р.50),	взуття	жін.	та	чол.	(р.36,	46,	
43).	Тел.:	(050)	210-68-95.
·	Дублянку	(жін.,	р.60,	корич.,	б/к),	дублянку	
(чол.,	р.54,	світла,	б/к),	дублянку	(жін.,	р.48,	
світла,	б/к),	комбінезони	(чол.,	нов.,	р.60,	2	
шт.).	Тел.:	(050)	212-96-30.
·	Дублянку	 (корич.,	 чол.,	 р.58,	 на	 хутрі,	
гарний	стан,	натур.).	Тел.:	(096)	002-39-26.
·	Дублянку	 (натур.,	 подовжена,	 комір	 пе-
сець,	р.44).	Тел.:	518-93-53,	(098)	115-55-25.
·	Дублянку	(чол.,	красива,	стильна,	б/к,	р.50-
52,	натур.	замша,	світло-корич.,	гарний	стан,	
красива	на	вигляд,	Бельгія),	дублянку	(жін.,	
довга,	р.50-52).	Тел.:	(096)	659-49-85.
·	Дублянку	 (чол.,	 світла,	 р.54),	 дублянку	
(жін.,	 р.54-56,	 б/к),	 комбінезон	 (чол.,	 нов.,	
р.60,	2	шт.).	Тел.:	(097)	210-02-18.
·	Комбінезони	 (чол.,	 р.60,	 2	 шт.,	 нов.),	 ду-
блянки	 (жін.,	 р.56,	 46),	 дублянку	 (чол.,	
світла,	р.54).	Тел.:	(097)	588-55-87.
·	Костюм	 шкіряний	 (піджак,	 спідниця)	 -	
2000	 грн,	 костюм	 брючний	 (сірий)	 -	 1500	
грн,	сукні	по	1000	грн.	Тел.:	(097)	259-69-01.
·	Кофти	жін.,	піджаки	та	туфлі	 (жін.)	недо-
рого.	Тел.:	(098)	409-45-92.
·	Кофту	 (нов.,	жін.,	шерсть,	 Індія,	 р.50-52),	
кардиган	(нов.,	чорний,	р.48-50).	Тел.:	(063)	
705-62-45.
·	Кросівки	АДІДАС	(шкіра,	нов.,	р.38)	-	850	
грн,	 куртку	 (парка,	 біла,	 Німеччина,	 нов.,	
р.52)	 -	 450	 грн,	халат	 (Німеччина,	2-бічий,	
нов.,	 зим.,	р.52-54)	 -	380	грн,	пуховик	 (Ні-
меччина,	р.СМ)	-	1,1	тис.грн,	торг.	Костюм	
спорт.	 (Німеччина,	чол.,	плащовка,	р.Л	або	
ХЛ,	нов.)	-	650	грн.	Тел.:	(096)	362-55-33.
·	Кросівки	 (р.40,	 натур.	шкіра,	 нов.,	 модні,	
товста	 платформа,	 білі	 та	 чорні)	 -	 1,1	 тис.
грн,	 чоботи	 (зим.,	 короткі,	 р.40,	 натур.	
замша,	 темно-сині,	низький	хід)	 -	 960	 грн.	
Тел.:	(068)	074-58-55.
·	Куртки	 (чол.,	 шкіра,	 р.48-54).	 Тел.:	 (096)	
389-88-31.
·	Куртку	для	байкеров.	Тел.:	(095)	133-93-74.
·	Куртку	 (осін.-зим.,	 утеплена,	 р.48-50),	
взуття	 (чол.,	 гарний	 стан,	 р.41-42).	 Тел.:	
(099)	038-81-98.
·	Куртку	 (р.46,	 для	 дівчини,	 гарний	 стан,	
пухова,	капюшон	з	опушкою,	світло-корич.,	
довга).	Тел.:	(068)	123-04-16.
·	Куртку	 (чол.,	 демісезонна,	 з	 підстібкою,	
р.52-54),	 пальто	 (жін.,	 демісезонне,	 р.52).	
Тел.:	(099)	198-45-44.
·	Куртку	 (чол.,	 зим.-осін.,	 р.48-50),	 взуття	
(чол.,	гарний	стан,	р.41-42).	Тел.:	410-93-98.
·	Наряд	 весільний	 (р.46,	 сукня,	 фата)	 -	 7,5	
тис.грн.	Тел.:	(097)	267-65-45.
·	Нитки	 (вовняні,	 бобина	 1	 кг)	 -	 130	 грн.	
Тел.:	(066)	626-09-80.
·	Нитки	 для	 в’язання	 (пряжа	 кольорова,	
дуже	 багато)	 недорого.	 Тел.:	 (098)	 450-15-
51,	(073)	181-06-89.
·	Нитки	для	в’язання	(х.-б.,	беж.,	12	мотків,	
600	г),	відрізи	тканин	х.-б.	та	шовкові	(нату-
ральні),	нитки	недорого.	Тел.:	(097)	413-18-
96,	(044)	280-85-88.
·	Одяг	 (б/к,	 жін.,	 р.42),	 взуття	 (р.36,	 жін.).	
Тел.:	(099)	153-24-14.
·	Пальто	 демісезонне	 (жін.,	 р.М,	 44-46,	
Італія,	 фірма	 МАРІО	 БЕЛУССІ,	 темно-зе-
лене,	пряме)	недорого.	Тел.:	(050)	923-16-06.
·	Пальто	 (жін.,	 шкіряне,	 утеплене,	 з	 капю-
шоном,	 гарний	 стан,	 р.48-50),	 шубу	 (р.48-
50).	Тел.:	(067)	111-98-15.
·	Пальто	(кашемірове,	нов.,	корич.,	р.50-52),	
пальто	(нов.,	нейлонове,	подвійна	підстібка	
кролик,	комір	ліса,	Англія),	шапки-вушанки	
(чол.,	норкова,	сіра,	корич.),	шапку	(песець,	
жін.),	 балетки	 ЄКО	 (танкетка,	 золотисті,	
шкіряні,	р.39-40),	чоботи	(шкіряні,	вес.,	ви-
сокі,	р.40).	Тел.:	(066)	567-00-75.
·	Пальто	(нов.,	р.52-54,	комір	штучне	хутро)	
-	 2,8	 тис.грн,	 черевики	 (чол.,	 р.43,	 зим.,	
натур.	 цигейка,	 Польща,	 фабричті,	 натур.	
шкіра)	-	850	грн,	туфлі	(р.43,	Польща,	шкіра,	
нов.)	-	800	грн.	Тел.:	(096)	362-55-33.
·	Підошву	для	взуття.	Тел.:	(097)	230-70-74.
·	Плащ	 (жін.,	 шкіряний,	 р.56-58,	 колір	
темно-бордовий,	 фабричний,	 Туреччина,	 5	
гудзиків,	довжина	112	см)	-	1,5	тис.грн.	Тел.:	
(067)	743-43-01.
·	Полушубок	 мутоновий	 (нов.,	 з	 капю-
шоном,	р.48-50).	Тел.:	(066)	168-11-98,	(066)	
743-04-14.
·	Полушубок	 (чоловічий,	 натур.	 цигейка,	
промислове	пошиття,	р.52-56,	комір	чорний,	
колір	білий,	м.Київ,	Березняки)	-	1,5	тис.грн.	
Тел.:	(066)	983-70-43	(Сергій).
·	Полушубок	 (чол.,	 овчина,	 р.50-52,	 б/к,	
комір).	Тел.:	(066)	203-11-90.
·	Речі	жін.	(ексклюзивні,	брендові,	б/к,	р.44-
46,	 гарний	 стан,	 з	 перших	 рук)	 недорого.	
Тел.:	(063)	982-26-50.

·	Сорочки,	 теніски	 (чол.,	 натур.)	 дешево.	
Сукні,	кофти	та	комплекти	(жін.,	натур.)	де-
шево.	Тел.:	(097)	844-92-76.
·	Сорочку	(чол.,	«шотландка»,	довгий	рукав,	
р.5ХL),	 футболку	 (р.5ХL),	 штани	 спорт.	
(чорні,	р.4XL),	штани	спорт.	(р.3XL,	район	
м.	«Шулявська»).	Тел.:	(067)	605-88-14.
·	Сукню	 весільну	 (біла,	 зі	 шлейфом)	 -	 200	
грн,	 туфлі	 білі	 (до	 нього,	 на	 золоченій	
шпільці,	 з	 інкрустаціями)	 -	 400	 грн.	 Тел.:	
(098)	247-55-17,	(093)	461-82-10.
·	Тканину	на	підстібку	недорого.	Тел.:	(067)	
230-04-94.
·	Тканину	 ратинову	 (на	 пальто),	 ситець,	
крепдешин,	 халати	 жін.	 (натур.)	 дешево,	
дещо	подарую.	Тел.:	(093)	121-39-17.
·	Туфлі,	 босоніжки	 жін.,	 ситець	 різний,	
пальто	(жін.,	зим.,	р.48,	драп,	комір	норка),	
черевики	жін,	пальто	(жін.,	сіре,	зим.,	дра-
пове,	 р.56),	 плащ	 (чол.,	 підстібка,	 р.52,	
Польща),	 пальто	 (чорне,	 плащовка,	 хутро,	
жін.,	р.50-52),	пальто	(жін.,	р.50,	синтепон,	
зим.),	 черевики	 (чол.,	 зим.,	 р.43,5,	 нов.,	
чорні)	недорого.	Тел.:	(098)	667-95-41.
·	Туфлі,	 черевики	 (чол.),	 чоботи	 та	 туфлі	
(жін.),	 дитяче	 взуття	 (чоботи	 та	 туфлі)	 де-
шево.	Тел.:	(067)	945-39-90.
·	Туфлі	(чол.,	р.42,	імп.,	світло-кавові,	шкіра)	
-	200	грн.	Тел.:	(093)	730-15-94,	544-21-49.
·	Туфлі	 (чол.,	 шкіряні,	 чорні,	 р.45),	 шубу	
цигейкову	(жін.,	р.48-50),	шапку	офіцерську	
(р.56),	 дублянку	 (жін.,	 капюшон,	 р.52-54),	
чоботи	(жін.,	гумові,	р.36),	босоніжки	(чол.,	
р.43),	 сорочки	 (чол.,	 р.39-41,	 нов.,	 10	шт.),	
підстібки	хутряні	(4	шт.),	пальто	(жін.,	син-
тепон,	р.52),	джинси	(жін.,	р.52-54,	4	пари),	
кросівки	 (біл.,	 р.44-45),	 полушубок	 (жін.,	
чорний,	р.50-52)	дешево.	Тел.:	(066)	747-05-
78,	(066)	502-35-46.
·	Черевики	(жін.,	нов.,	чорні,	зим.,	р.36)	не-
дорого.	Тел.:	(050)	695-36-92.
·	Чоботи-ботфорти	 (шкіряні,	 вище	 коліна,	
р.36,	 платфорка,	 каблук,	фірмові).	Свідкам	
Йєгови	не	турбувати.	Тел.:	(099)	911-94-80.
·	Чоботи	 (зим.,	 р.38-39),	 халат	 махровий.	
Тел.:	(097)	422-95-56,	(096)	206-95-00.
·	Чоботи	 (наьтур.,	 чорні,	 р.38),	 дублянку	
штучну	(красива,	р.48)	-	300	грн.	Тел.:	(098)	
769-52-04.
·	Чоботи	 ялові	 (нов.,	 р.42),	 ботфорти	 для	
полювання	 (нов.,	 р.42)	 або	 обміняю.	 Тел.:	
(095)	019-96-60.
·	Шкіру	натур.	(в	шматках).	Тел.:	234-05-94,	
(068)	350-29-61.
·	Шкіру	(чорна,	червона),	сорочки	(2	шт.,	ро-
жеві,	 трикотаж,	 горловина	мереживо,	р.54-
56)	по	200	грн,	тканини	різні	(відрізи),	тка-
нину	 батист	 (блакитна,	 вишивка	 машинна	
візерунки),	мереживо.	Тел.:	(099)	664-75-07.
·	Штани	ватяні	для	риболовлі	(р.50-52).	Тел.:	
(068)	117-51-69.
·	Штани	хутряні	(р.50-52)	-	1,2	тис.грн.	Тел.:	
(066)	215-67-22,	(098)	846-67-30.
·	Шубу	 (б/к,	 нутрія	 коричнева,	 зріст	 180	
см,	р.52,	Київ,	Нивки)	-	400	грн,	шубу	(б/к,	
гарний	стан,	чорна,	натур.	козел,	 зріст	170	
см,	р.48)	-	400	грн,	дублянку	(б/к,	відм.	стан,	
штучна,	 корич.,	 хутро	 світле,	 на	 гудзиках,	
довжина	95	см,	р.48-50)	-	200	грн.	Тел.:	(066)	
630-01-17.
·	Шубу	 (жін.,	 довга,	 натур.,	 нов.,	 р.54),	
куртку	 (жін.,	 чорна,	 нов.,	 лазерне	 по-
криття,	 р.54),	 піджаки	 (чол.,	 нов.).	 Тел.:	
(066)	825-18-45.
·	Шубу	 жін.	 (молодіжна,	 козлик,	 розкле-
шена,	 з	 капюшоном,	 р.54),	 черевики	 (чол.,	
нов.,	р.45,	зим.).	Тел.:	(066)	002-78-03,	(044)	
407-29-16.
·	Шубу	(жін.,	хутро	карбаганд,	р.48)	-	4	тис.
грн.	Тел.:	(067)	456-04-86,	253-20-43.
·	Шубу	 (нова,	 штучне	 хутро,	 універсальна	
модель,	 трапеція,	 р.52-56,	 для	 будь-якої	
фігури,	 під	 гепарда,	 бежева	 з	 темними	
плямками,	 комір-капюшон,	 манжети	 регу-
люються	 за	 длиною	 рукава,	 темно-корич.)	
недорого.	Тел.:	(098)	203-00-91.
·	Шубу	(норка,	 із	шматочків,	р.48-50).	Тел.:	
(099)	241-73-46,	(096)	355-73-46.
·	Шубу	(р.50-52,	довга,	без	капюшона)	-	1,5	
тис.грн.	 Тел.:	 (063)	 740-10-53,	 (068)	 546-
99-38	(після	19.00,	набирати	3	рази).
·	Шубу	 (р.52,	 довжина	 130	 см,	 сіра,	 б/к,	
натур.	хутро	опосум,	гарний	стан)	-	3,5	тис.
грн.	Тел.:	(050)	751-29-93.

8.7 Товари для дітей
куплю 

·	Дошку	 скейт,	 наколінники.	 Тел.:	 (097)	
071-10-99.

продам 
·	Батут	 (174х174	 см,	 висота	 1	 м,	 як	 буди-
ночок).	Тел.:	(095)	280-43-75.
·	Ваги	для	немовлят	(радянські,	метал.)	-	400	
грн.	Тел.:	(098)	769-52-04.
·	Велосипед	(3-колісний,	дитячий,	прогулян-
ковий).	Тел.:	(067)	889-14-10.
·	Велосипед	(3-колісний,	на	ходу,	з	навісом)	
-	300	грн,	гру	«Старий	гральний	автомат»	-	1	
тис.грн.	Тел.:	(095)	001-05-32.
·	Велосипед	 для	 дитини	 7-10	 років.	 Тел.:	
(068)	901-53-42.
·	Велосипед	 для	 дитини	 до	 10	 років.	 Тел.:	
(063)	627-73-31.
·	Дорогу	 залізну	 (дитяча,	 іграшкова,	 для	
дитини	від	3	років,	дуже	велика)	недорого.	
Тел.:	(050)	923-16-06.
·	Іграшки	м’які	(великі,	білий	ведмедь	та	
ін.),	 комплекс	 з	 гойдалками	 (вуличний,	
дитячий,	 комплектація	 грашковий	 бу-
динок,	 пісочниця,	 скалолазка,	 гірка	 пла-
стикова,	дві	гойдалки	пластикові,	кільця,	
канат,	 пиратська	 лесенка,	 норм.	 стан),	
комбінезон	та	курточка	з	капюшоном	для	
хлопчика	 (осін.-зим.,	 зріст	122	см)	недо-
рого.	Тел.:	(050)	923-16-06.
·	Іграшки	 м’які,	 рюкзак	 шкіряний	 (корич.	
колір).	Тел.:	(098)	314-13-87.
·	Іграшки	та	речі	(нов.),	взуття	(нов.),	чоботи	
гумові	 дешево,	 дещо	 подарую.	 Тел.:	 (093)	
121-39-17.
·	Іграшку	ТАНК	(на	управлінні,	СРСР,	нов.)	
-	650	грн.	Тел.:	(093)	701-31-51.
·	Ігри	«Монополія»,	фільмопроектор	 та	 ін.,	
біту	дитячу,	вудку,	шапки	(цигейка,	дитячі).	
Тел.:	(097)	844-92-76.
·	Ковдру	пікейну	(дитяча,	бавовна,	нов.,	ра-
дянських	часів).	Тел.:	(095)	564-86-72.
·	Коляску	 ДЕЛТІ	 (б/к,	 дитяча).	 Тел.:	 (097)	
588-55-87.
·	Коляску	 ДЕЛТІ	 (дитяча,	 б/к).	 Тел.:	 (050)	
212-96-30.
·	Коляску	 ДЕЛТІ	 (дитяча,	 б/к).	 Тел.:	 (097)	
210-02-18.
·	Коляску	ДЕЛТІМ	(б/к).	Тел.:	(098)	206-60-80.
·	Коляску	 дитячу	 (б/к	 3	 роки,	 норм.	 стан).	
Тел.:	(066)	675-95-66.
·	Коляску	 дитячу	 (рожева,	 літ.)	 -	 200	 грн.	
Тел.:	(099)	664-75-07.
·	Коляску	 (зим-літ.,	 люлька),	 іграшки	 м’які	
(різні,	собачки	та	ін.),	взуття	(різні	розміри).	
Тел.:	(093)	061-04-68.
·	Коляску	 КАРЕЛЛО	 (повний	 комплект,	
сумка,	теплий	чохол,	кенгуру,	дощовик,	б/к,	
гарний	 стан,	 сірий	 колір,	 колеса	 та	 ручки	
чорні).	Тел.:	(066)	379-66-01.
·	Комбінезон	 та	 курточку	 для	 хлопчика	
(зріст	 122	 см,	 зим.,	 з	 капюшоном,	 гарний	
стан,	холофайбер)	-	299	грн,	курточку	(зим.,	
для	дівчинки	10	років,	зріст	136	см,	з	капю-
шоном,	підстібка	штучне	хутро)	 -	299	 грн,	
гру	 настільну	 ХОКЕЙ	 (нов.).	 Тел.:	 (050)	
923-16-06.

·	Ліжко	 (2-ярусна,	 дерев.),	 ведмедя	м’якого	
(громадний,	 130	 см,	 білий)	 недорого.	 Вед-
медя	м’якого	 (великий,	70	см,	білий)	 -	250	
грн,	велосипед	ГНОМ-3	(3-колесний,	б/к)	-	
100	грн.	Тел.:	(050)	923-16-06.
·	Ліжко	(дерев.)	-	500	грн.	Тел.:	(066)	702-41-44.
·	Люльку,	коляску	ЧІККО	(літ.),	речі	для	ди-
тини	(б/к)	недорого.	Тел.:	(095)	617-00-50.
·	Мікроскоп	 НАТУРАЛИСТ	 (дитячий),	 мо-
заїку.	Тел.:	(099)	198-45-44.
·	Мікроскоп	 шкільний	 ШМ-1.	 Тел.:	 (099)	
752-70-71.
·	Наряди	 для	 кукли	 БАРБІ	 (ручна	 робота),	
іграшки	м’які	(нов.).	Тел.:	(063)	104-18-39.
·	Одяг	та	взуття	(нов.).	Тел.:	(098)	314-13-87.
·	Пальто,	 костюми,	 штани	 та	 кофти	 для	 дів-
чинки	від	3	до	10	років.	Тел.:	(067)	945-39-90.
·	Памперси	(2	упаковки	по	58	шт.,	4-9	кг)	-	100	
грн,	пелюшки	(7	шт.,	нов.,	Чехія,	для	дитини	
3-х	років)	-	50	грн.	Тел.:	(067)	941-46-98.
·	Полушубок	 для	 риболовлі	 (овчина,	 р.56-
58)	 -	 500	 грн,	 полушубоч	 (жін.,	 штучне	
хутро,	сіро-чорний	в	крапочку,	р.48-50,	дов-
жина	85	см)	 -	500	 грн,	куртку	 (подовжена,	
фірмова,	 р.42,	 чол.,	 сині	 з	 сірим	 та	 оран-
жевим),	 дублянку	 (штучна,	 світло-корич.,	
р.46)	-	400	грн,	шапку	(жін.,	норка,	р.56-58),	
чоботи	 (жін.,	шкіра,	 червоні,	 каблук,	 р.38-
39,	для	укр.	костюма)	-	50	грн,	шубку	МОДА	
ДАНКО	(натур.,	кролик,	р.L),	пальто	(зим.,	
жін.,	 капюшон,	 р.48-50,	 темно-сіре),	 длрап	
на	пальто	(темно-сині,	3	м,	штрина	150	см).	
Тел.:	(050)	923-16-06.
·	Речі	для	немовлят	та	для	дітей	3	років,	ван-
ночки	(для	ванни	та	автономна	на	ніжках),	
ліжечко.	Тел.:	(050)	727-86-63.
·	Самокат	 (3-колесний,	 гальмо	 двох	 задніх	
колесах),	 велосипед	 дитячий	 (гарно	 уком-
плектован,	 на	 двох	 задніх	 колесах	 діаметр	
16,	нов.	гума,	сідло	м’яке,	з	відражателями	
фари,	 на	 вагу	 85	 кг,	 3-е	 заднє	 колесо	 у	 за-
пасі).	Тел.:	(068)	596-34-27.
·	Самокат	(гарний	стан)	-	400	грн.	Тел.:	(063)	
977-46-80.
·	Самокат	 дитячий	 (в	 упаковці,	 для	 дитини	
від	 3	 років,	 гарний	 стан)	 -	 350	 грн.	 Тел.:	
(098)	568-45-59.
·	Самокати	 (2	 шт.,	 дитячі)	 недорого.	 Тел.:	
248-41-65,	(066)	709-89-75.
·	Самокат	(скутер,	алюмінієвий	корпус,	два	
задні	колеса	світяться)	-	300	грн.	Тел.:	(099)	
195-45-52.
·	Санчата	(дерев.,	знімна	спинка,	б/к,	гарний	
стан)	-	350	грн.	Тел.:	(097)	462-57-47.
·	Сидіння	 дитяче	 для	 авто.	Тел.:	 (044)	 404-
03-09,	(097)	134-54-37.
·	Скейт	-	150	грн.	Тел.:	(066)	626-09-80.
·	Скейтборд	(гумова	підставка,	б/к),	хулахуп.	
Тел.:	(099)	911-94-80.
·	Скейтборд,	хулахуп.	Тел.:	(093)	920-35-86.
·	Туфлі	для	школярки	(нов.,	р.35,	нов.,	шкіра,	
імп.).	Тел.:	(066)	257-19-99.
·	Форму	 шкільну	 для	 дівчинки	 (чорна,	
піджак	та	спідниця,	зріст	134	см)	-	350	грн,	
сарафан	шкільний	 (чорний,	 зріст	146	см)	 -	
300	грн.	Тел.:	(050)	660-99-89.
·	Чоботи	БАРТКЕК	(зим.,	шкіряні,	для	дів-
чинки,	р.37),	черевики	(утеплені,	для	хлоп-
чика,	сині,	нубук,	р.35)	-	180	грн,	штани	для	
дівчинки	 6/8	 років	 (утеплені,	 внутр.	 фліс,	
бордові)	 -	 70	 грн,	 светр	 теплий	 (зі	 звіря-
тами,	синій,	для	дитини	4-6	років)	-	70	грн,	
куртку	 (зим.,	 капюшон,	 для	 дівчинки	 9-10	
років,	темно-сині,	зріст	136	см,	підкладка)	-	
290	грн,	пальто	(зим.,	фірмове,	для	дівчини,	
зріст	134	см,	капюшон,	хутро,	холофайбер,	
бузково-рожеве),	сукню	рожеву	з	фаєтками	
для	 дівчинки	 3-4	 роки	 -	 180	 грн,	 штани	
утеплені	для	дівчинки	10	років	 (плащовка,	
байка,	 темно-сині	 з	 вишивкою)	 -	 50	 грн,	
джинси	 утеплені	 (для	 дівчинки,	 р.34,	 ви-
шивка,	зріст	140	см)	-	50	грн,	штани	вельве-
тові	(утеплені,	темно-сірі,	для	хлопчика	7-8	
років)	-	50	грн.	Тел.:	(050)	923-16-06.
·	Шубку	 (цигейка,	 чорна,	 нов.,	 р.26)	 -	 700	
грн.	Тел.:	(050)	751-29-93.
·	Шубу	з	капюшоном,	куртку,	кофтинки	для	
дівчинки	5-15	років.	Тел.:	(068)	350-78-40.

8.8 Предмети інтер’єру 
продам 

·	Годинник	 наручний	 (нов.).	 Тел.:	 (095)	
564-86-72.
·	Годинник	настінний	(старовинний,	Швей-
царія).	Тел.:	(050)	210-68-95.
·	Годинник	 (нов.,	 Японія,	 наручний).	 Тел.:	
(066)	766-00-52.
·	Годинник	 ЯНТАР	 (настінний,	 з	 боєм,	
потребує	 ремонту)	 недорого,	 годинник	
ОРІЄНТ	(Японія,	1992	р.вип.,	мех.,	автома-
тичний	завод,	оригінал)	-	950	грн.	Тел.:	(095)	
507-75-90.
·	Дзеркало	(3-стулкове,	від	трельяжа,	бокові	
110х20	см,	середина	110х40	см).	Тел.:	453-
79-63,	(067)	837-43-47.
·	Дзеркало-трюмо	(3-стулкове,	гарний	стан)	
-	600	грн.	Тел.:	(068)	574-44-73.
·	Кальян	 (висота	 67	 см,	 з	 вугіллям	 та	 та-
баком)	недорого.	Тел.:	(050)	923-16-06.
·	Килим	 (2х3	 м,	 натур.,	 після	 хімчистки).	
Тел.:	(067)	264-22-76.
·	Килим	(3х4	м,	нов.,	Туреччина)	недорого.	
Тел.:	572-17-97.
·	Килим	(3х4	м,	нов.,	Туреччина).	Тел.:	(095)	
564-86-72.
·	Килим	(беж.,	2х2,4	м)	-	100	грн.	Тел.:	(067)	
941-46-98.
·	Килим	 (Бельгія,	 корич.-беж.,	 2,5х3,5	 м).	
Тел.:	(099)	473-26-63.
·	Килим	 (Бельгія,	 натур.,	 3,5х2,5	 м).	 Тел.:	
517-58-02,	(097)	235-82-17.
·	Килими	(2	шт.,	2,5х1,5	м,	гарний	стан)	-	300	
грн.	Тел.:	(066)	763-77-87,	(099)	470-51-02.
·	Килими	 (2	 шт.,	 2х3	 м)	 по	 200	 грн.	 Тел.:	
(063)	368-87-22.
·	Килими	 для	 дачі	 (натур.,	 1,5х2,	 2х3	 м).	
Тел.:	(099)	198-45-44.
·	Килими.	Тел.:	(098)	296-05-50.
·	Килим.	Тел.:	(096)	571-60-32.
·	Килим	(темно-червоний,	широкий,	гарний	
стан,	 м.	 «Дорогожичі»)	 -	 1	 тис.грн,	 торг.	
Килим	 зелений	 (б/к)	 -	 700	 грн.	 Тел.:	 (063)	
740-10-53,	 (068)	 546-99-38	 (з	 19.00,	 наби-
рати	3	рази).
·	Лампу	вуличну	(нов.).	Тел.:	(097)	210-02-18.
·	Лампу	вуличну	(нов.).	Тел.:	(097)	588-55-87.
·	Лампу	вуличну	(нов.).	Тел.:	(098)	206-60-80.
·	Лампу	 настільну	 (гарний	 стан,	 робоча)	
-	75	грн	або	обміняю	на	шахи.	Тел.:	(066)	
293-46-40.
·	Люстру	 (3-ріжкова)	 -	 300	 грн.	 Тел.:	 (099)	
664-75-07.
·	Люстру	 (Чехія).	 Тел.:	 517-58-02,	 (097)	
235-82-17.
·	Мангал	великий.	Тел.:	(097)	210-02-18.
·	Міні-світильник	для	дзеркала	(нов.).	Тел.:	
(099)	227-93-75.
·	Пилок	 бджолиний	 («обножка»,	 1-2	 кг,	 фа-
совка).	Тел.:	(066)	747-05-78,	(066)	502-35-46.
·	Плафони	 для	 люстри	 (4	шт.,	 матові,	 края	
із	 зубчиками),	 дзеркала	 (полотно,	 розмір	
83х55	 см,	 3	 шт.,	 полотно	 без	 рами).	 Тел.:	
(050)	581-52-05.
·	Пропоную	 живопис	 у	 рамках:	 природа,	
тварини,	птахи.	Тел.:	(050)	206-21-46.
·	Світильник	 вуличний	 (нов.).	 Тел.:	 (050)	
212-96-30.
·	Світильники	ДЕЛЮКС	(4	шт.,	алюмінієвий	
корпус,	робочі)	-	1	тис.грн	за	все.	Тел.:	(067)	
911-29-90.

·	Термобілизну	КОЛУМБІЯ	(р.50,	нов.)	-	500	
грн.	Тел.:	(068)	368-99-05.

8.9 Продукти харчування, 
БАДи

куплю 
·	Варення	 абрикосове	 (для	 себе)	 недорого.	
Тел.:	(095)	019-96-60.

продам 
·	Горіхи	волоські	(опт)	-	30	грн/кг,	торг.	Тел.:	
(096)	331-19-03.
·	Горіхи	 домашні	 (свіжий	 врожай,	 можна	
оптом)	-	30	грн/кг,	торг.	Тел.:	(097)	620-21-72.
·	Картоплю	 домашню	 (300	 кг)	 -	 10	 грн/кг.	
Тел.:	(050)	109-15-64.
·	Картоплю	дрібну	-	15	грн/відро	або	2	грн/
кг	 (40	 відер,	 с.Фастівка,	 40	 км	 від	 Білої	
Церкви,	самовивіз).	Тел.:	(067)	246-58-86.
·	Напій	 виноградний	 (натур.)	 -	 160	 грн/л.	
Тел.:	(097)	588-55-87.
·	Напій	 виноградний	 (натур.).	 Тел.:	 (098)	
206-60-80.
·	Напій	 натур.	 (виноградний)	 -	 160	 грн/л.	
Тел.:	(097)	210-02-18.
·	Напиток	 виноградний	 -	 160	 грн/л.	 Тел.:	
(050)	212-96-30.
·	Памперси.	Тел.:	(050)	815-30-39.

9 Медицина 9

9.2 Медичні товари та 
обладнання

куплю 
·	Аптечку	 (30х30	 см,	 для	 себе).	 Тел.:	 (096)	
865-97-71.
·	Коляски	інвалідні	з	електроприводом	(б/к),	
запчастини	до	них	в	будь-якому	стані.	Тел.:	
(066)	215-67-22,	(098)	846-67-30.
·	Палиці	телескопичні	для	ходіння	хворих	на	
інсульт.	Тел.:	(097)	227-84-96.

продам 
·	Аріометри	 загального	 призначення	 та	 ви-
конання	А-1	(від	240	до	860	градація).	Тел.:	
(097)	453-26-35.
·	Банки	медичні	по	2	грн.	Тел.:	(073)	176-03-31.
·	Банки	 медичні	 (скляні,	 10	 шт.)	 -	 80	 грн.	
Тел.:	(068)	050-01-14.
·	Банки	медичні.	Тел.:	(063)	104-18-39.
·	Глюкометр,	 ходунки,	 синю	 лампу,	 реф-
лектор	недорого.	Тел.:	(098)	450-15-51,	(073)	
181-06-89.
·	Гольфи	антиварикозні	(Німеччина),	ролики	
масажні	для	ніг.	Тел.:	(068)	350-78-40.
·	Грілку-пояс	(ел.,	Німеччина,	нов.,	ширина	
25	 см,	 регулятор	 температури)	 -	 1000	 грн.	
Тел.:	(098)	900-31-45.
·	Електромасажер	для	ног	та	спини	(можна	в	
автомобіль).	Тел.:	517-58-02,	(097)	235-82-17.
·	Електромасажер	 (Китай),	 електровіброма-
сажер	(СРСР).	Тел.:	298-44-46.
·	Килимок	НУГА	БЕСТ	 (758х440	мм,	 ліку-
вальна	 кераміка),	 проектор	 НУГА	 БЕСТ	
(9-кульковий),	 тонометр	 ОМРОН	 (Японія)	
-	500	грн,	бинт	еластичний	(2	шматки	по	5	
м,	ширина	8	мм)	-	150	грн,	дихальний	тре-
нажер	ФРОЛОВА	 -	 150	 грн,	 грілку-клізму	
(нов.)	 -	 130	 грн,	 фонендоскоп,	 нарукавник	
для	вимірювача	тиску	ВЕГА,	лампу	 інфра-
червону	-	150	грн.	Тел.:	(063)	368-87-22.
·	Коляски	інвалідні	(2	шт.,	одна	з	приводом,	
друга	ручна).	Тел.:	(096)	612-00-16.
·	Коляску	 MEYRA	 ORTOPEDIY	 інвалідну	
(комнатно-прогулянкова,	 універсальна,	
нов.,	 Німеччина,	 ширина	 сидіння	 46	 см,	
загальна	 -	 70	 см,	 передні	 та	 задні	 колеса	
надувні,	навантаження	до	150	кг,	підніжки,	
підлокотники	 знімні)	 -	 200	 у.о.	 Тел.:	 (067)	
878-56-42.
·	Коляску	 інвалідну	 (Іспанія,	 електро-
привод,	 нов.,	 потребує	 ремонту	 зарядного	
пристрою)	 -	25	тис.грн,	торг,	ліжко	з	елек-
троприводом	-	10	тис.грн,	торг,	коляску	ін-
валідну	(нов.,	велика)	-	4,5	тис.грн,	торг.	Ко-
ляску	 інвалідну	 (електропривод,	 потребує	
ремонту	зарядного	пристрою,	гарний	стан)	
-	15	тис.грн,	торг.	Стілець-туалет	-	2,5	тис.
грн,	торг.	Тел.:	(099)	387-84-90.
·	Коляску	 інвалідну	 недорого.	 Тел.:	 (050)	
188-00-78.
·	Коляску	 інвалідну	 (нов.,	 імп.).	 Тел.:	 (098)	
983-55-44,	530-05-73.
·	Коляску	інвалідну	(нов.).	Тел.:	489-16-25.
·	Коляску	 інвалідну	 (розсувна).	 Тел.:	 (099)	
198-45-44.
·	Коляску	 інвалідну,	 ходунки	 (нов.).	 Тел.:	
(095)	564-86-72.
·	Крісло-коляску	 інвалідне	 (Італія,	 розсувна,	
гарний	стан)	-	2	тис.грн.	Тел.:	(066)	087-90-37.
·	Крісло-коляску	 МЕЙРА	 інвалідну	 (Ні-
меччина,	 ширина	 сидіння	 43	 см,	 глибина	
сидіння	44	см,	відстань	між	колесами	68	см)	
-	4	тис.грн.	Тел.:	(067)	456-04-86,	253-20-43.
·	Кушетку	 НУГА	 БЕСТ	 NM-4000	 (нов.,	 в	
упаковці,	ніфрітовий	5-кульковий	проектор).	
Тел.:	(066)	274-61-83,	(098)	789-96-67.
·	Милиці	метал.	 (на	 зріст	 185	 см,	 до	 100	 кг,	
підлокотники)	-	500	грн.	Тел.:	(066)	587-31-47.
·	Милиці	(метал.,	нов.)	-	500	грн.	Тел.:	(095)	
834-85-35.
·	Милицю	(дерев.,	1	шт.,	гарний	стан)	-	200	
грн,	 пробірки	 медичні	 (термостійки,	 скло,	
нов.)	по	6	грн/шт.	Тел.:	(067)	264-22-76.
·	Милицю	з	підлокотником.	Тел.:	546-63-44,	
(097)	479-67-58.
·	Памперси	(в	упаковці	14	шт.,	60х90	см,	
розмір	 C),	 памперси	 (14	 шт.,	 70х115	 см,	
розмір	 М).	 Тел.:	 (063)	 012-34-70,	 (095)	
114-67-53.
·	Памперси	(підгузники)	для	дорослих	L	та	
М	недорого.	Тел.:	(050)	951-03-07.
·	Памперси	СУПЕР	СЕНІ	ПЛЮС	(для	доро-
слих).	Тел.:	(093)	124-80-94.
·	Памперси	 та	 пелюшки	 для	 дорослих	 де-
шево.	Тел.:	(097)	426-56-44	(Київ).
·	Пелюшки	(90х60	см,	преміум	максі,	30	шт.)	
-	200	грн,	памперси	для	дорослих	ХL	(упа-
ковка	14	шт.,	ІД	СЛІП)	-	120	грн.	Тел.:	(098)	
046-08-73.
·	Подушки	 кисневі	 -	 400	 грн,	 профілактор	
ЄВМІНОВА	(гарний	стан)	-	1	тис.грн.	Тел.:	
(067)	217-74-60.
·	Пристрій	 світлоімпульсний	 для	 лікування	
очей.	Тел.:	(099)	227-93-75.
·	Рефлектор,	електрогрілку,	стакан	БЮКСА.	
Тел.:	(066)	747-05-78,	(066)	502-35-46.
·	Рефлектор	(синя	лампа).	Тел.:	(098)	450-15-
51,	(073)	181-06-89.
·	Сидіння	для	ванни	(нов.),	милиці	з	під-
локотниками	(2	шт.),	ваги	на	підлогу,	кон-
центратор	киснєвий	 (нов.,	Бельгія).	Тел.:	
410-45-40.
·	Труси-памперси	ЄКО,	раму	опірну	для	ту-
алету	 (нов.)	 дешево.	 Тел.:	 (067)	 901-58-03,	
(044)	405-54-42	(Київ).
·	Установки	 стоматологічні	 TS-6830	 з	 крі-
слами	 SE-0434	 +	 компресор	 на	 два	 крісла	
(самовивезення)	 -	 70	 тис.грн.	 Тел.:	 (050)	
652-84-59,	(063)	264-02-84.
·	Ходунки	 для	 дорослих	 (гарний	 стан,	 не	
на	 коліщатках,	 легкі,	 алюмінієві,	 можливо	
вставити	коліщатка,	м.	«Дорогожичі»)	-	900	
грн,	 торг.	 Тел.:	 (063)	 740-10-53,	 (068)	 546-
99-38	(після	19.00,	набирати	3	рази).
·	Ходунки	 для	 дорослого	 (нов.),	 банки	 ме-
дичні.	Тел.:	(099)	664-75-07.
·	Ходунки	 (нов.),	 коляску	 інвалідну	 недо-
рого.	Тел.:	572-17-97.
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0 Робота 10

10.1 Ділове 
співробітництво

·	Терміново	потрібні	компаньйони	для	буді-
вельної	 організації,	 без	шкідливих	 звичок,	
бажано	віруючі.	Тел.:	(098)	326-97-99.

10.2 Пропоную роботу
·	Автослюсар-ходовик	 потрібен	
для	 роботи	 з	 автобусами	 «Бог-
дан».	 З/п	 20000	 грн.	 Тел.:	 (067)	
600-01-61.
·	Потрібен	консьєрж	на	Оболонь,	робота	1/2	
або	 2/4,	 без	шкідливих	 звичок,	 робота	 по-
стійно.	Тел.:	(063)	867-54-85.
·	Потрібен	 майстер	 для	 ремонту	 холодиль-
ника	МІНСЬК-16.	Тел.:	(063)	534-48-65.
·	Потрібен	ремонт	НВЧ-пічки.	Тел.:	410-93-98.
·	Потрібна	 доглядальниця,	 для	 чоловіка	
після	інсульту,	малорухомий.	Оплата	гарна.	
Можливі	варіанти	з	житлом.	Тел.:	(096)	612-
00-16	(з	10.00	до	20.00).
·	Потрібна	 домробітниця	 в	 квартиру,	
Солом’янський	р-н.	Оплата	договірна.	Тел.:	
(067)	703-27-57	(Людмила	Григорівна).
·	Потрібна	 домробітниця,	 Солом’янський	
р-н.	Тел.:	(098)	034-42-23.
·	Потрібна	 помічниця	 по	 дому	 (жінка),	 ро-
бота	 через	 день,	 Солом’янський	 р-н,	 м.	
«Шулявська»,	 Індустріальний	 міст.	 Тел.:	
(067)	605-88-14,	457-10-06.
·	Потрібні	 різнороби	 в	 Черкаську	 обл.	 на	
цегельний	 завод.	 Зарплата	 договірна.	 Тел.:	
(063)	718-75-99,	(098)	326-97-99.

·	Терміново	потрібні	співробітники!	
У	 нову	філію	 для	 адміністративно-
кадрової	роботи.	Оплата	18000	грн.	
Тел.:	(063)	534-47-88.

·	Шукаю	 для	 себе	 (не	 агенція)	 домашню	
робітницю,	з	гідною	зарплатою,	добрим	від-
ношенням.	За	необхідності	моє	харчування	
та	безкоштовне	проживання.	м.Київ,	центр.	
Тел.:	(093)	187-26-13.
·	Шукаю	 комп’ютерного	 майстра	 для	 від-
новлення	 файлів	 (фото	 та	 звукозапис)	 в	
смартфоні	 САМСУНГ.	 Тел.:	 (066)	 747-05-
78,	(066)	502-35-46.
·	Шукаю	 майстра	 для	 встановлення	 дерев.	
вхідної	двері	(б/к),	обшиття	двері	та	встанов-
лення	 замка.	 Потрібен	 столяр	 або	 плотник	
для	 ремонту	 дерев.	 вхідної	 двері,	 коробки.	
Тел.:	(066)	747-05-78,	(066)	502-35-46.
·	Шукаю	майстра	з	ремонту	швейної	машини	
(ніжна)	МІНЕРВА.	Тел.:	(044)	484-49-00.
·	Шукаю	 масажиста	 для	 себе	 (чоловіка).	
м.Київ,	центр.	Тел.:	(093)	187-26-13.
·	Шукаю	хатню	робітницю,	м.Київ,	для	себе	
(не	агенція).	Тел.:	(050)	969-99-26.
·	Шукаю	 хатню	 робітницю,	 м.Київ.	 Тел.:	
(098)	505-94-45.

10.3 Шукаю роботу
·	Адміністратором,	офіс-менеджером	або	іншу	
(дівчина,	без	шкідливих	звичок,	знання	оргтех-
ніки,	 серйозне	 ставлення	 до	 роботи).	 Тільки	
серйозні	пропозиції.	Тел.:	(093)	788-39-58.
·	Будь-яку	 високооплачувану	 (чоловік)	 за	
кордоном.	 Розгляну	 всі	 пропозиції.	 Тел.:	
(066)	393-61-86.
·	Будь-яку	 (киянка,	 58	 років,	 грамонта	 та	
ерудована)	 на	 лівому	 березі.	 Мережевий	
маркетинг	 та	 інтим	 не	 пропонувати.	 Тел.:	
(098)	568-45-59.
·	Будь-яку	цікаву,	високооплачувану	в	Києві	
(комунікабельний,	непитучий).	Розгляну	всі	
пропозиції.	Тел.:	(066)	826-64-12.
·	Вантажником	або	робітником	складу.	Тел.:	
(068)	367-49-99.
·	Вантажником,	 можна	 разову.	 Тел.:	 (068)	
300-38-67.
·	В	 ательє	жіночого	 одягу	 (3	 розряд).	 Тел.:	
(068)	458-80-37.
·	Високооплачувану	 в	 Києві.	 Розгляну	 всі	
пропозиції.	 Буду	 вдячний	 за	 Вашу	 пропо-
зицію.	Тел.:	(066)	826-64-12.
·	Високооплачувану	 (чоловік).	 Розгляну	 всі	
пропозиції.	Тел.:	(066)	393-61-86.
·	Водієм	в	сім’ю	з	проживанням	 (самотній,	
всі	категорії,	спокійне	водіння).	Тел.:	 (066)	
237-49-02.
·	Водієм	 (кат.В,С,Д,Е,	 досвід	 міжнародних	
перевезень).	Тел.:	(067)	347-78-14.
·	Водієм	 (кат.В,С,Д,Е,	 досвід	 міжнародних	
перевезень).	Тел.:	(099)	782-54-71.
·	Водієм	(кат.В,С,Е).	Тел.:	(063)	610-53-23.
·	Водієм	(кат.	Е),	або	тральником	постійно	за	
дзвінком.	Тел.:	(066)	766-31-34.
·	Водієм	на	своєму	ГАЗЕЛЬ	(9	куб.м).	Тел.:	
(093)	701-31-51.
·	Водієм	на	своєму	ДЕУ	НЕКСІЯ.	Тел.:	(066)	
983-70-43	(Сергій).
·	Водієм	 на	 своєму	 мікроавтобусі	 LT-35	
ФОЛЬКСВАГЕН	 (вантажопасажирський,	
можливо	 для	 перевезення	 інвалідів).	 Тел.:	
(098)	379-50-65.
·	Водієм	 на	 своєму	 ПЕЖО	 БОКСЕР	
МАКСІ	 або	 на	 вашому	 автомобілі.	 Тел.:	
(044)	599-10-69.
·	Гідну	 інтересну	 роботу	 з	 зарплатнею	
від	30	тис.грн/міс.	(чоловік,	киянин,	з	до-
свідом	 роботи).	 Розгляну	 всі	 пропозиції.	
Тел.:	(097)	899-75-18.
·	Директором,	 заступником	 директора	 (до-
свід	 великий	 на	 керівних	 посадах,	 вміння	
вирішувати	 складні	 завдання	 та	 брати	 на	
себе	відповідальність,	готовий	до	переїзду).	
Тел.:	(096)	573-40-47.
·	Директором	 номінальним.	 Тел.:	 (050)	
051-62-82.
·	Директором	 номінальним.	 Тел.:	 (095)	
031-68-98.
·	Директором	школи.	Тел.:	(068)	161-05-52.
·	Диспетчером	 на	 дом.	 тел.,	 помічником	
кухаря	 (Оболонський	 р-н).	 Тел.:	 (067)	
425-17-49.
·	Диспетчером	 на	 моб.	 тел.	 або	 доглядаль-
ницею	 з	 проживанням,	 біля	 метро	 «Хар-
ківська».	Тел.:	(095)	442-65-35.
·	Доглядальницею	 безкоштвно	 чоловіку	
або	незрячому,	або	який	потребує	великиго	
догляду,	 тольки	 за	проживання.	Тел.:	 (095)	
645-28-25.
·	Доглядальницею	в	Києві	(досвід,	з	про-
живанням)	 -	 500	 грн/доба.	 Тел.:	 (095)	
452-43-10.
·	Доглядальницею	 (досвід	 10	 років).	 Тел.:	
(067)	309-20-17	(Любов).
·	Доглядальницею	(досвід	-	Феофанія).	Тел.:	
(068)	458-80-37.
·	Доглядальницею	 за	 хворою	 чи	 людиною	
похилого	віку.	Тел.:	(068)	765-07-86.
·	Доглядальницею	 з	 проживанням	 в	 Києві	
або	 передмісті	 за	 мінімальну	 оплату.	 Тел.:	
(068)	749-46-58.
·	Доглядальницею	 з	 проживанням	 в	 Києві	
(жінка,	 43	 роки,	 досвід,	 порядна,	 відпо-
відальна).	Тел.:	(068)	113-71-09.
·	Доглядальницею	з	проживанням	в	м.Києві	
(жінка,	55	років,	досвід,	порядна,	добросо-
вісна).	 Інтим	 не	 пропонувати.	 Тел.:	 (098)	
783-57-91.
·	Доглядальницею	 з	 проживанням	 (жінка,	
44	 роки,	 досвід,	 порядна,	 без	 шкідливих	
звичок).	Тел.:	(068)	568-66-24.
·	Доглядальницею	 з	 проживанням.	 Тел.:	
(068)	765-07-86.

·	Доглядальницею,	 частково	 догляну	 чоло-
віка,	 дитину,	 квартиру	 в	 обмін	 на	 безкош-
товне	проживання.	Тел.:	(093)	026-32-16.
·	Домробітницею	 (генеральне	 прибирання,	
мийка	вікон,	чищення	меблів,	килимів,	ков-
роліну,	працюю	без	хімічних	засобів).	Тел.:	
(098)	702-90-99,	(095)	578-21-24.
·	Домробітницею	з	проживанням.	Тел.:	(063)	
166-54-52	(Юлія).
·	Допомога	 літньої	 людині,	 киянину	 або	
киянці,	 без	 шкідливих	 звичок,	 яка	 має	
своє	житло,	але	потребує	догляду,	згодній	
на	 переїзд	 (киянка	 з	 квартирою).	 Тел.:	
(093)	694-11-59.
·	Керівником	 музичного	 вокального	 колек-
тиву.	Тел.:	(066)	963-27-63.
·	Компаньйонкою	(люблю	театр,	творчість),	
медсестрою,	 доглядальницею,	 домробітни-
ценю.	Тел.:	(097)	773-17-82,	(093)	604-79-22.
·	Компаньйонкою,	 перекладачем	 укр.-рос.	
мови	(усно,	письмово).	Тел.:	(067)	450-59-55.
·	Консьєржем.	Тел.:	(091)	610-60-28.
·	Консьєржкою	(інтелігентна,	охайна,	добро-
совісна	жінка).	Тел.:	(063)	609-85-30.
·	Консьєржкою.	Тел.:	(091)	610-60-28.
·	Кур’єром.	Тел.:	(097)	199-47-69	(Олександр).
·	Лектором-викладачем,	 екскурсоводом,	
журналістом,	перекладачем	рос.-укр.	пись-
мово	 та	 усно	 (киянка,	 48	 років,	 вища	 гу-
манітарна,	приємна	 зовнішність).	 Інтим	не	
пропонувати.	Тел.:	(066)	963-27-63.
·	Малярем-штукатуром	 5-го	 розряду	 (шпа-
лери,	 безпіщанка,	 штукатурка,	 откоси,	
стелі,	штукатурні	роботи,	прибирання	при-
міщення).	Тел.:	(096)	534-51-75.
·	Малярем-штукатуром	 (висококваліфіко-
ваний	чоловік,	киянин)	з	ремонту	квартир,	
офісів.	Тел.:	(097)	417-70-60.
·	Медсестрою	 по	 догляду,	 домробітницею	
з	 частковою	 зайнятістю,	 бажано	 в	 с.Гатне,	
Білогородка,	 Вишневе,	 Ворзель,	 Пуща-Во-
диця.	Тел.:	(097)	773-17-82,	(093)	604-79-22.
·	Надомну	 з	 ремонту,	 монтажу,	 налагоджу-
ванню	електронних	систем,	знаю	аналогову	
та	цифрову	техніку.	Тел.:	(04567)	3-74-85.
·	Начальником	 охорони	 (45	 років,	 досвід	 з	
2010	р.).	Розгляну	різні	варіанти.	Тел.:	(068)	
614-39-44.
·	Нянею-вихователем	 на	 повний	 роб.	 день	
для	дитини	від	5	міс.	до	6	років,	діти	старше	
-	часткова	зайнятість	(досвід,	рекомендації,	
вища	педагогічна,	 бажано	Батиєва	 гора,	м.	
«Олімпійська»,	м.	«Вокзальна»),	проживаю	
на	вул.Солом’янська.	Тел.:	(067)	405-56-09.
·	Нянею,	 доглядальницею	 або	 іншу	 від	 15	
тис.грн,	 бажано	 з	 наданням	 житла.	 Тел.:	
(097)	422-95-56,	(096)	206-95-00.
·	Нянею,	 домробітницею,	 доглядальницею,	
бажано	 з	 проживанням	 (досвід	 10	 років).	
Тел.:	(097)	644-31-23	(Валентина).
·	Нянею,	 консьєржкою,	 пакувальницею,	
кур’єром.	Тел.:	(093)	156-15-41.
·	Нянею.	Тел.:	(068)	117-51-69.
·	Нянею	у	вечірній	час.	Тел.:	(099)	153-24-14.
·	Охоронцем,	 вантажником.	 Тел.:	 (050)	
155-35-66.
·	Охоронцем	доба/троє.	Тел.:	(063)	489-44-10.
·	Охоронцем	доба/троє.	Тел.:	(067)	899-17-65.
·	Охоронцем,	 керівником	 охорони	 (вік	 45	
років,	досвід	10	років).	Розгляну	різні	про-
позиції.	Тел.:	(068)	614-39-44	(Микола).
·	Перекладачем	 англ.	 мови.	 Тел.:	 (067)	
259-18-14.
·	Перукарем	 надомну	 (Троєщина).	 Тел.:	
(063)	649-00-94.
·	Підсобником	 або	 різноробом	 на	 будів-
ництво	 зі	щоденною	оплатою,	високоопла-
чувану.	Тел.:	(097)	644-87-91.
·	Пічником	(будівництво	камінів).	Тел.:	(066)	
846-47-98.
·	Пічником	 (каміни,	 печі,	 барбекю).	 Тел.:	
(066)	846-47-98.
·	Помічником	 кухаря	 або	 аналогічну.	 Роз-
гляну	 всі	 пропозиції.	 Буду	 вдячний.	 Тел.:	
(066)	393-61-86.
·	Посудомийницею,	 доглядальницею,	
консьєржкою	 або	 будь-яку.	 Тел.:	 (068)	
499-00-36.
·	Представника	в	м.Києві	постійну	(43	роки,	
вища	 освіта,	 досвід	 5-7	 років	 в	 продажах,	
закупівлі,	 послуги,	 пошук	 персоналу,	 ре-
клама).	 Розгляну	 різні	 пропозиції.	 Тел.:	
(098)	 600-78-17,	 (073)	 600-78-17.	 E-Mail:	
romanko55555@gmail.com.
·	Прибиральницею	 квартир.	 Якісно.	 Тел.:	
(063)	890-04-31.
·	Прибиральницею	 офісних	 приміщень,	
кафе	(жінка,	57	років,	живу	на	Відрадному,	
досвід	роботи	з	1988	року,	працюю	якісно,	
вмію	 прибирати	 з	 ліхтариком).	 Тел.:	 (067)	
298-64-87.
·	Продавцем.	 Інтим	 не	 пропонувати.	 Тел.:	
(068)	074-58-55.
·	Робітником	 кухонним	 (киянин,	 45	 років,	
досвід).	Тел.:	(067)	425-17-49.
·	Роботу	 або	 підроботку	 (симпатичний	 ки-
янин),	 оплата	 одразу	 або	 щомісяця.	 Тел.:	
(096)	376-20-27.
·	Роботу,	 можливо	 підробіток.	 Тел.:	 (097)	
512-92-14.
·	Сантехніком,	 електриком.	Тел.:	 (095)	964-
74-94,	(097)	988-15-37.
·	Частково	пригляну	за	людиною,	дитиною,	
квартирою	в	обмін	на	безкоштовне	прожи-
вання.	Тел.:	(094)	925-29-70,	360-59-70.
·	Швачкою	 в	 ательє	 індпошиву	 жіночого	
одягу	 (3	 розряд,	 є	 власні	 замовники,	 забе-
зпечу	 фурніторою	 за	 оптовими	 цінами),	
можлива	роздача	листівок	та	реклами.	Тел.:	
(068)	485-80-37.
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11.1 Спорт, туризм, 
відпочинок

куплю 
·	Бінокуляр	налобний,	 радянський,	БЛ-2,	 зі	
скляними	 лінзами,	 мікроскоп	 монтажний	
СРСР.	Тел.:	(099)	543-47-00.
·	Еспандер	 (б/к,	 для	 себе,	 на	 пружинах).	
Тел.:	(063)	024-77-20.
·	Еспандер	пружинний.	Тел.:	(097)	071-10-99.
·	Парасольку	 пляжну	 (велику),	 приладдя	
для	 риболовлі	 (для	 себе)	 недорого.	 Тел.:	
525-68-13.
·	Пістолет	спортивний	стартовий	(для	себе)	
недорого.	Тел.:	(050)	984-61-66.
·	Туристичні	 століки,	 стілець,	 крісло,	 роз-
кладачку,	палатку,	риболовні	снасті	для	літ.	
риболовлі,	 кораблик	 прикормовий	 (радіо-
керований),	 ЛЕД-ліхтарик,	 бінокль,	 неве-
личкий	радіоприймач.	Тел.:	(098)	227-72-04,	
(095)	137-76-06.
·	Шахи,	 фотоапарат,	 книги,	 Біблію	 стару.	
Тел.:	(099)	089-31-08.
·	Штангу	(до	120	кг)	пео	разумній	ціні.	Тел.:	
(067)	496-98-16.

продам 
·	Бінокль	 БУШНЕЛ	 (США,	 розсувний,	
збільшення	 8-кратне,	 нов.,	 в	 упаковці,	 іде-
альний	для	туризму	та	полювання)	-	850	грн.	
Тел.:	(067)	700-98-34.
·	Бінокль.	Тел.:	(095)	564-86-72.
·	Велотренажер	 ЗДОРОВ’Я	 (часів	СРСР,	 са-
мовивезення)	-	300	грн.	Тел.:	(066)	087-90-37.
·	Велотренажер	 (нов.)	 -	 1,5	 тис.грн.	 Тел.:	
250-28-71.
·	Гирю	(24	кг)	-	650	грн.	Тел.:	(095)	733-58-16.

·	Гирю	(спорт.,	24	кг).	Тел.:	(050)	249-50-72.
·	Капу	 (силікон,	 для	 дорослого)	 -	 200	 грн.	
Тел.:	(067)	911-29-90.
·	Ключку	 хокейну	 (гарний	 стан,	 Москва)	
-	 100	 грн,	 ковзани	 хокейні,	 санчата.	 Тел.:	
(063)	977-46-80.
·	Масажер	портативний	на	батарейках.	Тел.:	
(099)	227-93-75.
·	Мотор	 ЖБК	 НЕПТУН	 для	 човна.	 Тел.:	
(068)	161-05-52.
·	Намет	 (4-місний,	 з	 кріпленням)	 -	 4,5	 тис.
грн,	рокладачку	туристичну	-	900	грн.	Тел.:	
(066)	937-64-07.
·	Нарди	великі.	Тел.:	410-45-40.
·	Окуляри	 сонячні	 (темні)	 недорого.	 Тел.:	
(066)	766-00-52.
·	Павільйон	(3х3	м,	дві	бокові	стінки).	Тел.:	
(095)	280-43-75.
·	Парасольку	КОКА-КОЛА	(2х2	м)	-	300	грн,	
лото	дерев’яне	(бочонки)	-	300	грн,	мегафон	
(15	Вт)	-	300	грн,	рюкзаки	(2	шт.)	по	50	грн.	
Тел.:	(063)	368-87-22.
·	Плавдачу	 (з	 документами,	 з	понтоном,	на	
Видубичах,	6х4	м,	понтон	5х4	м)	-	3	тис.у.о.	
Тел.:	(098)	605-22-02.
·	Прокладку	 для	 головки	 блока	 циліндрів	
для	 човникових	 моторів	 ВИХОР-30	 (нов.,	
СРСР)	-	120	грн.	Тел.:	(096)	659-49-85.
·	Ракетку	 ВОСТОК	 для	 великого	 теніса	
(дерев.),	ракетки	для	великого	тенісу	недо-
рого.	Тел.:	(098)	450-15-51,	(073)	181-06-89.
·	Ракетку	ЮНІСТЬ	для	великого	тенісу	-	400	
грн.	Тел.:	(067)	217-74-60.
·	Рюкзак	нов.,	кріплення	для	лиж.	Тел.:	(066)	
747-05-78,	(066)	502-35-46.
·	Сідло	спортивне	для	верхової	їзди	на	конях	
(Німеччина).	Тел.:	(095)	859-87-34.
·	Спінінги	 дюралеві,	 човен	 ПРОГРЕС-
2М,	 весла	 КРИМ,	ПРОГРЕС.	 Тел.:	 (066)	
825-18-45.
·	Тренажер	 BSR-1500	 RAIDER	 багатофунк-
ційний	(б/к,	вага	10	кг).	Тел.:	(066)	203-11-90.
·	Тренажер-лаву	 для	 преса.	 Тел.:	 (050)	
923-16-06.
·	Чоботи-броди	 (для	риболовлі,	 б/к,	 гарний	
стан).	Тел.:	(095)	133-93-74.
·	Чоботи	 для	 риболовлі	 (нов.,	 р.40).	 Тел.:	
(098)	598-66-61.
·	Човен	 гумовий	 (нов.)	 -	 1,5	 тис.грн.	 Тел.:	
(067)	423-60-28.
·	Шахи	 КАРПОВ	 (дерев.,	 магнітні),	 мішок	
спальний.	Тел.:	(097)	844-92-76.
·	Шахи	 на	 магнітній	 основі.	 Тел.:	 (066)	
766-00-52.
·	Шахи	 на	 магнітній	 основі.	 Тел.:	 (098)	
409-45-92.
·	Шашки.	Тел.:	(099)	664-75-07.
·	Штани	для	риболовлі	та	полювання	(нов.,	
утеплені,	р.56),	гантелі	класичні	(литі,	8	кг)	
-	750	грн.	Тел.:	(067)	157-07-82,	412-10-19.

11.3 Музичне обладнання, 
інструменти

куплю 
·	Бандуру,	акордеон	ВЕЛЬТМАЙСТЕР,	баян	
ВЕЛЬТМАЙСТЕР	 (5-рядний),	 віолончель,	
контрабас	 скрипковий,	 скрипку,	 гармошку.	
Тел.:	(097)	856-75-00.
·	Гітару,	 скрипку,	 гармонь	 (часів	 СРСР).	
Тел.:	(095)	001-05-32.
·	Інструменти	смичкові	та	струнні	(старі,	
розбиті,	 непридатні	 для	 використання).	
Вислухаю	будь-які	пропозиції.	Тел.:	(063)	
730-67-55.
·	Скрипку	4/4	в	будь-якому	стані.	Перевага	
інструменту	під	ремонт	або	на	запчастини.	
Тел.:	(066)	293-46-40.
·	Скрипку,	віолончель,	 гітару	 (можна	старі,	
розбиті,	в	будь-якому	стані,	на	запчастини,	
під	 ремонт	 або	 запчастини	 до	 них).	 Тел.:	
(063)	730-67-55.

продам 
·	Акордеон	 ROYAL	 STANDART	
PROFESSIONAL	(Німеччина),	баян	ЕТЮД-
205М	(Тула),	гармонь	МАРІЧКА	(строй	ля-
мажор),	 балалайку,	 домру	 (майстр	 Рогозін,	
Москва),	саксофон	G.H.HULLER	(альт,	Ні-
меччина).	Тел.:	(067)	878-56-42.
·	Акордеон	АКОРД	ОРИОН	(3/4,	2	регістри	
праворуч,	 валіза,	 паски	 в	 комплекті)	 -	 2,4	
тис.грн.	Тел.:	(066)	324-71-45.
·	Акордеон,	баян,	домру,	мандоліну,	сопілку,	
плечові	 ремні,	 електробаян,	 скрипку	 1/8.	
Тел.:	(050)	562-93-96.
·	Бандуру,	 акордеон	 ВЕЛЬТМАЙСТЕР,	
скрипку,	віолончель,	баян,	домру,	саксофон,	
трубу,	гармонь.	Тел.:	(098)	812-00-80.
·	Баян	ПОЛІССЯ	(ідеальний	стан)	-	1,1	тис.
грн.	Тел.:	(066)	702-41-44.
·	Баян	УКРАЇНА.	Тел.:	(066)	002-78-03,	(044)	
407-29-16.
·	Гармонь.	Тел.:	517-58-02,	(097)	235-82-17.
·	Гітару	ТРЕМБІТА	(норм.	стан)	-	1	тис.грн.	
Тел.:	(067)	210-85-35.
·	Гітару	ХОХНЕР	(Німеччина,	гарний	стан,	
потребує	 невеличкого	 реставрування)	 -	 1	
тис.грн.	Тел.:	(095)	451-53-68.
·	Гітару	 (Чернігів,	 робоча,	 нов.)	 -	 600	 грн,	
баян	РУБІН-7	(готово-виборний,	робочий)	-	
8	тис.грн.	Тел.:	(066)	626-09-80.
·	Дім-садибу	безкоштовно,	юридично	одинокій	
переселенці,	сім’ї	продам	з	відтермінуванням,	
20	км	-	Харков,	смт.	Можливий	обмін	на	мало-
габаритну	квартиру	в	Києві	за	домовленістю.	
Тел.:	(096)	455-08-39,	(099)	205-05-85.
·	Домру	 (майстерова,	 фабрична),	 ба-
лалайку	 (Ленінград),	 мандоліну	 (анти-
кварна,	 потребує	 реставрування).	 Тел.:	
(067)	878-56-42.
·	Піаніно	(гарний	стан)	недорого.	Тел.:	(098)	
598-66-61.
·	Піаніно	 ТОКАТО	 (вул.Чорнобильська,	
біля	 «Агромата»,	 з	 вивезенням).	 Тел.:	
(099)	555-87-82.
·	Рояль	 RUDOLF	 STELZHAMER	 VIEN	
(1878	р.вип.,	кабінетний,	потребує	невелич-
кого	 ремонту	 та	 рестарвування,	 самовиве-
зення)	-	700	у.о.	Тел.:	(096)	174-45-49.
·	Скрипку	 4/4	 (Москва)	 -	 200	 у.о.,	 гармонь	
ЧАЙКА-2	 (Шуйська,	 б/к)	 -	 200	 у.о.,	 баян	
ЕТЮД-205М	 (тульський)	 -	 150	 у.о.,	 гар-
мошку	(строй	ля	мажор,	нов.,	Україна)	-	100	
у.о.,	скрипку	4/4	(довоєнна,	німецька,	копія	
Антоніо	Страдиварі,	рівня	муз.	училища)	-	
500	у.о.	Тел.:	(096)	174-45-49.
·	Скрипку	(нов.,	Москва,	4/4)	-	200	у.о.	Тел.:	
(096)	174-45-49.
·	Фортепіано	 УКРАЇНА	 (гарний	 стан)	 -	 5	
тис.грн.	Тел.:	(050)	660-99-89.
·	Фортепіано	 УКРАЇНА	 (корич.,	 Чернігів,	
гарний	 стан),	 скрипку	 (4/4,	 провна,	 май-
стера	 майстра	 Геймона	 1980	 р.,	 футляр,	 2	
смички,	пюпітр).	Тел.:	(095)	775-56-82.

11.4 Антикваріат, 
коштовності

куплю 
·	Антикваріат.	 Військову	 форму,	
значки,	 ікони,	 монети,	 фотографії,	
самовари,	 статуєтки,	 коралове	 на-
мисто,	паперові	гроші,	книжки,	кар-
тини,	 годинники	 та	 інше.	 Дорого.	
Тел.:	(098)	761-58-38

·	Іграшки	радянських	часів,	 ляльок	 старих,	
біблії	 старовинні,	 картини,	 самовар,	 мо-
нети,	 медалі	 ювілейні,	 бінокль,	 статуетки,	
акордеон,	 шахи,	 фотоапарат	 ОЛІМПУС,	
статуєтку	ПІВНИК.	Тел.:	(050)	680-66-20.

·	Самовар,	 шахи,	 статуєтки.	 Тел.:	 (066)	
756-76-85.
·	Фотокартки	та	різні	предмети	часів	радян-
ської	влади.	Тел.:	(050)	969-99-26.
·	Фотокартки	та	різні	речі	радянських	часів.	
Тел.:	(098)	505-94-45.

продам 
·	Аптечки	 військові	 (жовтого	 кольору,	 віт-
чизняні)	недорого.	Тел.:	(099)	711-16-35.
·	Вазу-кубок	(бронза,	18	ст.,	старовинна,	ан-
тикварна),	статуєтку	(велика,	висока,	сатро-
винна,	Кармен,	у	одному	екземплярі).	Тел.:	
234-05-94,	(068)	350-29-61.
·	Валізу	 старовинну	 (60-х	 років,	 німецька,	
30х50х90	 см).	 Тел.:	 (050)	 809-75-44,	 (073)	
400-88-76	(viber).
·	Книги,	 фотографії,	 листівки	 старовинні.	
Тел.:	(050)	394-98-77.
·	Коробку	ЛЕНДЛІЗ	(з-під	свиної	тушенки,	
США,	1944	р.).	Тел.:	(063)	682-33-62.
·	Ланцюжок	 срібний	 КОРОЛІВСЬКИЙ	
БІСМАРК	(довжина	57	см,	ширина	7	мм,	
висота	4	мм,	вага	32,5	г,	нов.,	проба	925,	
дуже	 красивий)	 -	 3,2	 тис.грн.	Тел.:	 (067)	
911-29-90.
·	Марки,	монети.	Тел.:	(066)	766-00-52.
·	Монети	та	бони	СРСР,	іностранні	монети,	
українські	купони.	Тел.:	(063)	756-85-29.
·	Монету	«5	копійок»	(1961	р.вип.)	недорого.	
Тел.:	(098)	554-37-93.
·	Монету	срібну	(1	карбованець,	1749	року,	
Єлизавета-2,	 4,1	 см),	 самовар	 (18	 ст.),	 го-
динник	 із	 зозулею.	 Тел.:	 (066)	 215-67-22,	
(098)	846-67-30.
·	Намисто	бурштинове.	Тел.:	(099)	231-98-40.
·	Платівки	 вінілові.	 Тел.:	 517-58-02,	 (097)	
235-82-17.
·	Прядку	 (1950	 р.,	 радянських	 часів).	 Тел.:	
(067)	264-22-76.
·	Самовари	старовинні	(під	поліровку).	Тел.:	
(068)	359-95-79.
·	Самовар	 латунний	 -	 3,5	 тис.грн,	 валізу	
шкіряну	(велика,	світло-бежева,	30-40	років)	
-	2,5	тис.грн,	валізу	дерев’яну	(велика,	30-40	
років)	-	400	грн.	Тел.:	(093)	701-31-51.
·	Тумбу	 старовинну	 (40-х	 років)	 -	 700	 грн.	
Тел.:	(095)	001-05-32.

обміняю 
·	Медаль	 сувенірну	 «Олімпіада-80»	 (кар-
бування,	присвячена	олімпіаді)	на	шахи	або	
продам	за	105	грн.	Тел.:	(067)	878-56-42.

11.5 Книги, філателія, інше
куплю 

·	Автомоделі	масштабні,	металеві,	пластма-
сові,	в	будь-якому	вигляді	і	стані.	Вироблені	
в	 СРСР,	 а	 також	 закордонних	 виробників.	
Куплю	 журнали	 «За	 рулем»	 до	 1970	 р.в.	
Тел.:	237-39-30,	(050)	169-57-73,	(063)	237-
39-30,	(096)	533-23-52.
·	Відео	 та	 аудіозаписи	 (1970-2000	 р.,	 кон-
церти,	 програми,	 передачі,	 для	 себе)	 недо-
рого.	Тел.:	(093)	701-31-51.
·	Газету	 «Хазяїн»	 (підписку	 або	 окремі	 ек-
земпляри,	 для	 садоводів,	 від	 10	 шт.,	 для	
себе).	Тел.:	(094)	906-01-75.
·	Грамплатівки	із	записами	класичної	музики,	
патефон	(гарний	стан).	Тел.:	528-25-26.
·	Гумку	 запечатану	 (типу	 «Турбо»,	 для	
колекції),	 скриню	 стару,	 фотоапарат	 плів-
ковий.	Тел.:	(066)	756-76-85.
·	Книги	 «Інстрентальні	 сталі»,	 «Бойові	
літаки»,	 атлас	 світу,	 книгу	 «Страны	
мира»,	 поезію	 Л.Костенко,	 А.Малишка,	
Ю.Рибчинського,	 Ю.Титова,	 книги	 про	
здоров’я,	 П.Брега,	 Анатолія	 Маловичко,	
Маії	 Гогулан.	 Тел.:	 (098)	 227-72-04,	 (095)	
137-76-06.
·	Книгу:	Уїльям	Ширер	«Взлеты	и	падения	
3-го	 рейха»	 (2	 т.,	 нов.)	 -	 1400	 грн,	 велику	
ілюстровану	 енциклопедію	 древностей	 -	
1300	 грн,	 ілюстровану	енциклопедію	моди	
-	1200	грн,	олімпійську	енциклопедію	СРСР	
-	600	грн.	Тел.:	(093)	661-39-07.
·	Марки,	 монети	 СРСР	 для	 колекції.	 Тел.:	
(095)	001-05-32.
·	Монети,	марки,	нумізматику	для	колекції.	
Тел.:	(095)	001-05-32.
·	Олеандр	невеликий.	Тел.:	(093)	920-35-86.
·	Словник	 великий	 німецький-російський	
під	редакцією	Лейна.	Тел.:	(096)	786-22-08.
·	Фарфор,	фаянс,	статуєтки	радянські.	Тел.:	
(093)	701-31-51.
·	Фотокартки	для	колекції	(різні,	чорно-білі,	
м.Київ).	Тел.:	(093)	187-26-13.
·	Шахи	 (для	 себе)	 недорого.	 Тел.:	 (099)	
425-19-55.

продам 
·	Альбоми	 для	 поштових	 марок.	 Тел.:	 517-
58-02,	(097)	235-82-17.
·	Бібліотеку	 домашню,	 Булгаков	 (3	 т.),	 Го-
голь,	 Т.Драйзер	 (3	 т.),	 детективи	 (80	 шт.).	
Тел.:	410-45-40.
·	Бібліотеку	домашню.	Тел.:	(093)	061-04-68.
·	Бібліотеку	домашню.	Тел.:	(097)	910-74-47.
·	Бібліотеку	укр.	літератури	та	ін.	Тел.:	(095)	
964-74-94.
·	Біблію	на	англ.	мові,	шахи	на	магніт.	основі,	
платівки	 («Мелодія»),	 підборку	 журналів	
«Стерео	 и	 видео»,	 словник	 англо-рос.	 мед.,	
книгу	 старовин.	 кулінар.	 рецептів	 та	 ін.	 нові	
книги,	касети	та	журнали	для	вивч.	англ.	мови,	
книги	нов.	на	рос.	та	укр.	мовах,	словник	іноз-
хемних	слів.	Тел.:	(066)	766-00-52.
·	Довідник	‘’Пенсійні	спори.	Форми	заяв	та	
коментарі’’.	Тел.:	(095)	342-07-39.
·	Енциклопедію	малу	медичну	(3	томи),	бі-
бліотеку	домашнього	господарства	(2	томи),	
малу	радянську	енциклопедію	(1930	р.вид.).	
Тел.:	(068)	901-53-42.
·	Енциклопедію	 медичну	 домашню	 (7	
томів,	кольорова,	підписне	видання,	книга-
альбом),	 62	 книги	 з	 компакт-дисками	
(шедеври	 музики,	 з	 полицями,	 підписка),	
книгу-альбом	«Тайны	практической	магии»	
(в	упаковці).	Тел.:	402-32-87.
·	Енциклопедію	 радянську	 велику.	 Тел.:	
(050)	815-30-39.
·	Журнали	«Рыболовный	мир»	(4	шт.),	«Ры-
бачьте	с	нами»	(20	шт.),	«Рыболов»	(11	шт.),	
фотографії	(5	шт.).	Тел.:	(093)	020-28-51.
·	Ігри	 настільні	 «Лото»,	 «Доміно».	 Тел.:	
(073)	176-03-31.
·	Картини	 (ручне	 вишивання,	 60х60	 см,	 в	
рамі,	без	скла,	друга	25х45	см).	Тел.:	 (067)	
157-07-82,	412-10-19.
·	Картину	 маслом	 (84х110	 см).	 Тел.:	 (066)	
747-05-78,	(066)	502-35-46.
·	Картину	 (нов.,	 дорога	 рама	 позолота,	
110х60	см,	репродукція	С.Рачеллі,	«Дівчина	
з	букетом	роз»,	нов.,	в	упаковці)	-	1	тис.грн.	
Тел.:	(096)	331-19-03.
·	Книги	з	домашньої	бібліотеки.	Тел.:	(098)	
667-95-41.
·	Книги	 з	 технології	 та	 виробництва	
м’ясопродуктів.	Тел.:	529-44-34.
·	Книги	 (мистецтво),	учебники	та	книги	на	
англ.	мові,	словники.	Тел.:	(063)	104-18-39.
·	Книги	 по	 історії	 та	 традиціях	 єврейського	
народу,	 35-120	 грн,	 книгу	 «100	 єврейських	
містечок»	(б/к)	-	180	грн.	Тел.:	(094)	906-01-75.
·	Книги	 різні,	 збірки	 творів,	 патефон,	
платівки	дешево.	Тел.:	(093)	121-39-17.
·	Книги	різні,	картини	різні	(масло,	холст),	кар-
тину	 «9-й	 вал»	 (біля	 100	 років,	 старовинна),	
рюмки	 срібні	 (916	 проба,	 старовинні),	 ста-
туєтки	різні.	Тел.:	234-05-94,	(068)	350-29-61.
·	Книги	 (російська,	 українська	 класика,	 су-
часна	література).	Тел.:	(099)	473-26-63.
·	Книгу	«100	єврейських	містечек	Подолії»	
(рос.	мова)	-	220	грн.	Тел.:	(095)	645-55-73.

·	Книгу	 «100	 єврейських	 містечок»	 (росій-
ською	мовою)	-	200	грн.	Тел.:	(095)	948-28-21.
·	Книгу	 «Автоматичні	 коробки	 передач.	
Серія	 для	 професіоналів.	 Рекомендації	
з	 діагностування	 і	 ремонту.	 Заправочні	
об’єми	різних	моделей	АКП»	(45	марок,	158	
моделей),	книгу	А.Герасимова	«Компас	3D	
W-10»	 (в	 оригіналі,	 найбільш	 повне	 руко-
водство).	Тел.:	(066)	173-34-06.
·	Книгу	 «Букварь	 гітаріста»	 (посібник	 для	
початківців)	-	30	грн.	Тел.:	(068)	050-01-14.
·	Книгу	 Енн	 Флетчер	 «Мадам	 в	 сенате»,	
Сильвія	 Бурдон	 «Праздник	 любви»,	 Рут	
Диксон	 «Чувственная	 женщина»	 -	 75	 грн.	
Тел.:	(066)	293-46-40.
·	Книгу	 з	 серії	 «Бестселлеры	 мира»,	 Єнн	
Флетчер	«Мадам	в	сенате»,	Сильвія	Бурдон	
«Праздник	 Любви»,	 Рут	 Диксон	 «Чув-
ственная	 женщина»	 -	 75	 грн.	 Книгу	 про	
здоров’я,	О.Рисьєв	«Шунгит	 -	вечный	хра-
нитель	 здоровья»	 -	 55	 грн	 або	 обміняю	на	
гітару,	шахи.	Тел.:	(096)	174-45-49.
·	Літературу	нотну	для	баяна	та	акордеона.	
Тел.:	(096)	389-88-31.
·	Модель	 ОЛІМПІАДА-80	 (сувенирна,	 че-
канка)	-	105	грн	або	обміняю	на	шахи.	Тел.:	
(096)	174-45-49.
·	Платівки	(«Мелодія),	біблію	на	англ.	мові,	
шахи	на	магніт.	 основі,	підборку	журналів	
«Стерео	и	видео»,	словник	англо-рос.	мед.,	
книгу	старовин.	кулінар.	рецептів	та	ін.	нові	
книги,	 касети	 та	 журнали	 для	 вивч.	 англ.	
мови,	книги	нов.	на	рос.	та	укр.	мовах.	Тел.:	
(098)	409-45-92.
·	Платівки	 «Речи	 Сталина»,	 платівки	
(1970-80	 р.),	 радіолу	 ЛАТВІЯ	 (лампова).	
Тел.:	(068)	043-86-77.
·	Повна	 збірка	 томів	 «Мир	 животных»,	
«Мир	 растений»	 (гарний	 стан),	 книги	 про	
коней	для	кінного	спорту,	для	професіоналів	
та	любителів.	Тел.:	(095)	859-87-34.
·	Посібники	 практичні	 «Своя	 вітроелек-
тростанція»	(потужність	800	Вт	-	14	кВт,	9	
моделей),	 «Біогаз	 на	 сільському	 подвір’ї»	
(безкоштовне	опалення).	Тел.:	(095).
·	Посібник	 «Списання	 (оскарження)	 забор-
гованості	за	житлово-комунальні	послуги»,	
на	20/21	роки.	Тел.:	(099)	214-72-51.
·	Практичні	 посібники	 «Вирощування	
грибів»	до	5	врожаїв	за	рік.	В	саду,	городі,	
теплиці.	«Робимо	консерви	з	м’яса	та	риби».	
«Теплиці	та	парники».	Тел.:	(095)	932-56-68.
·	Рами	для	картин.	Тел.:	(099)	103-44-10.
·	Раму	дерев.	для	картини	(70х85	см,	внутр.	
розмір	 57х41	 см).	 Тел.:	 (066)	 747-05-78,	
(066)	502-35-46.
·	Словник	 болгарсько-російський,	 книги	
(харчування,	 медицина)	 недорого.	 Тел.:	
(099)	664-75-07.
·	Словник	Введенського	(енциклопедичний,	
в	3-х	томах,	1953,	54,	55	р.вид.,	гарний	стан)	
-	350	грн.	Тел.:	(066)	293-46-40.
·	Словник	радянський	енциклопедичний	(1980	
р.вид.,	1600	стор.).	Тел.:	(066)	203-11-90.
·	Унікальні	книги	«Знахарський	лікувальний	
порадник»	 великий	 цілющий	 довідник.	
«Лікування	 хронічних	 захворювань	 народ-
ними	способами».	Тел.:	(095)	932-56-68.
·	Холст	(50х60	см)	-	150	грн,	торг.	Тел.:	(098)	
900-31-45.

11.6 Домашні тварини, 
кімнатні рослини

куплю 
·	Олеандр	у	вазоні	(невеликий,	для	себе)	або	
обміняю.	Тел.:	(093)	920-35-86.
·	Рослину	 епіфіліум	 (венус,	 райсе,	 різе,	
квітучу,	для	себе).	Тел.:	484-49-00.

продам 
·	Акваріум	(40	л).	Тел.:	(066)	708-99-75.
·	Акваріум	 з	 тумбою	 (300	 л),	 акваріум	 с	
тумбою	 (72	л).	Тел.:	 (063)	012-34-70,	 (095)	
114-67-53.
·	Бібліотеку	 медичну,	 книги	 з	 психіатрії	
загальної,	 судової,	 іглорефлексотерапії,	 на-
ркології,	косметології,	лікарські	рослини	та	
лікування	 медом,	 стоматології	 та	 ін.	 Тел.:	
(096)	406-31-39.
·	Бурвенвілію	в	зим.	сад	або	теплицю,	аво-
кадо.	Тел.:	(099)	911-94-80.
·	Горщики	для	квітів	(вітч.).	Тел.:	428-36-66,	
(097)	710-98-15.
·	Каміння	для	акваріума	(ексклюзив,	давній,	
оптом)	-	100	у.о.	Тел.:	(050)	210-68-95.
·	Кошенят	 персидських	 (2,5	 міс.,	 3	 «хлоп-
чики»,	 одна	 «дівчинка»,	 різні,	 «дівчинка»	
голубокремка,	привчені	до	лотка)	недорого.	
Тел.:	(098)	541-59-47.
·	Пальми	 одноствольні	 (висота	 110	 см,	 65	
см,	55	см),	рослину	лимон.	Тел.:	(099)	274-
04-77	(м.Ірпінь).
·	Папороть	садову	 (страусник,	від	50	см	до	
1,8	м)	 від	 20	 грн	 до	 50	 грн,	 дерево	 кизил,	
малину	ремонтантну,	дерево	яблуня,	сморо-
дину.	Тел.:	(067)	945-39-90.

·	Розплідник.	 Цуценята	 Померанці	
та	Мальтіпу.	Київ.	Тел.:	 (099)	 487-
43-60	(Алла).
·	Рослини	 кімнатні	 (кактуси,	 тещин	 язик).	
Тел.:	(063)	104-18-39.
·	Рослини	 кімнатні,	 квітучі,	 декоративні.	
Тел.:	(050)	206-21-46.
·	Рослину	 алое	 (більш	 10	 років,	 висота	 90	
см).	Тел.:	298-44-46.
·	Рослину	бугренвілія	американська	бузкова	
(для	 зимового	 саду),	 авокадо	 в	 теплицю.	
Тел.:	(067)	777-36-56.
·	Столітники	(2	шт.,	3	та	4	роки).	Тел.:	248-
41-65,	(066)	709-89-75.
·	Фікус	бенджаміна	(90	см,	красиве	дерево,	
для	офіса	та	квартири)	-	800	грн,	монстеру	
(90	см,	3	кущі	в	одному	вазоні)	-	1	тис.грн.	
Тел.:	(096)	532-87-81.

послуги 
·	Запрошую	на	екскурсію	або	в	туристичну	
подорож,	 Житомирська	 обл.,	 Радоми-
шльський	 р-н,	 с.Меньківка,	 вул.Горобчин-
ська,	8.	В	програмі	дегустація	королівського	
варіння	 та	 інших	 смаколиків,	 борща	 з	 ор-
ганічних	продуктів.	Тел.:	(096)	378-28-78.
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·	Гриб	чайний.	Тел.:	(096)	871-91-15.
·	Іграшки	для	ялинки	(нов.,	імп.).	Тел.:	(067)	
901-58-03,	(044)	405-54-42	(Київ).
·	Протигази.	 Тел.:	 (066)	 747-05-78,	 (066)	
502-35-46.
·	Шиньйон	 (жін.,	 світло-русявий,	 довжина	
33	см,	натур.	волосся).	Тел.:	(066)	694-69-70.
·	Шиньйон-хвіст	 (довжина	 44	 см,	 темно-
каштановий)	-	90	грн.	Тел.:	(050)	923-16-06.
·	Ялинку	 (160	 см,	 іграшки).	 Тел.:	 (066)	
708-99-75.

# Оповіщення 13
·	10	 березня	 2023	 року	 було	 втра-
чено	 свідоцтво	 на	 право	 власності	
квартири	 37,	 по	 проспекту	 Лісо-
вому	33,	 у	місті	Києві	 на	 ім’я	Ясь	
Марії	 Володимирівни.	 Прошу	 вва-
жати	недійсним.
·	22	 січня	 2023	 року	 було	 втрачене	
посвідчення	 учасника	 бойових	 дій	
на	 ім’я	 Сивоволенко	 Тимур	 Вік-
торович.	 Прошу	 втрачене	 свідо-
цтво	учасника	бойових	дій	на	 ім’я	 
Сивоволенко	 Тимура	 Вікторовича	
16.03.2001	 року	 народження,	 вва-
жати	недійсним
·	Атестат	 НР	 46314327	 дата	 видачі	
27.06.2014	 року,	 виданий	 Суденко	
Владиславу	 Андрійовичу	 було	
втрачено,	 прошу	 вважати	 його	 не-
дійсним.
·	Був	втрачений	диплом	Dp	№	012564	
24.06.1994	 рік,	 виданий	 Київським	
вищим	 професійним	 училищем	 бу-
дівництва	 і	 автотранспорту	 на	 ім’я	
Попельницького	 Артема	 Васильо-
вича,	вважати	недійсним.
·	Були	 втрачені	 дипломи	 КНУ	 імені	
Тараса	Шевченка	 на	 ім’я	 Ковальова	
Владислава	Валерійовича:	1)	Диплом	
на	ступінь	бакалавра:	КВ	№	27280580	
від	30.06.2005	р.	та	додаток	до	нього;	
2)	 Диплом	 на	 ступінь	 магістра:	 КВ	
№	29724677	від	26.06.2006	р.	 та	до-
даток	 до	 нього.	 Втрачені	 дипломи	
прошу	вважати	недійсними
·	Вважати	 недійсним	 знищене	 під	
час	 бойових	 дій	 в	 м.Волноваха	 в	
березні	 2022	 року,	 посвідчення	
серія	 УБД	 номер	 237999	 на	 ім’я	
Купп	Ернест	Хельмутович,	 видане	
управлінням	 персоналу	 військової	
частини	А	1314,	28	квітня	2021	року
·	Витрачено	 посвідчення	 УБД	
459756,	видане	3.02.2022	р.	Голубу	
Володимиру	 Семеновичу,	 вважати	
недійсним.
·	Втрачена	довідка	(МСЕК	12	ААБ)	
від	 1.10.2020	 року	 на	 прізвище	
Буцик	 Ярослав	 Васильович.	 Вва-
жати	її	недійсною.
·	Втрачена	картка	водія	для	цифро-
вого	тахографа	UAD0000008EH6000	
дійсна	 до	 21.11.2026	 року	 на	 ім’я	
Кока	 Іван	Пилипович,	 вважати	 не-
дійсною.
·	Втрачене	 посвідчення	 грома-
дянки,	 яка	 постійно	 проживає	 або	
постійно	працює	на	території	зони	
посиленого	радіаційного	контролю	
(категорія	4),	 серія	В-П	№	171772,	
видане	 Мертвяченко	 Тетяні	 Ле-
онідівні	(дата	видачі	20.10.1998	р.),	
вважати	недійсним.
·	Втрачене	 посвідчення	 дитини	 ба-
гатодітної	родини	ДБ	№	206883,	ви-
дане	Управлінням	праці	та	соціаль-
ного	захисту	населення	Святошин-
ської	районної	в	м.Києві	державної	
адміністрації,	 дата	 видачі:	 07	 ве-
ресня	 2017	 р.	 на	 ім’я	 Філь	 Єсенії	
Андріївни,	вважати	недійсним
·	Втрачене	 посвідчення	 дитини	 ба-
гатодітної	родини	ДБ	№	028950,	ви-
дане	 Управлінням	 у	 справах	 сім’ї,	
молоді	 та	 спорту	 Святошинської	
районної	 в	 м.Києві	 державної	 ад-
міністрації,	 дата	 видачі:	 24	 грудня	
2014	р.	 на	 ім’я	Філь	Любави	Анд-
ріївни,	вважати	недійсним
·	Втрачене	 посвідчення	 евакуйова-
ного	 із	 зони	 відчуження	 внаслідок	
аварії	на	ЧАЕС	серія	2Б	№	304505	
від	21.04.2011	р.	Київською	МДА	на	
ім’я	 Святецький	 Віктор	 Анатолій-
ович,	вважати	недійсним.
·	Втрачене	 посвідчення	 інваліда	
ІІІ-ї	групи,	серія	ААБ	058243	ДСД	
особам,	 які	 не	 мають	 право	 на	
пенсію,	 виданого	 07.04.2008	 р.	 на	
ім’я	 Кадькаленко	 Віктор	 Іванович,	
вважати	недійсним.
·	Втрачене	 посвідчення	 потерпілої	
від	 Чорнобильської	 катастрофи	
категорії	 1,	 серії	 Б	 №	 048271	 від	
30.08.2021	 р.	 на	 ім’я	 Малярчук	
Ніна	 Петрівна,	 видане	 Київською	
облдержадміністрацією,	 вважати	
недійсним.
·	Втрачене	 посвідчення	 учасника	
бойових	дій	від	23.02.2018	р.	серія	
МВ	№	040436	на	 ім’я	Павловської	
Юлії	 Володимирівни,	 вважати	 не-
дійсним.
·	Втрачене	 посвідчення	 учасника	
бойових	 дій,	 серія	 АА	 №	 317683,	
видане	25.09.2019	р.	Київським	об-
ласним	військовим	комісаріатом	на	
ім’я	 Лебеденко	 Володимир	 Дмит-
рович,	вважати	недійсним
·	Втрачене	 посвідчення	 учасника	
бойових	 дій	 номер	 та	 серія	 МВ	
064335	 від	 20.03.2019	 р.	 на	 ім’я	
Тарасенко	Євген	Васильович.	Втра-
чений	документ	вважати	недійсним.
·	Втрачене	 посвідчення	 учасника	
ліквідації	 аварії	 на	 ЧАЕС	 кате-
горія	 1,	 серія	А	№	053963,	 видане	
30.10.2019	 р.	 КМДА	 на	 ім’я	 Кузь-
менко	 Володимир	 Анатолійович,	
вважати	недійсним.
·	Втрачене	 посвідчення	 учасника	
ліквідації	наслідків	аварії	на	ЧАЕС	
(категорія	 2),	 серія	 А	 №	 283708	
видане	 05.05.1998	 р.	 Київською	
облдержадміністрацією	 на	 ім’я	
Шеремет	Костянтин	Миколайович,	
вважати	недійсним.
·	Втрачене	 посвідчення	 учасника	
ліквідації	 наслідків	 аварії	 на	 Чор-
нобильській	АЕС,	3	категорії	серія	
А	№	068932,	видане	Мінчорнобиль	
України	 20	 листопада	 1992	 р.	 на	
ім’я	 Дроздова	 Ганна	 Миколаївна,	
вважати	недійсним.
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·	Посвідчення	 громадянина,	 який	
постійно	 працював	 чи	 працює,	 або	
проживає	чи	проживав	у	зонах	безу-
мовного	(обов’язкового)	та	гаранто-
ваного	 добровільного	 відселення	 у	
1986-93	рр.,	категорія	3	серія	Б	номер	
212519	 від	 24.07.1993	 року,	 видане	
Київською	обласною	державною	ад-
міністрацією	 на	 ім’я	 Купрієнко	 Ла-
риса	Василівна,	вважати	недійсним.
·	Посвідчення	 громадянки,	 яка	
постійно	 проживала	 на	 території	
зони	посиленого	радіоекологічного	
контролю	 з	 01.01.1986	 р.	 по	 1993	
рік	 включно,	 категорія	 4	 серія	 В-І	
№	 783899,	 видане	 на	 ім’я	 Оста-
пенко	 Світлана	 Миколаївна,	 дата	
видачі	 20.03.1997	 року.	 Посвід-
чення	видане:	Київська	облдержад-
міністрація,	вважати	недійсним
·	Посвідчення	 дружини	 помер-
лого	 громадянина	 із	 числа	 потер-
пілих	 категорії	 один,	 смерть	 якого	
пов’язана	 з	 Чорнобильською	 ка-
тастрофою,	№	 003327	 на	 ім’я	 Хо-
даківська	 Надія	 Максимівна,	 дата	
видачі	 23.10.2003	 р.	 Посвідчення	
втрачене,	вважати	недійсним.
·	Посвідчення	потерпілого	від	Чор-
нобильської	 катастрофи	 категорія	
1	серія	Б	№	045480	видане	на	 ім’я	
Гібелинда	 Надія	 Григорівна	 від	
05.01.2021	 р.,	 видане	 Київською	
ОДА,	вважати	недійсним.
·	Посвідчення	 учасника	 ліквідації	
наслідків	 аварії	 на	 ЧАЕС	 у	 1986	
році	категорія	2	серія	А	№	514580,	
видане	 09.12.2004	 року	 КМДА	 на	
ім’я	 Горобець	 Василь	 Федорович,	
загублене	та	вважати	недійсним.
·	Посвідчення	 учасника	 ліквідації	
наслідків	аварії	на	Чорнобильській	
АЕС	у	1986	році	категорії	2	серії	А	
№	222081С	від	02.12.2015	р.,	видане	
Київською	 облдержадміністрацією	
на	 ім’я	 Троцько	 Олександр	 Пет-
рович,	вважати	недійсним.
·	Пошкоджене	 посвідчення	 учас-
ника	 ліквідації	 наслідків	 аварії	 на	
Чорнобильській	АЕС	у	1987-88	р.,	
категорія	2,	 серія	А	№	002531,	ви-
дане	 10.12.1992	 р.	 на	 ім’я	 Крупа	
Михайло	Петрович	Черкаською	об-
ласною	державною	адміністрацією,	
вважати	недійсним.
·	Пошкоджене	 свідоцтво	 про	 право	
власності	на	житло	на	квартиру	№	
48,	 проспект	 Юрія	 Гагаріна,	 буд.	
3,	 видане	 відповідно	 до	 розпоряд-
ження	 органу	 приватизації	 Дарни-
цької	 райдержадміністрації	 міста	
Києва	 від	 30	 квітня	 1996	 року	 №	
648,	вважати	недійсним.
·	Прошу	 вважати	 втрачене	 посвід-
чення	учасника	бойових	дій	серії	УБД	
№	 145920,	 видане	 на	 ім’я	Нагорняк	
Антон	Антонович,	недійсним.
·	Студентський	 квиток,	 виданий	
Національним	 Університетом	 фі-
зичного	виховання	і	спорту	на	ім’я	
Карелін	 Олександр	 Сергійович,	
вважати	недійсним.
·	Щодо	визнання	недійсним	(у	зв’яз- 
ку	 з	 витратою)	 посвідчення	 секре-
таря	судового	засідання	Верховного	
Суду	 (ВС	 01202),	 видане	 на	 ім’я	
Лознян	Олександр	Сергійович.

·	Втрачене	 посвідчення	 учасника	
ліквідації	 наслідків	 аварії	 на	 Чор-
нобильській	 АЕС	 у	 1986	 році	 ка-
тегорія	 1	 серія	 А	 №	 018479	 від	
27.03.2019	 р.,	 видане	 Київською	
міською	державною	адміністрацією	
на	ім’я	Назарчук	Микола	Миколай-
ович,	вважати	недійсним.
·	Втрачене	 посвідчення	 учасника	
ліквідації	наслідків	аварії	на	Чорно-
бильській	АЕС	у	1989	р.	 категорія	
3,	серія	А	№	111448,	видане	на	ім’я	
Cахаров	 Микола	 Дмитрович	 Дер-
жадміністрацією	 м.Києва,	 вважати	
недійсним.
·	Втрачене	 посвідчення	УБД	 (учас-
ника	 бойових	 дій)	 на	 ім’я	 Сос-
новського	 Вадима	 Миколайовича	
№	495189	від	05.08.2021	р.,	вважати	
недійсним
·	Втрачене	 свідоцтво	 про	 восьми-
річну	 освіту	 №	 841162,	 видане	
середньою	 школою	 №	 108	 міста	
Києва	10	червня	1983	року	на	 ім’я	
Войчишиної	Надії	Йосипівни,	вва-
жати	недійсним.
·	Втрачене	 свідоцтво	 про	 право	
власності	 на	 квартиру	 за	 адресою:	
вул.	 Івана	 Миколайчука,	 17/2,	 кв.	
111.	 Власник	 -	 Шевченко	 Марина	
Дмитрівна	 та	 Шевченко	 Ігор	 Та-
расович.	 Видане	 Дніпровською	
районною	 держадміністрацією	 від	
26.06.2007	р.	Розпорядження	№	71-
538,	вважати	недійсним.
·	Втрачене	свідоцтво	про	право	влас-
ності	на	житло,	видане	Ватутінським	
БТІ	у	м.Києві	на	ім’я	Кривець	Надії	
Григорівни	на	праві	приватної	влас-
ності	та	записане	в	реєстрову	книгу	
за	№	4941,	вважати	недійсним.
·	Втрачене	свідоцтво	про	право	влас-
ності	 на	житло	 за	 адресою:	м.Київ,	
вул.Вербицького,	 9	 г,	 кв.	 52,	 видане	
21.01.1998	 р.	 Відділом	 привати-
зації	 державного	 житлового	 фонду	
Харківської	 районної	 державної	
адміністрації	 м.Києва	 на	 ім’я	 Сав-
ченко	 Ніна	 Андріївна,	 Дуборез	 На-
талія	Петрівна,	Савченко	Володимир	
Петрович,	 Дуборез	 Людмила	 Ана-
толіївна,	вважати	недійсним.
·	Втрачене	свідоцтво	про	право	влас-
ності	 на	житло	 за	 адресою:	м.Київ,	
вул.Довженка	Олександра	 16	А,	 кв.	
29,	 видане	 07.11.2001	 р.	 Головним	
управлінням	 житлового	 забезпе-
чення	 Київської	 міської	 державної	
адміністрації	на	ім’я	Сметан	Василь	
Матвійович,	вважати	недійсним.
·	Втрачене	свідоцтво	про	право	влас-
ності	 на	 житло	 за	 адресою:	 м.Київ,	
вул.Малишка	Андрія,	21,	кв.	116,	ви-
дане	12.03.2008	р.	Дніпровською	рай-
онною	в	м.Києві	держадміністрацією,	
№	248	реєстрації	в	Бюро	5.05.2008	р.	
на	ім’я	Войновська	Євдокія	Петрівна,	
Войновський	 Вячеслав	 Вячесла-
вович,	вважати	недійсним.
·	Втрачене	 свідоцтво	 про	 право	
власності	 на	 житло	 за	 адресою:	
м.Київ	 квартира	 №	 48	 на	 вулиці	
Каунаська,	 буд.	 16/1,	 видане	 Дар-
ницькою	 районною	 державною	
адміністрацією	м.Києва,	згідно	роз-
порядженням	№	1636	від	30.09.1997	
року,	вважати	недійсним.

·	Втрачене	 Чорнобильське	 посвід-
чення	категорії	2	А	№	517832С	від	
16.02.2001	р.,	видане	КМДА	на	ім’я	
Ітіна	 Тетяна	 Михайлівна,	 вважати	
недійсним.
·	Втрачене	 Чорнобильське	 посвід-
чення	 категорії	 3	А,	№	 111046	 від	
24.01.1994	 р.	 на	 ім’я	 Щербаков	
Роман	 Юхимович,	 вважати	 не-
дійсним.
·	Втрачене	 Чорнобильське	 по-
свідчення	 (категорія	 2,	 серія	 Б,	 №	
000904),	 видане	 26	 листопада	 1992	
року	Київською	облдержадміністра-
цією	 на	 ім’я	 Вернусь	 Тетяни	 Ана-
толіївни,	вважати	недійсним.
·	Втрачені	 атестат	КВ	№	49714160,	
додаток	 12	 АШ	№	 564107,	 видані	
26.06.2017	 р.	 Спеціалізованою	
школою	№	24	ім.О.Білаша	І-ІІІ	сту-
пенів	з	поглибленим	вивченням	іно-
земних	мов	на	ім’я	Савенко	Богдан	
Іванович,	вважати	недійсними.
·	Втрачені	дипломи	бакалавра	В	15	№	
046884	від	30.06.2015	р.	та	спеціаліста	
С	16	№	101966	від	30.06.2016	р.,	ви-
дані	 КНУТ	 ім.Карпенка-Карого	 на	
ім’я	 Баннікова	 Анастасія	 Юріївна,	
вважати	недійсними
·	Втрачені	диплом	бакалавра	КВ	№	
41306798	 та	 додаток	 до	 нього	 12	
ВА	№	586520,	видані	30.06.2011	р.	
Київським	 національним	 універ-
ситетом	 імені	Тараса	Шевченка	на	
ім’я	 Превор	 Вікторії	 Василівни,	
вважати	недійсними.
·	Втрачені	 диплом	 та	 додаток	 до	
нього	 серії	 А	 №	 836935,	 видані	
СПТУ	 22	 м.Київ	 27.06.1990	 р.	 на	
ім’я	 Комісар	 Анна	 Іванівна,	 вва-
жати	недійсними.
·	Втрачений	 атестат	 №	 578925	 від	
15.06.1977	 року,	 виданий	 на	 ім’я	
Павел	Євгенія	Іванівна,	вважати	не-
дійсним.
·	Втрачений	 атестат	 про	 ПЗСО	 КВ	
№	 47043127,	 виданий	 27.06.2016	
р.	 Державним	 вищим	 навчальним	
закладом	«Київський	коледж	легкої	
промисловості»	 на	 ім’я	 Семержій	
Аліни	 Владиславівни,	 вважати	 не-
дійсним.
·	Втрачений	 атестат	 про	 здобуття	
повної	 загальної	 середньої	 освіти	
АР	№	13745398,	 виданий	 загально-
освітнім	 навчальним	 комплексом	
«ліцей	 «Логос»»,	 м.Запоріжжя	
20.06.2000	 р.	 на	 ім’я	 Артюшенко	
Богдан	 Андрійович,	 вважати	 не-
дійсним
·	Втрачений	 атестат	 про	 повну	 за-
гальну	 середню	 освіту,	 виданий	
17.06.1995	 р.	 спеціалізованою	 за-
гальноосвітньою	 школою	 №	 173	
фізико-математичного	 профілю	
І-ІІІ	 ступенів	 Жовтневого	 району	
м.Києва	на	ім’я	Кремінської	Олени	
Михайлівни,	ОТАВ	№	008468,	вва-
жати	недійсним.
·	Втрачений	 атестат	 про	 повну	 се-
редню	освіту	серія	АЗ	номер	003973	
на	 ім’я	 Онищук	Оксани	Петрівни,	
вважати	недійсним.
·	Втрачений	військовий	квиток,	 ви-
даний	 на	 ім’я	 Білоуса	 Дмитра	 Ле-
онідовича,	вважати	недійсним

·	Втрачений	 військовий	 квиток	 на	
ім’я	 Бондаренко	 Олександр	 Во-
лодимирович	 25	 травня	 1980	 р.н.	
Виданий	 був	 Куликівським	 РВК	
21.06.1999	р.
·	Втрачений	диплом	бакалавра	серії	
КВ	№	40054955	від	25.03.2011	року,	
виданий	 на	 ім’я	 Грицаєнко	Тетяни	
Максимівни,	вважати	недійсним.
·	Втрачений	 диплом	 бакалавра	 ТМ	
№	 39890043,	 виданий	 Житомир-
ським	 державним	 технологічним	
університетом	 України	 31	 січня	
2011	р.	на	ім’я	Березюк	Олени	Сер-
гіївни,	вважати	недійсним.
·	Втрачений	 диплом	 КВ	 №	
29019694,	 виданий	 Київським	 на-
ціональним	 лінгвістичним	 універ-
ситетом	24	червня	2006	року	на	ім’я	
Рожкової	Крістіни	Анатоліївни,	вва-
жати	недійсним.
·	Втрачений	 диплом	 номер	 ДМ	
011222,	виданий	СПТУ	№	32,	м.Київ,	
від	1995	року,	на	прізвище	Маслен-
ніков	О.І.,	вважати	недійсним.
·	Втрачений	 диплом	 про	 вищу	 ос-
віту,	 виданий	 Київським	 торгі-
вельно-економічним	 інститутом	
РВ	 №	 750003	 від	 24.06.1987	 року	
на	ім’я	Глухов	Андрій	Григорович,	
вважати	недійсним.
·	Втрачений	 диплом	 про	 освіту	КВ	
30232425,	 виданий	 ВСП	 «КТЕФК	
НТУ»	 у	 2006	 році	 на	 ім’я	 Хворо-
стяна	Світлана	Віталіївна,	 визнано	
недійсним
·	Втрачений	 студентський	 квиток	
КВ	13511382,	виданий	01.09.2021	р.	
на	 ім’я	 Юрчук	 Анастасія	 Валері- 
ївна,	вважати	недійсним.
·	Втрачений	студентський	квиток	№	
КВ	 13898608,	 виданий	 01.10.2022	
р.	Національним	медичним	універ-
ситетом	ім.О.О.Богомольця	на	ім’я	
Дашкова	Дарія	Юріївна,	прошу	вва-
жати	недійсним.
·	Втрачені	 правовстановлюючі	 до-
кументи	 на	 квартиру	 187	 будинку	
23	 по	 вулиці	 Мілютенко	 м.Києва,	
вважати	недійсними.
·	Втрачені	 правовстановлюючі	 до-
кументи	 на	 квартиру	 60	 будинку	
8-а	 по	 вулиці	 Шолом-Алейхема	
м.Києва,	вважати	недійсними.
·	Втрачені	 свідоцтва	 на	 право	 пла-
вання	 під	 державним	 прапором	
України	 КП	 000431	 на	 човен	 з	 дн	
«ua	 2402	 KV»	 та	 свідоцтво	 про	
право	власності	для	прогулянкових	
суден	ПП	001672	на	човен	з	дн	«ua	
2402	KV»,	вважати	недійсними.
·	Втрачені	свідоцтво	про	здобуття	ба-
зової	 загальної	 середньої	 освіти	 КВ	
№	51394224	та	додаток	до	свідоцтва	
АА	№	016782	на	ім’я	Павлюк	Андрій	
Олександрович.	Видане	30.09.2019	р.	
ЗНЗ	«Школа	екстернів».
·	Втрачено	 диплом	 бакалавра	 серія	
КВ	№	37630208	від	15.06.2021	року	
на	 ім’я	Заброскова	Юлія	Павлівна,	
вважати	недійсним.

·	Втрачено	 диплом	молодшого	 спе-
ціаліста	1994	року	випуску	Київсь-
кого	 Електромеханічного	 техн.	 ЗД	
транспорта	 ім.М.Островського	 на	
ім’я	Бездітного	Сергія	Сергійовича,	
вважати	недійсним.
·	Втрачено	 додаток	 до	 диплома	КВ	
№	 23438929	 спеціаліста	 НМАУ	
ім.Чайковського,	 виданий	 на	 ім’я	
Дубовік	Світлана	Миколаївна,	вва-
жати	недійсним
·	Втрачено	 додаток	 до	 диплома	КВ	
№	 23438952	 спеціаліста	 НМАУ	
ім.Чайковського,	 виданий	 на	 ім’я	
Іванов	 Вадим	 Миколайович,	 вва-
жати	недійсним
·	Втрачено	документи	на	човен.	Бор-
товий	 реєстраційний	 номер	 судна	
УДД-8271-к	 2004	 р.в.	 на	 ім’я	Борт	
Віталій	Петрович.	 Прошу	 вважати	
ці	документи	недійсними.
·	Втрачено	 перепустку	 до	 гурто-
житку	 4	 студента	 5	 курсу	 НТУ	
Цвіка	Богдана	В’ячеславовича.
·	Втрачено	посвідчення	багатодітної	
сім’ї	на	ім’я	Рибачук	Лілії	Володи-
мирівни,	вважати	недійсним.
·	Втрачено	 посвідчення	 батьків	
багатодатної	 родини	 СВ	 005905,	
видане	 відділом	 у	 справах	 сім’ї,	
молоді	 та	 спорту	 Оболонської	
районної	 в	 місті	 Києві	 державної	
адміністрації	 23.02.2012	 року	 Ку-
дряшовій	 Катерині	 Ігорівні	 та	 Ло-
зинському	Борису	Олександровичу,	
вважати	недійсним.
·	Втрачено	 посвідчення	 батьків	 ба-
гатодітної	 сім’ї.	 Видане	 УПСЗН	
Комсомольської	 у	 місті	 Херсоні	
ради	від	14	червня	2013	року.	Номер	
012338,	 на	 ім’я	 Карташова	 Ірина	
Сергіївна	 і	Карташов	Олексій	Вік-
торович,	вважати	недійсним
·	Втрачено	посвідчення	батьків	бага-
тодітної	сім’ї.	Видане	Лисичанською	
міською	 радою	 Луганської	 області	
від	 11	 червня	 2020	 року.	 Номер	
225388,	на	ім’я	Велічко	Альона	Ми-
колаївна	і	Велічко	Віталій	Олександ-
рович,	вважати	недійсним
·	Втрачено	 посвідченна	 дитини	 з	
багатодітної	 сім’ї	 на	 ім’я	 Велічко	
Володимир	Віталійович,	10.02.2014	
року,	видане	Лисичанською	міською	
радою		Луганської	області,	вважати	
недійсним
·	Втрачено	 посвідчення	 ветерана	
ЗСУ	серія	АА	№	141294	на	ім’я	Рак	
Віктора	Анатолійовича,	вважати	не-
дійсним
·	Втрачено	 посвідчення	 дитини	 з	
багатодітної	сім’ї	на	ім’я	Карташов	
Никита	 Олексійович,	 18.08.2006	
року	 народження,	 видане	 УПСЗН	
Комсомольської	 у	 місті	 Херсоні	
ради,	вважати	недійсним
·	Втрачено	посвідчення	дитини	з	ба-
гатодітної	 сім’ї	 на	 ім’я	 Карташова	
Дарина	Олексіївна,	22.12.2008	року	
народження,	 видане	 УПСЗН	 Ком-
сомольської	 в	 місті	 Херсоні	 ради,	
вважати	недійсним

·	Втрачено	 посвідчення	 серія	 АА	
№	137606,	видане	військовим	комі-
саром	 Київського	 МВК	 15	 серпня	
2019	р.	на	ім’я	Трачук	Дмитро	Во-
лодимирович,	вважати	недійсним.
·	Втрачено	посвідчення	ЧАЕС	кате-
горія	2,	серія	А	№	000263,	яке	було	
видане	 22.07.2020	 р.	 Київською	
міською	 держадміністрацією	 на	
ім’я	 Михайлюта	 Валерія	 Вячесла-
вовича,	вважати	недійсним.
·	Втрачено	 свідоцтво	 дитини	 бага-
тодітної	 родини	на	Семенову	Єли-
завету	 Олександрівну	 2004	 року	
народження.	 Просимо	 повідомити	
при	знаходженні	документу	за	теле-
фоном:	 (050)	 3488886.	 Гарантуємо	
фінансову	подяку.
·	Втрачену	 картку	 водія	 номер	
UAD0000008MSF000	 на	 ім’я	
Назаренко	 Сергій	 Васильович	
(02.04.1990	 р.н.),	 вважати	 не-
дійсною.
·	Диплом	 спеціаліста	 НТУ	 «ХПІ»	
на	 ім’я	Гуцу	Вікторія,	 вважати	не-
дійсним	у	зв’язку	з	його	втратою.
·	Додаток	 до	 диплому	 спеціаліста	
серія	 ВЕ,	 номер	 003346,	 від	 28	
червня	1996	року,	виданий	КУ	імені	
Тараса	Шевченка	на	ім’я	Дмитраш	
Андрій	Миколайович,	 вважати	 не-
дійсним	у	зв’язку	з	втратою
·	Допоможіть	 пенсіонерам	 на	 житло,	
яке	 розбито	 в	 Маріуполі.	 Карта	
ПУМБ	5355280211476823.	Тел.:	(067)	
150-62-75	(Тетяна	Валентинівна).
·	Загублене	 свідоцтво	 про	 право	
власності	на	житло,	видане	Деснян-
ською	РДА	на	ім’я	Мельник	Павло	
Максимович,	вважати	недійсним.
·	Загублені	 атестат	 про	 середню	
повну	 освіту	 та	 свідоцтво	 №	 КВ	
31676595,	додаток	№	12	АО	637930	
виданий	25	червня	2007	року	на	ім’я	
Колядко	 Вадима	 Сергійовича,	 вва-
жати	недійсним	у	зв’язку	з	втратою	
оригіналів	даних	документів.
·	Загублені	 диплом	 магістра	 та	 до-
даток	до	диплому	на	ім’я	Романюк	
Іванна	 Дмитрівна.	 Диплом	 КВ	 №	
44175479.	 Додаток	 до	 диплому	
12ВБ	 №	 880472	 від	 20.06.2013	 р.	
Реєстраційний	 номер	 261/2013.	
Прошу	зателефонувати	за	номером:	
+38	(067)	323-77-91	у	разі	знахідки.
·	Загублений	 атестат	 про	 здобуття	
середньої	освіти,	виданий	СШ	№	35	
м.Львова	у	1986	році	на	ім’я	Абра-
гамовська	Оксана	Ігорівна,	вважати	
недійсним.
·	Картку	водія	№	UAD0000006YIP000,	
видану	 Кравченко	 Ярославу	 Воло-
димировичу,	 вважати	 недійсною	 у	
зв’язку	з	втратою.
·	На	зупинці	автобуса	№	70	«Райдужна»	на-
впроти	міні-маркета	 та	школи	 був	 забутий	
пакет	з	речами,	є	салатовий	халат	та	ін.	Тел.:	
542-33-71.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМЕРЦІЙНО-ПРОМИСЛОВА ФІРМА «КОРН ЛТД» (скорочене найменування: ТОВ КПФ «КОРН ЛТД»; код ЄДР-

ПОУ 16472861; юридична та поштова адреса: 03131, м. Київ, Голосіївський р-н, Столичне Шосе, буд. 104-А; контактний номер телефону: +38 044 251 31 00; електронна 

пошта: s.zubritski@korn.ukravto.kiev.ua), повідомляє про наміри отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для проммайданчику за ад-

ресою: : 03131, м. Київ, Голосіївський р-н, Столичне Шосе, буд. 104-А.

Основний вид діяльності ТОВ КПФ «КОРН ЛТД», згідно КВЕД, – надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Власна промислова 

продукція на проммайданчику ТОВ КПФ «КОРН ЛТД» не випускається.

Проммайданчик ТОВ КПФ «КОРН ЛТД» має діючий дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами № 8036100000-10419 

від 07.12.2018 з необмеженим терміном дії. Мета отримання нового дозволу на викиди – дотримання вимог природоохоронного законодавства, а саме – отримати пра-

во експлуатувати обладнання допоміжного виробництва, призначеного для забезпечення безперебійної роботи електричного обладнання при аварійних чи планових 

відключеннях електропостачання (бензинові генератори Hyundai HHY 10050FE-T, 2 од. з паливним баком об’ємом 25 л кожен; бензиновий генератор Genergy panticosa 

4000W з паливним баком об’ємом 3,1 л; дизельний генератор SDEC SC4H180D2 ARK-S 155 № 5 ARK274E з паливним баком об’ємом 174 л), з якого в атмосферне повітря 

надходять забруднюючі речовини.

Експлуатація бензинових та дизельного генератору не підлягає оцінці впливу на довкілля та прямо не передбачена вимогами ч. 2 та ч. 3 ст. 3 Закону України «Про 

оцінку впливу на довкілля».

Максимальний обсяг викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел складе 147,0387 т/рік (35,052341 г/с), у тому числі: залізо та його сполуки (у перерахунку 

на залізо) 0,0009 т/рік (0,000833 г/с), манган та його сполуки в перерахунку на діоксид мангану 0,00009 т/рік (0,000083 г/с), речовини у вигляді суспендованих твердих 

частинок, недиференційованих за складом 0,01248 т/рік (0,018848 г/с), кремнію діоксид аморфний 0,00003 т/рік (0,000031 г/с), оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в пе-

рерахунку на діоксид азоту 0,18306 т/рік (0,051939 г/с), азоту (1) оксид (N2O) 0,00173 т/рік (0,00058 г/с), діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки 

0,17158 т/рік (0,042077 г/с), оксид вуглецю 0,62505 т/рік (0,168299 г/с), вуглецю діоксид 145,90046 т/рік (34,736444 г/с), неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) 0,0986 

т/рік (0,022667 г/с), спирт етиловий 0,0135 т/рік (0,004625 г/с), бензин (нафтовий, малосірчистий - у перерахунку на вуглець) 0,01294 т/рік (0,001206 г/с), вуглеводні наси-

чені С12-С19 (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець 0,00023 т/рік (0,000022 г/с), акролеїн 0,00116 т/рік (0,000651 г/с), ацетальдегід 

0,00024 т/рік (0,000641 г/с), кислота оцтова 0,00139 т/рік (0,001331 г/с), метан 0,00598 т/рік (0,001459 г/с), фториди, що легко розчиняються (наприклад, NaF), та їх сполуки 

в перерахунку на фтор 0,00007 т/рік (0,000067 г/с), фториди погано pозчинні неоpганічні (фтоpид алюмінію і кальцію) 0,00017 т/рік (0,000156 г/с), фтор і його пароподібні 

та газоподібні сполуки в перерахунку на фтористий водень 0,0000004 т/рік (0,0000003 г/с), пентафторетан 0,00396 т/рік (0,000168 г/с), 1,1,1-трифторетан 0,00468 т/рік 

(0,000199 г/с), 1,1,1,2-тетрафторетан (фреон-134а) 0,00036 т/рік (0,000015 г/с).

На проммайданчику немає виробництв і технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології і методи керування. Заходи щодо 

скорочення обсягів викидів не плануються – викиди від обладнання не перевищують нормативних граничнодопустимих викидів, перевищення гігієнічних нормативів по-

вітря населених місць на межі житлової забудови відсутні. Встановлені нормативи граничнодопустимих викидів дотримуються.

Пропозиції та зауваження направляти протягом 30 календарних днів з моменту опублікування даного оголошення до УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУР-

СІВ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) за адресою: 04080, м. Київ, вул. Турівська, 28; тел.: +38 044 

366-64-10, +38 044 366-64-11; електронна пошта: ecology@kyivcity.gov.ua.
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Додаток 2 
до Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки 
впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля
_____________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки 
впливу на довкілля (автоматично генерується програмними 
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу 
на довкілля, не зазначається суб’єктом господарювання)
_____________________
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля 
планованої діяльності (автоматично генерується програмними 
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, 
для паперової версії зазначається суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЛ», Код ЄДРПОУ 24932116
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ, або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта 

(для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це 
відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті) 

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
1. Інформація про суб’єкта господарювання
Юридична адреса: 01001, місто Київ, вулиця Володимирська, буд.7, офіс 1
Контактний номер телефону: 0674656995

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи – підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.
Планована діяльність, її характеристика.
Планована діяльність передбачає нове будівництво багатопаливної АЗС з пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів в селі Святопетрівське Бучанського району 

Київської області. 
На проектованій АЗС передбачається: здійснювати прийом, зберігання і відпуск пального для автотранспорту, а саме: бензину, дизельного пального та суміші скрапленого 

вуглеводневого газу (СВГ) пропан-бутан. Також передбачено сервісне обслуговування водіїв та пасажирів з влаштуванням магазину з продажу супутніх товарів.
В одноповерховій будівлі АЗС з пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів передбачається влаштування торгового залу - магазину з продажу супутніх товарів 

промислової та продовольчої груп в розфасованій упаковці та буфету – для швидкого харчування відвідувачів. 
Режим роботи АЗС - цілодобовий, в три зміни. Термін експлуатації будівлі АЗС з пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів - 60 років. Термін експлуатації резер-

вуарів РМП - 40 років. Термін експлуатації резервуара СВГ - 20 років.
Технічна альтернатива 1.
Технічною альтернативою 1 передбачається будівництво АЗС середньої потужності на 250 заправок на добу нафтопродуктами. Зберігання бензину і дизельного палива пе-

редбачено у двох секційних підземних двостінних металевих резервуарах загальним об’ємом 100 м3. Зберігання СВГ передбачено в одному підземному металевому резервуарі 
об’ємом 19,9 м3. 

Технічна альтернатива 2.
Технічною альтернативою 2 може бути будівництво АЗС з аналогічним обладнанням в комплексі з АГЗП з наземним резервуаром зберігання СВГ об’ємом 9,9 м3. 
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
Територіальною альтернативою 1 будівництво АЗС передбачено за адресою: село Святопетрівське Бучанського району Київської області.
В територіальному відношенні проектована АЗС розташована в промзоні поряд з магістральною вулицею, яка співпадає з автомобільним шляхом територіального значення 

Т-1012 Київ-Боярка, де курсує багато автотранспорту. Тому будівництво багатопаливної АЗС з пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів буде зручним місцем роз-
ташування для власників транспортних засобів, які обслуговуватимуться на АЗС та економічно доцільним для власників об’єкту.

Площа земельної ділянки 0,5 га знаходиться у приватній власності ТОВ «ДЛ» згідно Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 
власності від 30.04.2021р. (індексний номер витягу 255157627). Кадастровий номер: 3222485800:03:005:5478. Цільове призначення земельної ділянки – 12.11 «Для розміщення 
та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу». Планова діяльність відповідає цільовому та функціональному призначенню.

Санітарно-захисна зона для проектованого об’єкту становить 50 м, та витримується по відношенню до житлово-громадської забудови. Відстань від проектованої АЗС до 
найближчої житлової забудови становить понад 400 м. 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
Територіальна альтернатива 2 не розглядається, тому що ділянка перебуває в приватній власності суб’єкта господарювання, згідно Витягу з Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності. Обрана ділянка знаходиться у промзоні, поряд з магістральною вулицею на виїзді з населеного пункту, що відповідає 
ДБН «Планування та забудова територій» та ДСП «Планування та забудови населених пунктів» стосовно розміщення АЗС. Цільове призначення обраної земельної ділянки 
відповідає планованій діяльності – будівництву БП АЗС.

У зв’язку із тим, що цільове призначення обраної ділянки відповідає планованій діяльності, а також враховуючи, що ділянка перебуває в приватній власності суб’єкта госпо-
дарювання Територіальна альтернатива 2 в подальшому не розглядалась.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Територія розміщення об’єкту не знаходиться у безпосередній близькості до об’єктів спортивно-оздоровчого, курортного і рекреаційного призначення, пам’яток архітектури, 

історії і культури. 
Соціально-економічний вплив очікується позитивний, в зв’язку з наданням послуг по заправці автомобілів якісним пальним, створенням додаткових робочих місць для 

місцевих жителів, збільшенням надходжень у місцевий та державний бюджет, розвиток інфраструктури населеного пункту при дотриманні екологічних та санітарно-гігієнічних 
нормативів. 

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
Доставка пального здійснюватиметься автотранспортом. Злив палива з автоцистерн передбачено крізь герметичні зливні швидкороз’ємні муфти та спеціальні фільтри, які 

запобігають попаданню механічних сумішей в резервуар.
Зберігання бензину і дизельного палива передбачено у двох секційних підземних двостінних металевих резервуарах загальним об’ємом 100 м3. Резервуари обладнані сис-

темою повернення парів нафтопродуктів при їх заповненні, дихальною арматурою з клапанною системою, технічними пристроями для запобігання переповнення ємкостей при 
зливі нафтопродуктів.

 Заправлення автомобілів нафтопродуктами передбачено 4-ма двосторонніми паливо-роздавальними колонками (ПРК) для рідкого моторного палива (РМП), 3-ма двосто-
ронніми паливо-роздавальними колонками (ПРК) для СВГ.

Зберігання СВГ передбачено в одному підземному металевому резервуарі об’ємом 19,9м3.
Будівля АЗС з пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів запроектована одноповерховою, прямокутною в плані розміром в осях 11,2м х 19,8м. Пункт сервісного 

обслуговування водіїв та пасажирів передбачає сферу обслуговування з влаштуванням буфету та магазину з продажу супутніх товарів. Площа забудови будівлі АЗС – 225,0 м2.
Загальна площа ділянки будівництва становить 0,5 га.
Річна реалізація палива становить: бензину - 770 м3; дизпаливо - 1610 м3; СВГ – 1400 м3.
 Інженерне забезпечення: водопостачання – резервуар привозної води; відведення господарсько-побутових стоків від будівлі АЗС передбачено на очисні споруди біологічної 

очистки; водовідведення стічних вод з місць локальних забруднень нафтопродуктами - на очисні споруди стічних вод від нафтопродуктів (сепаратор нафтопродуктів). Електро-
постачання АЗС – від силового щитка розміщеного на опорі. Пожежогасіння передбачено від пожежних резервуарів (споруд).

Транспортне забезпечення – заїзд/виїзд - забезпечується з вул. Київська. 
 Кількість тимчасових автостоянок для автомобілів – 26 шт.
Кількість створених робочих місць на об’єкті - 12.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1:
При провадженні планової діяльності необхідним фактором є:
 - дотримання об’ємів дозволених викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел;
- дотримання дозволених рівнів еквівалентного та максимального рівня звукового тиску в процесі ведення діяльності;
- забезпечення допустимих рівнів соціального ризику та ризику впливу об’єкта на здоров’я та життя населення;
- проведення планованої діяльності в межах відведеної земельної ділянки;
- дотримання вимог чинного санітарно-епідеміологічного законодавства.
При цьому враховуються екологічні, санітарно-епідеміологічні та містобудівні обмеження, які регламентуються наступними нормативними актами:
 - «Нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел», затверджених Наказом Міністерства охорони навколишнього природного сере-

довища України від 27.06.2006 р., №309.
- «Гігієнічні регламенти допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць» (затвердженими наказом МОЗУ від 14.01.2020 р. №52, 

зареєстрованим у Мін’юсті 10.02.2020 р. за №156/34439). 
- Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів, затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.06.1996 р. №173.
- ДСанПіН 145-11 «Державні санітарні норми і правила утримання територій населених місць» (затвердженими наказом МОЗ від 17.03.2011 р. №145, зареєстрованим у Мі-

нюсті 05.04.2011 р. за №457/19195).
- ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій».
- ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку».
щодо технічної альтернативи 2:
Аналогічно технічній альтернативі 1, окрім збільшення протипожежних відстаней при наземному влаштуванні АГЗП.
щодо територіальної альтернативи 1:
Дотримання вимог чинного санітарно-епідеміологічного законодавства, а також протипожежних розривів між будівлями, спорудами та охоронних 

зон інженерних мереж, містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва. Продовження	на	стор.	11
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щодо територіальної альтернативи 2:
Не розглядається. У зв’язку із тим, що ділянка перебуває в приватній власності суб’єкта господарювання; ділянка знаходиться у промзоні, поряд з магістральною вулицею 

на виїзді з населеного пункту, що відповідає ДБН «Планування та забудова територій» та ДСП «Планування та забудови населених пунктів» стосовно розміщення АЗС; цільове 
призначення обраної земельної ділянки відповідає планованій діяльності – будівництву БП АЗС.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1:
З урахуванням особливостей ділянки розміщення об’єкту для його будівництва передбачені наступні заходи:
- вивезення зайвого ґрунту, що утворюється при будівництві в місця влаштування насипу;
- облаштування об’єкту штучною мережею блискавковідводу;
- влаштування під’їзних шляхів до майданчика будівництва;
- забезпечення дотримання протипожежних вимог за рахунок відповідного інженерного оснащення об’єкту;
- під’єднання об’єкту до існуючих інженерних мереж;
- забезпечення своєчасного вивезення будівельних та інших видів відходів з території об’єкта. 
щодо технічної альтернативи 2:
 Аналогічно технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1:
 Територія придатна для розміщення та експлуатації БП АЗС. Площа наявної ділянка дозволяє розмісти планований об’єкт витримуючи всі нормативні відстані.
щодо територіальної альтернативи 2:
Не розглядається. У зв’язку із тим, що ділянка перебуває в приватній власності суб’єкта господарювання; ділянка знаходиться у промзоні, поряд з магістральною вулицею 

на виїзді з населеного пункту, що відповідає ДБН «Планування та забудова територій» та ДСП «Планування та забудови населених пунктів» стосовно розміщення АЗС; цільове 
призначення обраної земельної ділянки відповідає планованій діяльності – будівництву БП АЗС.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1:
- клімат і мікроклімат: вплив відсутній. Зміни клімату та мікроклімату внаслідок будівництва об’єкта не відбуватимуться;
- повітряне середовище: при експлуатації об’єкту будуть здійснюватися викиди забруднюючих речовин від дихальних клапанів резервуарів зберігання палива, паливо-розда-

вальних колонок, технологічних процесів з АГЗП, резервної ДЕС, очисних споруд та автотранспорту, який обслуговуватиметься та маневруватиме на території АЗС. Викиди в 
межах допустимих значень. Перевищень ГДК не очікується.

- акустичне середовище: при проведенні будівельних робіт та діяльності об’єкту буде здійснюватись незначний акустичний вплив в межах допустимих значень;
- геологічне середовище: можливий тимчасовий незначний вплив під час проведення будівельних робіт, під час влаштування котлованів для розміщення резервуарів збері-

гання палива та резервуарів накопичувачів води; при експлуатації об’єкту негативний вплив на геологічне середовище відсутній;
- ґрунти: можливий незначний вплив за рахунок тимчасового накопичення будівельного сміття та прокапування паливно-мастильних матеріалів від роботи техніки. При нор-

мальних умовах експлуатації об’єкта вплив на ґрунти мінімальний; 
- водне середовище: можливий незначний вплив за рахунок господарсько-побутових та зливних стоків; Запроектоване відведення господарсько-побутових та поверхневих 

стоків при експлуатації об’єкту дозволяють виключити негативний вплив на водні ресурси.
- рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти: на середовище перебування, зміну та порушення видового різноманіття, а також шляхи міграції тварин і птахів експлуатація об’єкта 

не вчинить шкідливого впливу. На ділянці зелені насадження відсутні. Об’єкти природно-заповідного фонду та курортні зони в районі, та в безпосередній близькості до об’єкту відсутні;
- навколишнє соціальне середовище: вплив діяльності об’єкта на здоров’я населення оцінюється, як прийнятний;
- навколишнє техногенне середовище: вплив відсутній;
- культурна спадщина: вплив відсутній, оскільки в районі розташування планової діяльності відсутні об’єкти, які мають історично-наукову та культурну цінність.
щодо технічної альтернативи 2:
Аналогічні технічній альтернативі 1, окрім збільшення впливу на повітряне середовище під час експлуатації об’єкту. Наземний варіант резервуару СВГ в теплу пору року зазнає біль-

шого впливу високих температур, а це призводить до збільшення викидів в атмосферне повітря парів СВГ через запобіжні клапани в порівнянні з підземним розташуванням резервуару. 
щодо територіальної альтернативи 1:
Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля допустимі для провадження даної планованої діяльності на території, що розглядається. 
щодо територіальної альтернативи 2:
Не розглядається. У зв’язку із тим, що ділянка перебуває в приватній власності суб’єкта господарювання; ділянка знаходиться у промзоні, поряд з магістральною вулицею 

на виїзді з населеного пункту, що відповідає ДБН «Планування та забудова територій» та ДСП «Планування та забудови населених пунктів» стосовно розміщення АЗС; цільове 
призначення обраної земельної ділянки відповідає планованій діяльності – будівництву БП АЗС.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці 
впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

Планована діяльність належить до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля, 
відповідно до ст.3 ч.3 п.4 підпункт 1 зберігання та переробка вуглеводневої сировини (газу природного, газу сланцевих товщ, газу, розчиненого у нафті, газу центрально-басейно-
вого типу, газу (метану) вугільних родовищ, конденсату, нафти, бітуму нафтового, скрапленого газу); ст.3 ч.3 п.4 підпункт 2 поверхневе та підземне зберігання викопного палива 
чи продуктів їх переробки на площі 500 квадратних метрів і більше або об’ємом (для рідких або газоподібних) 15 кубічних метрів і більше.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на дов-
кілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до Звіту з оцінки впливу на довкілля проводиться у відповідності з п.2. ст.6 Закону 

України «Про оцінку впливу на довкілля» під № 2059 – VIII від 23.05.2017 р.
12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості
Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку 

впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:
підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
проведення громадського обговорення планованої діяльності;
аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від гро-

мадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;
врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопу-

стимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.
Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня 

деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту 
з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які заува-
ження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обго-
ворення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіратор-
ної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не прово-
дяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, 

зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля. 

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 
(зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій. 

 У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання 
(протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт 
господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції 
громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Де-
тальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде

Дозвіл на виконання будівельних робіт, згідно статті 37 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається
Державною інспекцією архітектури та містобудування України

 (орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з 
оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації, 
01004, м. Київ, вул. Басейна, 1/2-А, тел. +38(044) 279-01-58, факс. +38(044) 234-96-15
E – mail: eko.koda@ukr.net ; Адреса офіційного веб-сайту: http://ecology-kievoblast.com.ua/ 
Контактна особа: Начальник відділу оцінки впливу на довкілля Мовчан Сергій Сергійович

 (найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

Початок	на	стор.	10
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14.1 Шлюбні агенції
·	Агенція	 шлюбна	 «Венера»:	 до-
свідчена	 сваха	 (стаж	 26	 років).	
Фотокаталоги.	 Індивідуальний	
підхід,	 любий	 вік.	 Свід.	 СПД	 №	
22298	 від	 15.03.04	 р.	 www.venera.
in.ua.	Тел.:	(095)	092-36-54,	360-21-
13,	(067)	919-99-64.

14.2 Вона чекає його
·	Ангел	мій,	не	спи,	коли	із	королівства	са-
моти	 вдові	 помітній	 за	 65-165-65	 хочеться	
втекти.	Київ.	Тел.:	(066)	518-82-47.
·	Вдова	 (47-го	 року	 народження)	 познайо-
миться	 з	 самотнім	 чоловіком,	 віком	 до	 75	
років,	 з	 яким	 буде	 просто	 добре,	 надійно,	
захищено.	Тел.:	(067)	236-29-37.
·	Вдова	 (63	 роки,	 м.Київ,	 нормальної	 ста-
тури,	 зріст	 170	 см,	 вага	 75	 кг,	 нормальної	
статури)	познайомиться	з	чоловіком	відпо-
відного	віку,	не	нижче	175	см,	для	серйозних	
відносин,	 без	 шкідливих	 звичок,	 самодо-
статнім.	Тел.:	(097)	370-82-53.
·	Вдова	(65	років)	мріє	зустріти	гідного	чо-
ловіка	для	зустрічей	та	серйозних	відносин.	
Тел.:	(099)	664-75-07.
·	Вдова	 (68	 років)	 бажає	 познайомитися	 з	
вдівцем	свого	віку,	можна	старшим,	для	сі-
мейних	відносин.	Тел.:	(098)	532-43-96.
·	Вдова	(68	років,	інтелігентна,	добра	по	на-
турі)	бажає	зустріти	чоловіка	свого	віку	для	
сімейних	стосунків.	Тел.:	(098)	597-42-18.
·	Жінка	(62-150)	шукає	супутника	життя,	по-
рядного,	забезпеченого	житлом.	Тел.:	(096)	
871-91-15.
·	Жінка	 (62-160-62)	 познайомиться	 з	 до-
брим,	 забезпеченим	 чоловіком	 для	 ство-
рення	сім’ї,	з	Києва	або	передмістя.	Житло	
є.	Тел.:	(063)	460-35-91.
·	Жінка	 (63-165-75)	 познайомиться	 з	 нежо-
натим	 чоловіком	 з	 Києва	 чи	 Київської	 об-
ласті,	для	спільного	проживання.	Тел.:	(063)	
859-48-34.
·	Жінка	 (зріст	 165	 см,	 вага	 65	 кг)	 шукає	
порядного	 супутника	 життя.	 Тел.:	 (096)	
069-80-41.
·	Індіго	жіночої	статі	наполегливо	шукає	
свою	половинку,	що	необачно	заблукала	
в	 лабіринті	 Всесвіту.	 Аліса.	 Тел.:	 (067)	
450-59-55.

·	Киянка	 (47-170-78,	 хазяйка,	 добра,	 від-
дана).	 Познайомлюся	 для	 серйозних	 від-
носин	 або	 дружніх	 стосунків	 з	 добрим,	
відзивчивим	чоловіком,	який	любить	дітей,	
з	 Києва	 або	 Київської	 області.	 Тел.:	 (099)	
103-44-10.
·	Киянка	 (49-164-70)	 познайомиться	 з	 са-
мотнім	 чоловіком,	 без	 шкідливих	 звичок,	
згодним	на	переїзд.	Тел.:	(050)	740-49-80.
·	Киянка	 (61-168-70)	 познайомиться	 з	 сим-
патичним	 чоловіком	 для	 зустрічей.	 Вік	 до	
70	років.	Номер	телефона	бов’язково.	Адр.:	
02166	Київ,	а/с	115.
·	Киянка	 (62	 роки)	шукає	 чоловіка	 з	Києва	
або	Київської	області	для	спільного	життя.	
Тел.:	(099)	180-44-59.
·	Киянка,	 вдова	 75-160-80	 познайо-
миться	 з	 чоловіком	 без	шкідливих	
звичок,	добрим,	ласкавим,	для	спіл-
кування	 і	 створення	 сімейних	 від-
носин.	З	місць	позбавлення	прошу	
не	турбувати.	Тел.:	(093)	577-95-02.
·	Киянка,	пенсіонерка	(65	років)	шукаю	су-
путника	 життя,	 пенсіонера,	 непитучого,	 у	
якого	є	дача	з	вигодами	або	житло	в	приват.	
секторі.	Тел.:	(095)	091-62-71.
·	Познайомлюся	 з	 чоловіком	 40-50	 років,	
темне	 волосся,	 темні	 очі,	 повної	 статури,	
без	 шкідливих	 звичок,	 який	 любить	 котів,	
можна	який	палить,	якому	особо	не	потрібен	
інтим,	 для	 серйозних	 відносин.	 Про	 себе	
при	розмові.	Відповім	тільки	на	дзвінки,	на	
СМС	не	відповім.	Запитати	Маргариту.	Тел.:	
(063)	052-07-44.
·	Познайомлюся	з	чоловіком	до	42	років,	без	
шкідливих	 звичок,	 з	 Києва	 або	 Київської	
обл.,	 матеріально	 забезпеченим,	 для	 ство-
рення	 сім’ї.	 Чоловіки	 для	 розваг	 не	 цікав-
лять.	Тел.:	(096)	079-91-82.
·	Самотня	жінка	63	років,	без	дітей,	порядна,	
хазяйка,	 познайомиться	 з	 самотнім	 чоло-
віком,	без	дітей,	без	шкідливих	звичок,	для	
створення	сім’ї,	з	Борисполя,	Києва	або	пе-
редмістя.	Хочеться	прожити	залишок	життя	
у	парі.	Тел.:	(066)	506-71-40.
·	Симпатична	блондинка	(60-170-70)	познайо-
миться	з	чоловіком	для	спілкування,	бажано	
номер	телефона.	Тел.:	(068)	754-70-14.
·	Сонечко	 в	 девочій	 подобі	 з	 позитивним	
світоглядом	і	незрівняним	почуттям	гумору	
візьме	 шлюб	 із	 шляхетним	 чоловіком.	 35-
165-59,	Зоряна.	Тел.:	(066)	963-27-63.
·	Цікава	 жінка	 бальзаківського	 віку,	 всі	 за-
безпечена	 та	 незалежна,	 син	 живе	 окремо	
в	Празі,	познайомиться	з	інтелігентнмм	чо-
ловіком	до	70	років,	духовно	багатим.	Тел.:	
+420-773-22-93-54.
·	Якщо	знайдеться	чоловік,	65-75	років,	але	
має	 вигляд	 та	 здоров’я	на	 50-55	років	 (си-
вина	не	завадить),	то	дуже	хотіла	б	з	ним	по-
знайомитись.	Симпатична	оптимістка,	зріст	
162	 см,	 вага	 58	 кг,	 освіта	 вища,	 українка,	
киянка.	Чекаю	і	сподіваюсь.	Тел.:	(066)	963-
27-63	(Ніка).

14.3 Він чекає її
·	Вдівець	 (65	 років)	 познайомиться	 з	
жінкою,	сам	з	сільської	місцевості,	всім	за-
безпечений.	Тел.:	(097)	771-23-03.
·	Вдівець	(68	років)	познайомиться	з	жінкою	
60	років.	Тел.:	(068)	149-95-37.
·	Вдівець	 (85	 років,	 не	 киянин)	 шукає	
жіночку	 та	 посильну	 роботу.	 Тел.:	 (098)	
381-08-37.
·	Вінничанин	 (43-170-70,	 симпатичний,	
одруженим	не	був,	без	шкідливих	звичок)	
для	 спільного	 життя	 познайомлюся	 зі	
спокійною	киянкою,	вінничанкою,	можна	
з-за	кордону,	з	житлом.	Фото.	Тел.:	 (067)	
722-32-74.

·	Киянин	(182-79-62,	без	шкідливих	звичок,	
матеріально	 та	 житлом	 забезпечений)	 по-
знайомиться	 з	 жінкою	 неледачою,	 не	 сер-
дитою,	розсудливою,	до	60	років,	для	ство-
рення	сім’ї.	Тел.:	(096)	374-13-30.
·	Киянин	 (37	 років)	 познайомиться	 з	 дів-
чиною	для	серйозних	стосунків.	Тел.:	(096)	
805-47-18.
·	Киянин	(42-167-70,	без	шкідливих	звичок)	
познайомиться	 з	 жінкою	 для	 спільного	
життя.	Тарас.	Тел.:	(096)	949-64-38.
·	Киянин	 (53-168-96,	 міцної	 статури)	 по-
знайомиться	 з	 симпатичною	 киянкою	 з	
гарним	 характером,	 хазяйновитою,	 яка	
бажає	 створити	 сім’ю.	 Жінкам,	 які	 в	 сто-
сунках,	не	турбувати.	Тел.:	(099)	543-47-00.
·	Киянин	(59-180-90,	без	шкідливих	звичок)	
познайомиться	 з	 жінкою	 для	 спільного	
життя.	Тел.:	(067)	647-73-56.
·	Киянин	(63-180-75,	без	шкідливих	звичок)	
познайомиться	 з	 жінкою	 до	 50	 років,	 для	
спілкування.	Тел.:	(050)	534-94-44.
·	Киянин	 (69-180-80)	 створить	 сім’ю	 з	
жінкою.	Адр.:	03126	Київ,	а/с	4.
·	Киянин	 (70-188-75)	 для	 серйозних	
стосунків	 познайомиться	 з	 розумною,	
порядною	 киянкою,	 яка	 веде	 здоровий	
спосіб	життя.	Тел.:	(098)	227-72-04,	(095)	
137-76-06.
·	Киянин	(72-167-78,	матеріально	та	житлом	
забезпечений,	 без	 шкідливих	 звичок	 )	 по-
знайомиться	з	жінкою	киянкою	65-70	років,	
без	проблем,	для	створення	сім’ї.	Тел.:	(067)	
347-98-68.
·	Киянин	 (72	 роки,	 матеріально	 та	 житлом	
забезпечений)	познайомиться	з	жінкою,	яка	
веде	 здоровий	 спосіб	 життя,	 від	 60	 до	 70	
років.	Тел.:	(099)	298-58-99.
·	Киянин	 (без	 матеріально-житлових	 про-
блем,	 трохи	 за	 50	 років)	 шукає	 жінку	 для	
серйозних	 стосунків	 та	 відпочинку	 за	 мій	
рахунок.	Можлива	моральна	та	матеріальна	
підтримка.	 Бажано	 з	 села	 або	 передмістя	
Києва,	 згідною	 на	 переїзд	 до	 Києва.	 Тел.:	
(093)	187-26-13.
·	Киянин	 без	 шкідливих	 звичок,	 освіта	
вища,	 працюю,	 спортивної	 статури,	 181	
см.	 Познайомлюся	 з	 жінкою	 до	 37	 років,	
вірною,	 без	 шкідливих	 звичок,	 для	 серй-
озних	 стосунків,	 можливо	 з	 іншого	 міста	
або	села.	Тел.:	(099)	373-72-77.
·	Киянин	 без	 шкідливих	 звичок	 та	 добре	
матеріально	 забезпечений	 познайомиться	
для	 створення	 сім’ї	 з	 жінкою	 63-68	 років,	
бажано	 яка	 водить	 автомобіль	 та	 любить	
подорожувати.	Тел.:	(063)	874-69-19.
·	Киянин	 (вища	 освіта,	 працюю	 викла-
дачем,	без	шкідливих	звичок,	спортивної	
статури,	 зріст	 180	 см)	 познайомиться	 з	
жінкою	 до	 42	 років	 для	 серйозних	 сто-
сунків.	Хазяйновитою,	вірною,	яка	не	па-
лить,	 можливо	 іногороднюю.	 Тел.:	 (068)	
707-70-75.
·	Киянин	 (освіта	 вища,	 180	 см,	 працюю	
викладачем)	 для	 серйозних	 стосунків	 по-
знайомлюся	з	жінкою	до	37	років,	можливо	
іногороднею.	Тел.:	(094)	145-84-18.
·	Киянин,	чоловік	(60	років,	освіта	вища,	
матеріально	та	житлом	забезпечений)	по-
знайомиться	з	жінкою	для	серйозних	сто-
сунків,	до	65	років,	Київ	та	область.	Тел.:	
(096)	374-13-30.
·	Познайомлюсь	з	жінкою	до	69	років,	зро-
стом	 170-180	 см,	 для	 створення	 сім’ї.	 Ки-
янин	 69-180-80,	 на	 вигляд	 молодший,	 без	
шкідливих	 звичок.	 Тел.:	 (044)	 408-22-39,	
(095)	623-40-42.
·	Познайомлюся	 з	жінкою	 для	 створення	
сім’ї,	 до	 60	 років,	 зріст	 170-180	 см.	 Ки-
янин	 (69-180-80,	 без	 шкідливих	 звичок,	
на	вигляд	молодший).	Тел.:	(044)	408-22-
39,	(095)	130-63-41.

·	Пропоную	 мудрій	 пані	 хороший	 відпо-
чинок,	 а	 головне	 корисний.	 Дуже	 маль-
овнича	 і	 багата	 природа,	 корисна	 вода	 та	
різноманітні	ягоди	і	оркестр	голубів	та	інші	
чуда	природи.	Чоловік	(55	років,	Скорпіон,	
дуже	надійний).	Тел.:	(096)	378-28-78.

·	Самотній	 киянин	 (40-178),	 одру-
женим	не	був,	без	шкідливих	звичок,	
бажає	 познайомитися	 з	 приємною,	
порядною,	 симпатичною	 жінкою	
20-40	років.	Тел.:	(093)	660-87-70.	E-
mail:	qwerty12344@i.ua.

·	Самотній	 киянин	 (72-178,	 веде	 здоровий	
спосіб	життя,	матеріально	та	житлом	забе-
зпечений)	познайомиться	з	жінкою	без	про-
блем.	Тел.:	(099)	298-58-83.
·	Симпатичний	 вінничанин	 (40-170-67,	
одруженим	 не	 був,	 без	 шкідливих	 звичок)	
для	 спільного	життя	познайомлюся	 зі	 спо-
кійною	 киянкою,	 вінничанкою,	можна	 з-за	
кордону,	 з	житлом.	Фото.	Адр.:	21001	Він-
ниця,	а/с	574.
·	Симпатичний	 киянин	 познайомиться	 з	
жінкою	для	створення	сім’ї,	можна	яка	має	
дитину.	Тел.:	(096)	376-20-27.
·	Хлопець	(33-185-74)	познайомиться	з	дів-
чиною,	незаміжньою.	Тел.:	(098)	073-48-45.
·	Хлопець	 (40	 років)	 познайомиться	 з	 дів-
чиною	до	35	років	для	серйозних	відносин.	
Тел.:	(068)	685-45-71.
·	Хочу	 познайомиться	 з	 дівчиною	 до	 35	
років.	 Для	 серйозних	 стосунків	 та	 ство-
рення	сім’ї.	Тел.:	(067)	695-41-54.
·	Цнотливий	 киянин	 без	 матеріально-жит-
лових	 проблем	 шукає	 просту	 жінку	 для	
серйозних	 стосунків,	 можлива	 підтримка.	
Тел.:	(098)	505-94-45.
·	Чоловік	(32	роки,	молодий,	красивий,	зріст	
180	 см)	 познайомиться	 для	 заключення	
шлюбу	 з	 дівчиною	30-35	років.	Тел.:	 (066)	
702-41-44.
·	Чоловік	 (43-188)	 шукає	 серйозну	 дів-
чину	для	серйозних	відносин.	Заради	роз-
ваги	 прохання	 не	 турбувати.	 Тел.:	 (099)	
450-88-02.
·	Чоловік	(47	років)	бажає	створити	сім’ю	з	
жінкою,	у	якої	є	маленька	дитина.	Тел.:	(067)	
425-17-49.
·	Чоловік	 (56-172)	познайомиться	з	жінкою	
без	 шкідливих	 звичок,	 можливо	 зі	 своїм	
житлом.	Тел.:	(068)	355-99-29.
·	Чоловік	 (59-178-73,	 Київська	 обл.,	 без	
шкідливих	 звичок)	 шукає	 жінку	 для	 серй-
озних	стосунків.	Тел.:	(095)	416-76-07.
·	Чоловік	 (60-170-70)	 познайомиться	 з	
жінкою,	простою	та	неповторною,	для	серй-
озних	стосунків.	Тел.:	(096)	294-43-49.
·	Чоловік	 (64	 роки,	 середнього	 зросту)	 по-
знайомиться	 з	 привабливою,	 не	 повною	
жінкою.	Київ.	Тел.:	(068)	983-50-54.
·	Чоловік	 (67	років,	матеріально	та	житлом	
забезпечений)	 познайомиться	 з	 цікавою	
жінкою	60	років,	обов’язково	киянкою,	яка	
проживає	 на	 лівому	 березі	 або	 поряд,	 для	
створення	сім’ї.	Тел.:	(067)	325-06-64	(Воло-
димир,	бажано	до	18.00).
·	Чоловік	 (70-176-80)	 познайомиться	 з	
жінкою	для	серйозних	стосунків.	Тел.:	(096)	
508-51-01.
·	Чоловік	 (80-170-80,	 нормальної	 зовніш-
ності	 та	 змістовності,	 педагогічна	 освіта,	
вдівець)	 познайомиться	 з	 цікавою,	 осві-
ченою	жінкою	молодшого	 віку.	 Тел.:	 (095)	
707-10-54.
·	Чоловік	 з	 Переяслава	 (69-175-85,	 освіта	
вища	 технічна,	 пенсія	 нормальна)	 шукає	
жінку,	струнку,	від	55	до	65	років,	освічену,	
яка	згодна	на	переїзд.	Тел.:	(063)	485-85-37,	
(066)	476-28-38.

·	Шукаю	жінку	для	дружби,	незлобливу	і	не	
хамку,	самотню.	Київ	та	область.	Тел.:	(068)	
128-86-20.
·	Шукаю	насамперед	друга	в	особі	неповної	
киянки	 без	 дітей.	 Киянин	 60	 років,	 зріст	
178	см,	вага	90	кг,	освіта	вища,	дітей	немає,	
квартирою	в	Києві	 забезпечений,	не	палю,	
спиртні	напої	практично	не	вживаю.	Шукаю	
жінку	 45-58	 років,	 насамперед	 рівноправ-
ного	друга	для	життя,	тих,	хто	шукає	спон-
сора	 і	матеріально	стурбованих	-	прохання	
не	турбувати.	Тел.:	(095)	927-15-82.
·	Шукаю	 просту	 жінку	 для	 серйозних	
стосунків	 та	 сумісного	 відпочинку	 за	
мій	 рахунок.	 Можлива	 моральна	 та	 ма-
теріальна	підтримка.	Киянин	(60	років,	без	
матеріально-житлових	 проблем,	 веду	 здо-
ровий	спосіб	життя).	Тел.:	(050)	969-99-26.

% Подарунки 15

15.1 Подарую
·	Вівчарку	 неміцьку	 молоду	 (8	 міс.,	
«хлопчик»)	 для	 добрих	 та	 відповідальних	
людей.	Тел.:	(066)	963-27-63.
·	Гриб	 чайний	 лікувальний.	 Тел.:	 (098)	
298-60-04.
·	Диван-книжку	(гарний	стан,	Дніпровський,	
Харківське	шосе).	Тел.:	(066)	569-03-11.
·	Запрошую	 на	 збір	 ягід	 безкоштовно,	
Житомирська	 обл.,	 Радомишльський	 р-н,	
с.Меньківка,	 вул.Горобчинська,	 8.	 Тел.:	
(096)	378-28-78.
·	Іграшки,	 книжки	дитячі,	 стіл	 від	швейної	
ЗІНГЕР,	 швейну	 ЧАЙКА	 на	 запчастини.	
Тел.:	(095)	617-00-50.
·	Книги	 (б/к	 та	 нові,	 є	 дитячі).	 Тел.:	 (099)	
103-44-10.
·	Книги	 на	 німецькій	 мові.	 Тел.:	 (096)	
786-22-08.
·	Кошенят	персидських	в	гарні	руки	за	сим-
воличну	ціну	 (2	«хлопчики»,	чорні	марму-
рові,	вік	3	міс.,	дуже	виховані,	привчені	до	
лотка).	Тел.:	(050)	824-33-13.
·	Метиса	 вівчарки	 («дівчинка»,	 2	 роки,	мо-
лода,	всі	документи,	красива)	в	добрі	руки.	
Тел.:	(093)	164-22-26.
·	Німецьку	 вівчарку	 («хлопчик»,	 8	 міс.,	
метис),	 тільки	 добрим	 та	 відповідальним	
людям.	Тел.:	(093)	387-29-39.
·	Одяг	 чоловічий	 (великий	 розмір,	 багато).	
Тел.:	(068)	074-58-55.
·	Папугу	хвилястого	 з	кліткою	(молодий,	
4	 міс.),	 свинок	 морських	 (2	 шт.,	 «хлоп-
чики»,	 велика	 клітка	 70х45	 см).	 Тел.:	
(098)	467-18-00.
·	Подарую	будинок-садибу	в	курортному	пе-
редмісті	Харкова,	одинокій	переселенці	без	
житла,	пенсіонерці	віком	близько	60	років.	
Тел.:	(096)	455-08-39,	(099)	205-05-85.
·	Сервант,	шафу	книжкову	(самовивезення).	
Тел.:	524-78-90.
·	Собаку	 породи	 чи-хуа-хуа	 («хлопчик»,	 3	
роки,	чорний),	кішку	(4	роки,	біла	з	рудими	
плямками)	в	гарні	руки.	Тел.:	(093)	760-477-
31,	276-12-27.
·	Телевізор	 ЕЛЕКТРОН	 робочий.	 Тел.:	
484-68-40.
·	Цуценят	 (2	 міс.,	 метиси	 вівчарки).	 Тел.:	
(098)	907-49-16.
·	Цуценят	 (метиси	 вівчарки)	 в	 добрі	 руки.	
Тел.:	(098)	907-49-16.

·	Цуценя	 той-тер’єра	 («дівчинка»,	 2	 міс.)	 в	
добрі	руки.	Тел.:	(093)	760-77-31,	276-12-27.
·	Шафу	3-стулкову.	Тел.:	(063)	627-73-31.
·	Шукаю	 доброго,	 відповідального	 госпо-
даря	 для	 чудового	 песика,	 метис	 овчарки	
та	коллі,	«хлопчик»,	10	міс.,	бежево-сірий.	
Хочу	щоб	ви	стали	йому	справжнім	другом.	
Тел.:	(067)	450-59-55.

15.2 Прийму в дарунок
·	Будинок	 в	 селі	 (бажано	 Київська	 або	
Чернігівська	 обл.,	жінка-пенсіонерка,	 ін-
валід	 2-ої	 групи,	 пенсія	 3000	 грн).	 Тел.:	
(093)	168-38-31.
·	Будинок	 в	 селі,	 бажано	 Харківська	 обл.	
Тел.:	(068)	574-49-98.
·	Житло	 в	 передмісті	 Києва	 (або	 в	 селі,	
жінка,	 інвалід	 2-ої	 групи,	 віруюча).	 Буду	
дуже	вдячна.	Тел.:	(063)	609-61-17.
·	Інвалід	 першої	 групи	 смартфон,	 ноутбук	
або	ін.	подарунки.	Тел.:	(063)	863-77-70.
·	Інвентар	спортивний,	намети,	 велосипеди	
для	 спортивного	 клубу	 на	 селі.	 Тел.:	 (097)	
596-99-10.
·	Коляски	 інвалідні	 (нов.	 та	 б/к),	 ходунки,	
милиці,	 запчастини	 до	 них	 в	 будь-якому	
стані,	 лінолеум,	 шафи	 меблеві.	 Тел.:	 (066)	
215-67-22,	(098)	846-67-30.
·	Матрац	одинарний.	Тел.:	(095)	019-96-60.
·	Ноутбук	в	робочому	стані	або	куплю	недо-
рого.	Тел.:	(063)	947-51-31.
·	Ноутбук	 інвалід	першої	групи.	Тел.:	 (098)	
382-90-98	(Олександр).
·	Ноутбук,	 мобільний	 тел.	НОКІА	 або	 ана-
логічний,	флешки	USB	або	куплю	недорого.	
Тел.:	(098)	227-72-04,	(095)	137-76-06.
·	Одежу	(жилетку)	для	собаки	тер’єра	52	см.	
Тел.:	(099)	555-87-82.
·	Палиці	 лижні	 для	 дорослого	 (жінка-ін-
валід).	Тел.:	467-14-17.
·	Радіотехніку	 радянську	 та	 імп.,	 підси-
лювач,	 акустику,	 магнітофон,	 програвач	
платівок,	телевізор	рідкокристалічний,	мож-
ливо	неробоче.	Тел.:	(063)	376-44-69.
·	Робочий	 або	 неробочий	 відеомагнітофон,	
марка	 та	 рік	 випуску	 значення	 не	 мають.	
Тел.:	(093)	660-87-70.
·	Самоучитель	 по	 Андроїду.	 Тел.:	 (093)	
338-32-93.
·	Смартфон	 або	 ноутбук	 (інвалід	 першої	
групи).	 Буду	 дуже	 вдячний.	 Тел.:	 (098)	
155-19-07.
·	Смартфон	 (в	 робочому	 стані,	 дитина-
інвалід	 2-ї	 групи).	 Тел.:	 515-67-01,	 (066)	
571-52-10.
·	Смартфон	 нов.	 (для	 інваліда).	 Тел.:	 (098)	
150-77-02.
·	Смартфон,	 обігрівач,	 електроплитку	 (для	
інваліда).	Тел.:	(050)	177-74-17.
·	Той-тер’єра	 або	 чи-хуа-хуа	 («дівчинку»,	
для	себе,	в	гарні	руки).	Тел.:	(093)	920-35-86.
·	Ходунки	медичні.	Тел.:	(066)	047-32-72.
·	Холодильник	 або	 куплю	 дешево.	 Пенсіо-
нерка.	Тел.:	(066)	495-58-01,	(066)	929-02-95	
(Аліна).
·	Холодильник	 (жінка	86	років).	Тел.:	 (096)	
017-53-16.
·	Цуценя	 собаки	 породи	 такса,	 за	 мож-
ливістю,	 золотисте	 забарвлення,	 «дів-
чинка».	 В	 гарні	 руки.	 Догляд	 та	 харчу-
вання	 гарантуємо.	 Тел.:	 (066)	 747-05-78,	
(066)	502-35-46.
·	Шафу,	холодильник	робочий	(самотня	пен-
сіонерка,	Відрадний).	Тел.:	250-28-71.
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Поліса Зеленої картки 13753073, 13753074, 
13753075, 14400196, 14528602

ПК  Універсальні UU 270140, 275057, 275078, 
317903, 317904, 329163, 329164, 329165, 329166, 
329167, 329168, 329169, 332021, 338621, 353775

Вважати недійсними. ПрАТ «СК «Перша» не несе 

відповідальності по вказаних полісах страхування.

Свідоцтво про право власності на судно «Хви-
ля», серія ПВ № 003489 від 05.05.2015 р., Свідоцтво 
про право плавання під Державним прапором Украї-
ни (Судновий патент) на судно «Хвиля», серія CB 
№ 002027 вiд 03.02.2020 р., Дозвіл на експлуатацію 
суднової станції № МС-80-0428600 вiд 10.04.2020 р., 
Свідоцтво про мiнiмальний склад екіпажу судна, серія 
ВВШ № 000639 від 28.05.2015 р., судновласник Дер-
жавне територіально-галузеве об’єднання «Півден-
но-Західна залізниця», ВВАЖАТИ ВТРАЧЕНИМИ ТА 
НЕДІЙСНИМИ.

Просимо вважати не дійсними печатки і штамп 

ДСП «Екоцентр» в зв’язку з втратою: печатка «Для ра-

хунків з податковим № 402481510110» (Іванківський 

район, м. Чорнобиль); печатка «КАДРОВА СЛУЖБА» 

(Іванківський район, м. Чорнобиль); штамп «Вивіз за 

межі м. Прип’ять ДОЗВОЛЕНО».

Повідомлення про втрату бланків страхових полісів
Приватне акціонерне товариство «Акціонерна стра-

хова компанія «ОМЕГА» 01054, м.Київ, вул. Дмитрівсь-
ка, 48Г літ. А код 21626809) повідомляє про:

- втрату наступних бланків полісів обов’язкового 
страхування цивільно-правової відповідальності влас-
ників наземних транспортних засобів:

Серії АР з № 5880591 по № 5880594, Серії АР з  
№ 5880612 по № 5880620

У зв’язку із втратою вищенаведені поліси є недійсни-
ми і АСК «ОМЕГА» не несе за ними зобов’язань. 

Телефон для довідок: (044) 486-68-16.

Втрачене Свідоцтво про 
державну реєстрацію 
друкованого засобу 
масової інформації 

серія КВ15740-4212Р, 
від 16.12.2008 р. газети 

«Пишіть листи!»,  
вважати недійсним.

Втрачені бланки  

договорів страхування 

«АТ СГ ТАС»  

(приватне): ОСЦПВ: 

серія АТ/0646489, 

0646490.  

Вважати недійсними.

Втрачені бланки дого-
ворів страхування АТ  
«СГ «ТАС» (приватне)  

ОСЦПВ НТЗ:  
АР-7362931, АР-7362932, 
АР-7362933, АР-7362934, 
АР-7362935, АР-8560593, 
АР-8560594, АР-8560595, 

АР-8560596 вважати 
недійсними.

Повідомлення про намір отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю “БОГЕ-
МА КОМПАНІ” (ТОВ “БОГЕМА КОМПАНІ”). Код за ЄДРПОУ: 43445230. Місцезнаходження суб’єкта господарювання, 
контактний номер телефону, адреса електронної пошти: м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Cічових Стрільців, 21, 
оф. 501, тел. (066) 347 64 25, e-mail: pvs19820509@gmail.com. Місцезнаходження об’єкта/промислового майдан-
чика: м. Київ, Солом’янський р-н, вул. Новопольова, 2. Мета отримання дозволу на викиди: отримання дозволу на 
викиди для існуючого об’єкта ІІІ групи. Відомості про наявність висновку з ОВД: Згідно ст. 3 ЗУ “Про оцінку впливу 
на довкілля”, підприємство не підлягає оцінці впливу на довкілля. Загальний опис об’єкта: Спеціалізація підприєм-
ства: комплексне обслуговування об’єктів (відповідно до КВЕД), обслуговування житлового багатоповерхового бу-
динку. Джерелами викидів є наступне обладнання: дахова котельня-водогрійні опалювальні газові котли EUROTERM 
TECHNOLOGY КОЛВИ-1000 №1-3 (дж. №1-3). Відомості щодо видів та обсягів викидів (т/рік): діоксид азоту-0,169; ок-
сид вуглецю-0,137; азоту (1) оксид [N2O]-0,0009; метан-0,009; ртуть та її сполуки-0,0000009, вуглецю діоксид-441,519. 
Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва: не встановлюються, для об’єкту ІІІ групи. 
Перелік заходів щодо скорочення викидів: не передбачені, оскільки відсутні нормативні перевищення викидів. До-
тримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: не передбачено. Відповідність пропозицій 
щодо дозволених обсягів викидів законодавству: викиди не перевищують затвердженні граничнодопустимі нормати-
ви, а викиди забруднюючих речовин, які не підлягають регулюванню та за якими не здійснюється державний облік, 
не перевищують гігієнічних нормативів. 

З приводу зауважень та пропозицій звертатись до Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу 
Київської міської ради (КМДА) за адресою: м. Київ, вул. Турівська, 28, тел. 366-64-10, e-mail: ecology@kyivcity.gov.ua. 
Строки подання зауважень та пропозицій: 30 календарних днів з дня публікації.

Повідомлення про втрату бланків страхових полісів
Приватне акціонерне товариство «Акціонерна страхова компанія «ОМЕГА» 01054, 

м.Київ, вул. Дмитрівська, 48Г літ. А код 21626809) повідомляє про:
- втрату наступних бланків полісів обов’язкового страхування цивільно-правової 

відповідальності власників наземних транспортних засобів:
Серії АР № 367581, Серії АР № 1218109, Серії АР № 189842, Серії АР № 2132580, 

Серії АР № 2402823, Серії АР № 2403234, Серії АР з № 2403235 по № 2403236, Серії 
АР № 3323913, Серії АР № 3323917, Серії АР № 4384022, Серії АР № 4384025, Серії 
АР з № 4728974 по № 4728978, Серії АР з № 5879394 по № 5879395, Серії АР з № 
5879396 по № 5879400, Серії АР з № 6089162 по № 6089163, Серії АР з № 1391876 
по № 1391877, Серії АР № 2132506, Серії АР № 2132522, Серії АР № 2133547, Серії 
АР з № 2134178 по № 2134184, Серії АР № 2134250, Серії АР № 2134381, Серії АР № 
2402188, Серії АР з № 2403107 по № 2403114, Серії АР з № 2403116 по № 2403117, 
Серії АР з № 2403119 по № 2403120, Серії АР № 2403711, Серії АР з № 2403722 по № 
2403723, Серії АР з № 2403751 по № 2403754, Серії АР з № 5520031 по № 5520036, 
Серії АР з № 5686575 по № 5686581, Серії АР з № 5880521 по № 5880522, Серії АР з 
№ 5880547 по № 5880560, Серії АР № 5880611

У зв’язку із втратою вищенаведені поліси є недійсними і АСК «ОМЕГА» не несе за 
ними зобов’язань. 

Телефон для довідок: (044) 486 68 16.
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